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PREFÁCIO

ACâmara Municipal de Lisboa associa-se às comemorações dos 20 anos do CNAPEF reconhecendo
o seu papel de relevo no movimento associativo profissional em Educação Física.

O movimento associativo é básico na estrutura de suporte às dinâmicas sociais. São escolas de cida-
dania, acolhem as diversas sensibilidades e investem em áreas que o Estado e a iniciativa privada, por
vezes não conseguem. O apoio às colectividades, clubes e associações, tem sido uma linha conduto-
ra fundamental da política do município. Daí o meu especial apreço e agradecimento ao CNAPEF pelo
trabalho associativo que tem mantido junto dos profissionais de Educação Física.

Editado por ocasião do 8º Congresso Nacional de Educação Física que se realiza na cidade Lisboa, este
documento ilustra o percurso e a determinação de muitos professores na dignificação da sua profis-
são, na defesa dos valores e, acima de tudo, mantém bem vivo o exemplo que permite guiar muitos
dos jovens profissionais em início de carreira.

A estima que tenho por muitos companheiros e amigos do movimento associativo profissional, sejam
do CNAPEF ou da SPEF, fazem redobrar o meu sentimento de respeito pelo seu trabalho associativo,
felicitando todos os actuais e antigos dirigentes pelo contributo inestimável que têm dado a uma me-
lhor Educação Física para todos.

Os meus parabéns ao CNAPEF pelo seu aniversário.

Manuel Brito,
Vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa
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INTRODUÇÃO

OConselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF)
comemora, este ano, 20 anos de existência.

Foram vinte anos de trabalho abnegado, sério e militante pela melhoria da Educação Física e do Des-
porto e de afirmação da dignidade profissional dos seus profissionais. 
Ao longo deste tempo muitas lutas se travaram, muitas causas se defenderam, muitos sucessos e,
também, alguns fracassos se obtiveram, contribuindo em conjunto, até aos dias de hoje, para redo-
brar a vontade de continuar a pugnar pela qualificação da Educação Física, em todas as áreas em que
esta se expressa.
Muitos foram os profissionais que nestas duas décadas se associaram e empenharam neste projecto.
O trabalho desenvolvido pelas Associações de Professores e Profissionais de Educação Física (APEF’s), que
se constituíram por todo o país, a realização regular dos Congressos Nacionais de Educação Física (CNEF)
e as três Cartas Abertas, documentos de reflexão e orientação, entre outros, de extraordinária valia,
são bem a marca que simboliza a justeza, a força e o espírito nobre deste movimento associativo.
O propósito essencial do livro que se apresenta é o de registar alguns dos momentos mais marcantes
e significativos deste, já longo, percurso associativo. Não para fechar qualquer ciclo de vida ou conta-
bilizar vitórias e derrotas. Trata-se sim, e sobretudo, de dar evidência a um passado que nos garante
o presente e permite continuar a construir o futuro, cientes da importância da acção do Movimento
Associativo em Educação Física na qualificação social e profissional da nossa especialidade e de todos
os seus profissionais.
No fundo o que se pretende é lançar um olhar atento, abrangente e diferenciado sobre estes 20 Anos
de caminhada solidária, partilhada, feliz, por vezes com muitos percalços mas, sempre e sempre, hu-
manamente muito gratificante.
No primeiro capítulo, faz-se, de uma forma breve, um olhar sobre a história. Pretende-se referenciar
as dinâmicas associativas que deram origem ao CNAPEF e os desenvolvimentos fundamentais que lhe
deram vida. 
No segundo, um olhar focado sobre algumas marcas do projecto, procura-se retratar os elementos
mais significativos e emblemáticos da acção do Movimento Associativo: o Encontro Nacional do
Hotel Altis, os Congressos Nacionais, as Cartas Abertas e outros documentos de concepção e orien-
tação. Fixados na sua completa forma original e dispostos por ordem cronológica, estes documentos
testemunham, só por si, anseios, expectativas, vontades, desejos de mudança e de inovação em for-
mas de expressão que permitem perceber o contexto social, político e profissional em que foram con-
cebidos.
Em seguida, no terceiro capítulo, lançamos um olhar de dentro. Os valiosos testemunhos de diversos
dirigentes associativos provam a firmeza dos princípios e convicções, a generosidade e entrega à
causa profissional, a vontade permanente de mudar para melhor e, principalmente, o valor humano
da solidariedade e da amizade.
No quarto capítulo, um olhar de fora, registamos os depoimentos de profissionais que se têm evi-
denciado pela sua intervenção empenhada, atenta e critica em prol da qualificação e valorização da
Educação Física, nos diferentes espaços em que esta se desenvolve. Muitos outros colegas, por quem
sentimos um profundo respeito profissional, poderiam estar presentes com o seu contributo, neste
capítulo. Por razões óbvias tal não foi possível.
Por último, um capitulo dedicado às APEF’s, um olhar para o futuro. Espalhadas por todo o país são
o suporte e a razão de ser do CNAPEF. Foram elas, com a APEF de Braga à cabeça, que iniciaram este
Movimento Associativo. O trabalho de mobilização e congregação que desenvolvem com os profis-
sionais de Educação Física, nas suas regiões, é o coração do CNAPEF. O trabalho de reflexão e o debate
que promovem sobre os problemas da nossa acção profissional na procura constante das melhores
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soluções, é a cabeça do CNAPEF. A proximidade, o respeito e estima com que se relacionam e aco-
lhem todos os colegas, é a alma do CNAPEF. As APEF’s marcaram o passado, representam o presente
e serão elas, sem dúvida, a ditar o futuro do CNAPEF.
Com a elaboração deste livro pretendemos dar um pequeno contributo que evidencie, nos seus aspec-
tos mais significativos, o papel do CNAPEF na qualificação e valorização da Educação Física e dos seus
profissionais. No entanto, e porque é de inteira justiça, pretendemos, sobretudo, enaltecer o valioso
trabalho militante realizado, ao longo destes 20 anos, por muitos profissionais, a maioria nem refe-
renciados neste livro, na esperança que os nossos colegas mais novos se apropriem deste legado e o
continuem.
Para finalizar os nossos agradecimentos a todos os que contribuíram para a concretização deste tra-
balho, especialmente os que se disponibilizaram para o enriquecer com as suas reflexões e, também,
à Câmara Municipal de Lisboa pelo indispensável apoio logístico prestado. 
Obrigado a todos. 

Rui Petrucci,
Presidente da Direcção do CNAPEF
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Em 18 de Dezembro de 1989 realiza-se, no Cartório Notarial de Pombal, o registo notarial do CNAPEF
que se reconhecia legalmente em publicação no Diário da República n.º 62, III série de15 de Março

de 1990. 
Este certificava “que, por escritura de 15 do mês corrente, lavrada a fls. 77 e seguintes do livro de no-
tas n.º 61-F do Cartório Notarial de Pombal, (…) foi constituída uma associação com a denominação
em epígrafe, com sede na Praça do General Humberto Delgado, 1, 3º direito, na cidade de Almada, a
qual tem como objectivo o estudo, o debate e a aprovação de medidas e decisões respeitantes ao mo-
vimento associativo derivadas dos diversos aspectos relacionados com a função sócio-profissional no
âmbito da educação física, do desporto e da cultura. É uma associação congregadora das Associações
de Professores e Profissionais de Educação Física (APEF).
O Conselho Nacional é constituído por todas as APEF’s legalmente existentes, sendo representadas
pelos seus membros estatutariamente eleitos e devidamente credenciados”.
Sete anos antes, em Abril de 1982, vários professores de Educação Física de Braga inconformados
com o estatuto de menoridade que era atribuído à Educação Física e aos seus profissionais consti-
tuem a primeira Associação de Professores e Profissionais de Educação Física, a APEF Braga. Liderada
pelo dinamismo, inteligência e valor profissional do colega Mário Costa (mais tarde autor do logótipo
do CNAPEF), a acção desta associação, na defesa dos interesses da Educação Física e dos seus profis-
sionais, rapidamente se torna reconhecida, não só, a nível regional mas, também, a nível nacional. 
O seu exemplo de dignidade, responsabilidade e sentido profissional contribui, decisivamente, para a
disseminação do Movimento Associativo criando-se, de seguida, as APEF’s da Região Centro, de Alma-
da e Seixal, do Porto, do Algarve, de Santarém, de Leira, de Évora e de Trás-os-Montes. Este crescimen-
to do Movimento Associativo, mobilizador dos profissionais a nível local, tornou evidente a necessida-
de de constituir uma estrutura organizativa que o coordenasse e representasse junto dos poderes insti-
tuídos. Desta necessidade nasce a RIA (Reunião Inter-Associações de Profissionais de Educação Física).
Em Janeiro de 1987, as decisões tomadas pelo Conselho Científico do ISEF-UTL no sentido de alterar
os cursos que essa escola ministrava desvalorizando a formação inicial dos Professores de Educação
Física, viria a despoletar, da parte das APEF’s e da SPEF, uma reacção que se tornaria determinante no
desenvolvimento e reforço do Movimento Associativo.
Em 8 de Fevereiro de 1987, a elaboração e divulgação da 1ª Carta Aberta ao Ministro da Educação
“Pelo reforço da Educação Física”, marca, de forma incontestável, a primeira grande acção pública das
APEF’s em representação dos profissionais de Educação Física.
Na Carta, as Associações, para além da tomada de posição sobre os problemas em análise, projectam
a sua acção futura evidenciando o seu interesse “na realização de um projecto para a EF que garan-
ta a estabilidade necessária ao desenvolvimento do sector da educação e da EF em particular...” e afir-
mam a sua disponibilidade “em contribuir com o nosso esforço e saber para encontrar e aplicar as
melhores soluções que assegurem a plena realização da E.F. no Sistema Educativo, em benefício das
crianças, jovens e população em geral, do nosso país.”
Estava dado o mote para a realização de um grande Encontro Nacional de Professores de Educação
Física (ENEF) que viria a acontecer a 27 de Fevereiro de 1987, no Hotel Altís, com a participação de
cerca de 500 profissionais mobilizados pelas APEF’s e pela SPEF.
Este encontro memorável, verdadeiro emblema de vontade colectiva para a reflexão das questões fun-
damentais que afectavam o exercício profissional aprova, em grande unidade, três moções: Formação
de Professores de Educação Física, Programas de Educação Física e Recursos (Tempo e Instalações) e,
também, uma proposta do Professor Melo de Carvalho para “que as moções sobre programas e recur-
sos passem a ser consideradas como documentos para um Congresso de Educação Física organizado
pelas Associações Profissionais e Sociedade Portuguesa de Educação Física, com a colaboração do
grupo de estudos do Sindicato.”
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Em Abril de 1987, a RIA (Reunião Inter-Associações) impulsionadas pelo sucesso do Encontro Nacio-
nal de Educação Física, e pela incumbência que aí lhe é atribuída, emite um comunicado a convocar
a organização, em conjunto com a SPEF, do 1º Congresso Nacional de Educação Física (CNEF). Nesse
comunicado afirma-se que “o Congresso está concebido como um amplo movimento de reflexão des-
centralizada (aos níveis local e regional)”, e que “na perspectiva das direcções das APEF e da SPEF, o
1º CNEF é uma condição vital para a reestruturação e desenvolvimento da Educação Física, pois per-
mite esclarecer e sistematizar as diferentes correntes de opinião existentes acerca das possibilidades
de realização e dos objectivos da Educação Física em Portugal.”
Em 17, 18 e 19 de Novembro de 1988 realiza-se, na Figueira da Foz, o 1º CNEF. O evento apresenta
como temas centrais em discussão os “Programas de Educação Física, a Formação de Professores”, os
Recursos para a Educação Física e o Desporto Escolar. Os trabalhos do Congresso desenvolvem-se em
três fases: local, regional e nacional. São aprovadas teses e moções que subscrevem propostas sobre
os factores de desenvolvimento da Educação Física, nomeadamente, no que se refere ao sistema esco-
lar e à formação de professores.
No discurso de encerramento, Leonardo Rocha presidente da APPEFAS, faz um voto final que se tem
concretizado até aos dias de hoje: “Que este Congresso seja, com toda a força do êxito que alcançá-
mos, “apenas” o PRIMEIRO Congresso Nacional de Educação Física.”
Entretanto, o processo de preparação e organização do Congresso e o sucesso da sua realização refor-
ça e fortalece o Movimento Associativo. A RIA, como orgão representativo das Associações, dá lugar
ao Conselho Nacional dos Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF) cujo registo nota-
rial, como já foi referido, acontece em 18 de Dezembro de 1989 com reconhecimento legal em Diário
da República em 15 de Março de 1990. O Termo de Abertura do 1º Livro de Actas realiza-se em 18 de
Dezembro de 1989 tendo, para o efeito, como Presidente da Mesa do Conselho Nacional o professor
Manuel Casinhas. Os primeiros Corpos Sociais são eleitos em 27 de Janeiro de 1990 sendo o professor
Manuel Pedreira eleito como Presidente do Conselho Executivo (antiga designação da Direcção). 
Em consequência desta dinâmica associativa constituem-se novas associações: APEF da Guarda, APEF
de Castelo Branco, APEF de Aveiro, APEF de Barreiro e Moita, APEF do Litoral Alentejano, APEF Viseu
e mais tarde as APEF’s de Lisboa, Sintra, Açores, Madeira, Alto Minho e, muito recentemente (2007),
a APEF de Setúbal. 
Após a realização do 1º CNEF, em 1989, foram instituídos, pelo Decreto-Lei 286/89, os Programas
Nacionais de Educação Física (PNEF), instrumento determinante no desenvolvimento e qualificação
do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Educação Física nas nossas escolas, em resul-
tado do trabalho realizado pela Equipa de Programas constituída e liderada por Luís Bom. Mais tarde,
em 2001, um grupo de trabalho liderado por João Jacinto faz a revisão dos PNEF. Nesta revisão é dado
um relevo especial às questões da Avaliação das aprendizagens dos alunos nomeadamente, no Ensino
Básico e Secundário e são elaboradas as Normas de Referência para o Sucesso em Educação Física.
No entanto, e face à inoperância do poder político em tomar em consideração as propostas do
Movimento Associativo, por sua vez mais forte, coeso e interventivo, o CNAPEF pública a sua 2ª Carta
Aberta ao Sr. Ministro da Educação em 2 de Março de 1991. No seu preâmbulo pode ler-se que
”reunidas no seu Conselho Nacional, as direcções das Associações de Profissionais de Educação Física
(APEF’s) de todo o País, continuam a trabalhar sobre uma das principais preocupações dos nossos
associados, que interessa certamente a todos os cidadãos - a Reforma do Sistema Educativo”
decidindo “expor a Vossa Excelência a sua perspectiva sobre os difíceis problemas da Educação Física
que esta Reforma tem que enfrentar. Apresentamo-la publicamente porque não devemos limitar esta
reflexão aos principais responsáveis.”
Duas questões essenciais: A Situação da Educação Física Escolar e As Novas Condições Criadas pela
Lei de Bases do Sistema Educativo e as Medidas Tomadas no Âmbito da Reforma Educativa, são profun-
damente reflectidas neste documento, que se constitui como uma referência determinante para a
acção futura do Movimento Associativo. 
Em 28, 29 e 30 de Novembro de 1991, realiza-se o 2º CNEF, em Tróia. Sobre o lema “A Educação Física
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no ANO 2000”, este Congresso organiza-se e desenvolve-se em torno de mesas temáticas com a in-
tervenção de dezenas de colegas que apresentam comunicações sobre diversas áreas da Educação Fí-
sica e do Desporto.
Passados três anos, e cumprindo com o compromisso de realização dos CNEF de três em três anos, reali-
za-se de 30 de Novembro a 3 de Dezembro de 1994, em Ofir, o 3º CNEF. Apresentando como tema geral
“A Educação Física e o Desporto como Factores de Desenvolvimento”, este Congresso enquadra a refle-
xão em seis grandes temas:
- Educação Física e Educação Ambiental;
- Educação Física e Saúde;
- Actividades de Complemento Curricular;
- Ética e Deontologia Profissional;
- Enquadramento Normativo da Educação Física;
- Treino das Capacidades Físicas.
Para além da realização de várias Conferências e apresentação de comunicações livres sobre os vários
temas, destaca-se a aprovação de uma tese sobre “A Formação Inicial em Ensino da Educação Física”
da autoria dos Professores Doutores Carreiro da Costa, Sobral Leal e Jorge Proença.
“A Educação Física … em Finais do Século: - As Mudanças Necessárias”, tema do 4º CNEF, realizado
em Fátima a 27, 28 e 29 de Novembro de 1997, reflecte a necessidade sentida de olhar e reflectir o
futuro, quer da Educação Física quer do próprio Movimento Associativo.
No discurso de abertura, o Presidente da Direcção do CNAPEF, Ernesto Albuquerque, sublinha estes pro-
pósitos referindo que “numa sociedade que se sente em mudança, temos obrigação profissional de con-
tribuir na construção dessa mudança, para que a Sociedade Educativa acompanhe o desenvolvimento
onde a conquista de qualidade no Ensino seja um propósito e a Educação Física seja, de facto, mais um
elemento determinante na Formação dos jovens, como contributo indispensável para a aquisição dos
hábitos e práticas socialmente desejáveis, onde Saúde e Bem-Estar podem sair beneficiados” e, no que
respeita ao Movimento Associativo, “que vale a pena continuarmos a nossa aposta no sentido de uma
maior dinâmica associativa, para a conquista de mais qualidade no ensino da Educação Física”. O Con-
gresso aprova duas moções: Formação de Professores e Carreiras Profissionais e a EF no Currículo Escolar
– Aprofundamento da Reforma e Organização Administrativa e, também, a criação de uma Comissão
cujo principal objectivo é criar condições que permitam “desenvolver os mecanismos necessários à con-
cretização das decisões do Congresso”.
Em 11 de Dezembro de 1998 realiza-se, em Lisboa, no Pavilhão do Futuro do Parque das Nações, o
CNEF Extraordinário. E foi de facto um Congresso extraordinário. Em primeiro lugar, porque a sua
marcação não respeitou a realização ordinária dos Congressos (de três em três anos). Em segundo lu-
gar, porque apesar do pouco tempo de divulgação e mobilização, feitas pelo CNAPEF e a SPEF, foi o
Congresso que, até hoje, contou com maior número de presenças: cerca de 1000 profissionais e mais
de 150 impedidos de entrar na sala por falta de condições de segurança. Por último, porque se trata-
va de impedir a alteração do estatuto curricular da Educação Física no 3º Ciclo do Ensino Básico e no
Ensino Secundário, no âmbito da Gestão Flexível do Currículo. Defendendo a Educação Física com dis-
ciplina nuclear do 1º ao 12º anos e a existência de, pelo menos, 1000 aulas no percurso escolar do
aluno, os profissionais de Educação Física mostraram, mais uma vez, de uma forma extraordinária a
sua responsabilidade, dignidade e solidariedade profissionais.
De regresso a Lisboa, e pela primeira vez em Congressos ordinários, realiza-se o 5º CNEF no Pavilhão
Carlos Lopes, em 30, 31 de Março e 1 de Abril de 2000. “Competências Essenciais e Identidade Pro-
fissional” constituem o tema geral escolhido para o Congresso. São submetidas à discussão e apro-
vação moções sobre Carreiras Profissionais e Condições de Trabalho, Competências Essenciais e Iden-
tidade Académica e Profissional, Formação e Investigação e Reorganização Curricular. Participam no
Congresso vários conferencistas convidados, nacionais e estrangeiros e, também, os Directores Gerais
do Ensino Básico e Secundário, respectivamente, Professor Doutor Paulo Abrantes e Professor Doutor
Domingos Fernandes. 

131. Um olhar breve sobre a história
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A organização conjunta deste Congresso, pelo CNAPEF e a SPEF, marca, de uma forma particular, uma
relação de trabalho que se vai desenvolver e fortalecer no futuro, permitindo uma acção conjunta,
das duas instituições, na qualificação da Educação Física e da classe profissional.
Em Abril de 2002, dez anos passados sobre a Reforma Educativa, o CNAPEF publica a sua 3ª Carta
Aberta ao Sr. Ministro da Educação. Intitulada “10 Anos Após a Reforma-Perspectivas para a Educa-
ção Física e o Desporto Escolar”, este documento faz uma profunda análise sobre os problemas gerais
que afectam o desenvolvimento da Educação Física e do Desporto Escolar e enuncia e fundamenta a
perspectivação do seu futuro. Como as duas primeiras Cartas Abertas, este documento orientador
constitui-se em mais um valioso contributo de reflexão para todos aqueles que, directa ou indirecta-
mente, intervêm na área da Educação Física e Desporto Escolar.
Em 27, 28 e 29 de Novembro de 2003 realiza-se, novamente, em Lisboa, no Auditório da Faculdade
de Medicina Dentária, o 6º CNEF. Para além das questões da Educação Física e do Desporto Escolar,
com a discussão e revisão de teses sobre diversos temas estruturais, o Congresso contempla dois
painéis de debate sobre as temáticas do Treino Desportivo e do Exercício e Saúde e, ainda, várias con-
ferências realizadas por convidados nacionais e estrangeiros. O Congresso conta com a presença da
Presidente da EUPEA e, pela primeira vez, encerra com a intervenção de um Ministro da Educação.
Sublinhe-se, também, o número elevado de apresentação de comunicações livres e poster’s, nas três
áreas, bem como várias exposições, nomeadamente, das Universidades, num Congresso que tinha
como tema geral: “Desafios Profissionais”.
Cumprindo este virtuoso ritual de realização de Congressos Nacionais de três em três anos, o CNAPEF,
ancorado nas suas Associações Profissionais que, contra corrente, continuam a teimar em não deixar
apagar a chama do Movimento Associativo e, como sempre, em parceria com a SPEF, realizam, desta
vez no Norte, na cidade da Maia, o 7º CNEF, nos dias 23, 24 e 25 de Novembro de 2006. Numa pers-
pectiva de consolidação do formato e das temáticas do Congresso anterior, “Educação, Saúde e Des-
porto – Inovação e Desenvolvimento” são os grandes temas que enquadram os trabalhos do 7º CNEF.
Em cada um dos temas realiza-se uma conferência e um painel de debate, com convidados nacionais.
Uma conferência sobre o Contexto Actual e Perspectivas Futuras na Formação de Professores proferi-
da por Richard Fisher, Presidente Honorário da EUPEA e Fernando del Vilar, Presidente da Sociedade
Espanhola de Ciências do Desporto marca a participação de convidados estrangeiros. São aprovadas
moções sobre a Educação Física Curricular e o Desporto Escolar, a Formação, o Treino e a Formação
Desportiva Fora do Contexto Escolar e sobre Exercício e Saúde. Mais de oitenta comunicações livres
e poster’s são apresentados por vários colegas, que expressa uma participação, deste tipo, nunca
alcançada em Congressos anteriores.  A Sessão de Abertura conta com a participação da Sra. Ministra
da Educação e da Sra. Presidente da EUPEA e a Sessão de Encerramento com a presença do Presidente
Honorário da EUPEA e, pela primeira vez, num Congresso, da Presidente da Confederação das Associa-
ções de Pais e Encarregados de Educação (CONFAP).
Neste ano de 2009, ano de comemoração dos 20 Anos do CNAPEF, irá realizar-se o 8º CNEF, já agen-
dado para os dias 27, 28 e 29 de Novembro, em Lisboa. O lema que o orienta é “Educação, Saúde e
Desporto: Compromisso e Desenvolvimento Profissional em Educação Física”.  
Compromisso e desenvolvimento profissional será, por certo, aquilo que nos pode garantir que daqui
a vinte anos se continue a registar a história do Movimento Associativo dos Profissionais de Educação
Física.

Rui Petrucci,
Presidente da Direcção do CNAPEF
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CARTA ABERTA – 8 de Fevereiro de 1987
"Carta Aberta a S. Ex.ª o Ministro da Educação e Cultura"

Pelo reforço da Educação Física

As Associações regionais de profissionais de EF e a SPEF, alertadas pelas notícias vindas a público
sobre as decisões tomadas pelo Conselho Científico do ISEF-UTL nas suas reuniões de 13 e de 23,

24 e 25 de Janeiro de 87, vêm reforçar o pedido de audiência junto de V. Exa. e esclarecer alguns as-
pectos decorrentes de acontecimentos de que, entretanto, tomaram conhecimento, nomeadamente:
- as declarações do presidente do Conselho Científico do ISEF-UTL nos jornais (particularmente no
"Expresso" e no "Semanário" e ambos de 31/1/87) e a publicação da síntese da reunião do CC do ISEF-
UTL no Vimeiro (em "Informação - ISEF");
- a reunião efectuada em 2 de Fevereiro de 87 entre o presidente do CC do ISEF-UTL e a Direcção da
Associação de Profissionais de EF de Almada e Seixal, a pedido desta, em nossa representação, sobre
esta matéria;
- o memorando que o presidente do CC do ISEF- UTL terá enviado a V. EXª., acompanhando uma pro-
posta de portaria, documentos que conforme apurámos junto de alguns membros do CC do ISEF-UTL
não foram apresentados neste órgão.
Em reunião inter-associativa realizada em 8 de Fevereiro, em Lisboa, estes factos e informações foram
discutidos, permitindo encontrar um consenso sobre a interpretação da iniciativa do Conselho Cien-
tífico, que se encontra bem explicitado no citado memorando. É nosso dever desfazer alguns equívo-
cos e esclarecer aspectos constantes nesse documento.
Aliás lamentamos que na reunião de 2 de Fevereiro o presidente do CC do ISEF-UTL tenha considerado
"mentiras" as notícias contrárias à sua posição, nomeadamente a "Carta Aberta em Defesa da EF" subs-
crita por docentes e alunos dessa Escola, além de atribuir as posições aí assumidas, (e as que entretanto
foram tomadas por sectores profissionais), a uma campanha com motivações políticas. Trata-se de um
argumento obviamente falso, que visa denegrir as intenções de salvaguarda dos princípios e estrutura da
nossa matéria científica e da EF como disciplina curricular e área cultural, que constituem a verdadeira
motivação das posições dos diplomados em EF, particularmente das suas associações representativas.
Lamentamos ainda que, nessa reunião o Presidente do Conselho Científico do ISEF-UTL não tenha as-
sumido as concepções expressas no memorando em anexo, mistificando os seus pressupostos e tentan-
do confundir as medidas aí preconizadas com o "reforço da E. F." utilizando palavras de crítica à suposta
incapacidade dos professores da EF(?) e de ataque a uma pretensa fragilidade da Educação Física como
corpus de conhecimento científico, componente dos curricula escolares e, também, área de educação
permanente - estranhamos que o presidente do Conselho Científico tenha negado aquilo que, afinal, já
tinha sido escrito no referido memorando e também que não nos tenha facultado a portaria aí referida
quando, nessa reunião, apresentou as decisões do Concelho Científico como elementos de um "debate
científico" ainda(?) em curso; estranhamos por fim, que tenha rejeitado relações desse "debate" com o
projecto "Desporto Anos 90" da DGD, as quais, no memorando (e, provavelmente na portaria), são consi-
deradas um "pressuposto" das decisões do Conselho Científico do ISEF-UTL.
Considerando o texto desse memorando e a síntese dos trabalhos do Conselho Científico publicada
na "Informação - ISEF", cumpre-nos esclarecer a nossa posição sobre questões fundamentais, a saber:
(a) O conteúdo do ponto 2.1 desse memorando é incorrecto do ponto de vista da interpretação da Lei
de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 48/86 de 14 de Outubro) e do D. L. nº. 382/86, de 14 de No-
vembro. Com efeito, trata-se de uma visão restritiva do articulado da Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo, que concretamente no seu artigo 31 estabelece que a universidade pode formar professores
para qualquer grau de ensino (até educadores de infância) facultando o diploma adequado; a Lei de
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Bases apenas restringe, pelo contrário, a acção dos professores formados pelas ESE, que não poderão
leccionar a partir do actual ensino preparatório, ou seja, no terceiro ciclo do Ensino Básico (actual
Unificado) e no Ensino Secundário (actual Secundário Complementar), graus que serão providos de
docentes formados apenas "em Universidades".
Por outro lado, o conteúdo do Artº 3º do D. L. 382/86 não corresponde, apenas, aos objectivos curricu-
lares do 1 º e 2º ciclos do Ensino Básico, mas também aqueles que norteiam o 3º ciclo do Ensino Bá-
sico e Ensino Secundário, conforme se pode comprovar pela leitura dos artigos 7º e 9º da Lei de Bases.
Na verdade, "desenvolvimento no sistema escolar das capacidades e hábitos da cultura física" (Artº3º
do D.L. 382/86) constitui uma definição da "área da Educação Física" que, pela sua generalidade, ape-
nas se restringe à escola (sistema educativo) pela especificação "desenvolvimento na escola das...".
"O desenvolvimento das capacidades e hábitos da cultura física", da juventude escolar, não pode ser
senão um direito de todos os alunos, assegurado no plano curricular, isto é, através da actividade edu-
cativa garantida a todos os alunos (obrigatória, portanto), em todos os anos de escolaridade (Básico
e Secundário) - esse desenvolvimento não pode ser substituído por práticas, "vocacionais" dos alunos
do 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário, as quais deverão situar-se no plano das actividades de ex-
tensão e complemento curricular (Artº 48 da Lei de Bases).
Consideramos, assim, extremamente grave que o citado memorando na conclusão (c) restrinja o
tratamento da EF no ISEF apenas ao "apoio de desenvolvimento da Educação Física, especificamente
adaptada aos primeiros níveis de escolaridade"(??), ou seja, o apoio ao trabalho realizado nas ESE -
essa opção representa objectivamente aceitar ou, melhor, provocar a situação denunciada na "Carta
Aberta em defesa da EF", concretamente a formação de diplomados em EF nas ESE, que não serão
professores especializados em EF (considerando os curricula dessas escolas), professores de EF que são
necessários para o 1 º ciclo do Ensino Básico (escolas primárias), aplicando-se o conteúdo do ponto
1, alínea (a) do Artº 8º da Lei de Bases (o professor único do 1º ciclo do Ensino Básico pode ser coadjuva-
do em áreas especializadas) e também para o 2º ciclo do Ensino Básico (actual Ciclo Preparatório);
essa eventual opção do ISEF, de apenas formar professores, não de Educação Física, mas de Dança e
Desporto para ensinar aos alunos dos 7º ao 12º anos de escolaridade só teria sentido se a E. F. não
constituísse disciplina do currículo nesses graus, substituída por actividades voluntárias dos alunos,
o que corresponderia a uma estrutura de mera detecção e recrutamento desportivo que certamente
nem a DGD assume no projecto "Desporto Anos 90" (aliás, a Lei de Bases é bem clara no Artº 48º,
definindo esses tipos de actividade como "complemento curricular"); finalmente, essa opção consti-
tuiria uma força de divisão profissional e um factor de desagregação curricular, donde resultaria um
entrave à educação da juventude e elevação cultural do País. Por isso, não podemos aceitar as deci-
sões do CC do ISEF como "reforço da Educação Física", mas precisamente o contrário.
(b) Com efeito, não é admissível que o projecto da DGD possa ser utilizado como "pressuposto" para
que o CC do ISEF formule uma antecipação da escola futura (?) em que a garantia da EF curricular
seja preterida pela satisfação das "motivações do jovem moderno", na expressão do Presidente do CC
do ISEF-UTL - é incompreensível para que se considere a Educação Física curricular como incompatí-
vel com essas motivações, nem aceitamos que (como se escreve no memorando acima referido) as
"exigências de pragmatismo dos jovens" apontem a necessidade de "especializar a Educação Física",
desagregando-a em duas componentes apenas. Não são essas as exigências dos jovens que connosco
aprendem e convivem nas escolas.
Aliás, estas Associações não reconhecem a quem escreveu o memorando em apreço a representativi-
dade da "opinião pública" que, segundo se pretende, "claramente" expressaria a "experiência frus-
trante que os jovens têm da sua passagem pelas aulas de EF, a maior parte das vezes pela ambigui-
dade dos seus conteúdos" (do memorando).
É nosso dever esclarecer que onde se verifica "frustração dos jovens" é possível identificar causas bem
diferentes da "ambiguidade de conteúdos da EF" (?), argumento no mínimo surpreendente vindo de
um Presidente do CC do ISEF-UTL; essas causas radicam objectivamente na falta de recursos para a
EF (considere-se a falta de apetrechamento e manutenção dos equipamentos para a EF, em inúmeras
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escolas, a redução dos horários de EF, a eliminação de postos de professores de EF, etc.) e na falta de
programas, carências que não podem ser imputadas nem aos professores nem à nossa disciplina quer
como matéria de estudo na Universidade, quer como disciplina curricular. Aliás, o Presidente do CC
do ISEF de Lisboa teve oportunidade de contribuir para ultrapassar a suposta "ambiguidade de con-
teúdos da EF" como elemento de uma comissão de programas - qual o resultado desse trabalho? Que
propostas foram apresentadas então?
(c) As posições expressas no memorando sobre a movimentação ou "polémica" realizada em tomo das
decisões do CC do ISEF-UTL, são ofensivas da dignidade profissional, ferindo a ética de todos os diploma-
dos e da própria EF - a atitude assumida nesse documento evidencia uma repulsa não só pela discussão e
debate em si, mas pelos valores pedagógicos e pelos princípios de ética profissional que nos movem.
Na verdade, afirmar que "actual contestação é motivada por razões menos respeitáveis" é levantar
suspeitas sobre, precisamente, a nossa idoneidade enquanto diplomados em EF e Educadores; por ou-
tro lado, não conhecemos quaisquer "correntes de opinião profissional" que tenham alguma vez
defendido a orientação para a EF proposta pelo CC do ISEF-UTL, bem pelo contrário - que princípios
violámos então? O direito ao experimentalismo, utilizando como objecto as novas gerações? A auto-
nomia de se tomarem decisões contra o desenvolvimento da capacidade educativa do nosso País, no
silêncio dos gabinetes? A prerrogativa de fazer tábua rasa da experiência e saber acumulado por gera-
ções de profissionais de EF, cujo esforço culminou na instituição universitária do estudo da EF e da
formação dos seus agentes?
Estas Associações repudiam a tentativa de ultrapassar o debate aberto, contido na última conclusão desse
memorando e nas declarações do Presidente do CC do ISEF de Lisboa ao jornal "Semanário" de 31/1/87:
“e) Não parece que a portaria proposta seja polémica no plano, legal e até no plano de reacção da opinião
pública. A sua aprovação constituiria a forma mais eficaz de esclarecimento e finalização das reacções." 
Estas Associações repudiam igualmente a acusação contida na afirmação de crítica a esta "polémica":
"Teme-se, por exemplo, que determinados sectores profissionais prefiram continuar ligados apenas a
vagos objectivos educativos que defensivamente a EF permite no Ensino Secundário, projectando a
inoperância da sua acção apenas em argumentos contra o Governo".
Tentar associar, a despropósito, a nossa acção de defesa e reforço da EF a motivações de baixa polí-
tica devidas a incapacidades ("inoperância da acção") dos profissionais é uma estratégia que julgá-
vamos em desuso no seio do regime democrático.
Por ironia, no afã de atacar a EF e denegrir a acção dos seus profissionais, o autor do memorando que
vimos contestando, acaba por criticar fortemente o(s) Governo(s) quando afirma que a EF "apenas
permite vagos objectivos educativos no Ensino Secundário" - se tal orientação existe, ela deve-se às
directrizes superiores em matéria de política educativa e decisão curricular, e não a determinados
sectores profissionais (?) que, infelizmente, nunca encontraram vias para contribuir no processo de
desenvolvimento curricular (programas).
As Associações estranham ainda a previsão expressa onde se lê (do memorando):
"Quando se diz que vai acabar a Educação Física no Ensino Secundário, não pode esquecer-se que os
actuais estudantes de Lisboa vão aproximar o mercado de emprego da saturação (...)".
Esta situação apenas se verificaria, por absurdo, se se mantivesse a construção de escolas sem equi-
pamentos para a EF (e falta de manutenção dos existentes), o fechamento de vagas e a redução curri-
cular decorrente das decisões da rede escolar.
Bastaria a eliminação destes factores de contracção do "mercado de emprego nas escolas" para justi-
ficar a formação de professores especializados de EF, na universidade (ISEF-UTL). Se considerarmos o
alargamento da escolaridade obrigatória para mais três anos e a possibilidade de garantir o apoio aos
professores do 1º ciclo do Ensino Básico (ensino primário) por professores de EF, conforme estabelece
a Lei de Bases, então é o contrário que é previsível, ou seja, um aumento significativo da necessidade
da formação de professores de EF a não ser, obviamente, que nenhuma dessas orientações da lei qua-
dro do sistema educativo se aplique, eventualidade que apenas reconhecemos nos argumentos do
presidente do CC do ISEF-UTL.
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Na perspectiva da aplicação da Lei de Bases, não vemos qualquer "evolução da Educação Física" na
"formação de professores de dança e de professores de desporto especializados", para a escola (como
expõe o presidente do C.C. ISEF-UTL), em vez de professores de EF, sabendo-se que o ramo educacio-
nal já contempla não só essa especialização, no seio do quadro pedagógico unitário, mas também a
preparação desses professores para a extensão curricular e intervenção na comunidade. Deverão os
poderes instituídos encontrar o espaço de inserção dos licenciados em Desporto, Dança, Ergonomia,
Educação Especial e Reabilitação no respeito pela vocação dos cursos apresentada a esses estudantes
e que motivou a sua inscrição e o esforço subsequente nas licenciaturas, não se afastando obviamen-
te a possibilidade desse espaço incluir, entre outras, as actividades voluntárias nas escolas, os tem-
pos livres e desporto escolar (extensão curricular).
A terminar, as Associações interessadas na realização de um projecto para a EF que garanta a estabilida-
de necessária ao desenvolvimento do sector da educação e da EF em particular, denunciam a constante
reformulação das orientações de formação em, EF do ISEF-UTL, pelas suas implicações, profissionais e
outras, reafirmando ao mesmo tempo o seu respeito pelos princípios não só da autonomia universitária
(actualmente inexistente no ISEF), bem como o da participação e responsabilidade próprias da universi-
dade no desenvolvimento social, os quais têm sido reafirmados por diferentes responsáveis pela educação. 
Assim confiamos que qualquer reforma estrutural que à EF diga respeito, inclusive a portaria anuncia-
da no memorando discutido atrás, possa atender aos seguintes princípios:
1- Participação dos professores nas decisões relativas a essas propostas, através das suas organiza-
ções representativas.
2- Orientações para a EF:
2.1- A EF é uma área especializada no primeiro ciclo do Ensino Básico, sendo o docente único apoia-
do por um professor de Educação Física.
2.2- A Educação Física é uma área disciplinar do segundo Ciclo do Ensino Básico e uma disciplina do
terceiro Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, obrigatória para todos os alunos, sistemati-
zada num currículo vertical, conforme um modelo em espiral que contemple a progressão e que inte-
gre as seguintes componentes:
- O treino das capacidades físicas, condicionais e coordenativas;
- A aprendizagem das actividades físicas desportivas, nas suas dimensões técnica, técnico-táctica,
regulamentar e organizativa;
- A aprendizagem das actividades físicas de expressão artística, nomeadamente as danças, nas suas
dimensões técnica, de composição e interpretação;
- A aprendizagem dos jogos tradicionais e estudo dos costumes associados à exploração e desen-
volvimento das capacidades físicas do nosso povo;
- A aprendizagem das actividades de exploração da natureza, nas suas dimensões técnica, organiza-
tiva e ecológica;
- A aprendizagem dos processos de manutenção de aptidão física;
- A aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenó-
menos sociais, extra-escolares, no seio das quais se desenvolve e dinamiza a cultura física.
2.3- Estas componentes da EF são tratadas visando objectivos cujo alcance garanta ao futuro cidadão
a preparação necessária para a sua participação nos processos da Educação Permanente e de anima-
ção/inovação cultural.
Acreditamos, senhor Ministro, que o problema em apreço recolha a melhor atenção de V. Exa., man-
tendo-se pelo nosso lado, a disponibilidade em contribuir com o nosso esforço e saber para encon-
trar e aplicar as melhores soluções que assegurem a plena realização da EF no Sistema Educativo, em
benefício das crianças, jovens e população em geral, do nosso país.
Com os melhores cumprimentos, Cruz Quebrada, 8 Fev. 87.

Pelas Direcções das Associações de Profissionais de EF e da Sociedade Portuguesa de EF
Manuel Cândido Araújo Pedreira, 

Presidente da Direcção da Associação de Profissionais de EF de Almada e Seixal
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Encontro Nacional de Educação Física
Lisboa, Hotel Altis, 27 de Fevereiro de 1987

DISCURSO DE ABERTURA - Manuel Pedreira, 
Presidente da APEF de Almada e Seixal (APEFAS)

“EM DEFESA E PELO REFORÇO DA EDUCAÇÃO FÍSICA”

Caros colegas: 

Seria impensável há um mês atrás a concretização deste Encontro; é o Encontro possível, na situa-
ção de urgência que o motivou, e na forma concreta de que se reveste. É, acima de tudo a natural

e legitima reacção dos profissionais de Educação Física a ataques sucessivos à sua "classe", ao seu
bom nome e ao seu esforço, muitas vezes incompreendido de defesa dos interesses culturais da Edu-
cação Física. Não se trata pois de defender interesses exclusivamente profissionais (para isso temos
Sindicatos); trata-se, acima de tudo de defender uma forma de cultura que nos é cara e não pode ser
tratada com a menoridade com que alguns pretendem catalogá-la. 
A solidariedade que rapidamente se desenvolveu entre todas as Associações Profissionais e Socieda-
de Portuguesa de Educação Física, é a prova concreta de que algo de errado se passa na Educação Fí-
sica e Desporto Portugueses; e que esses erros não podem ser associados aos seus profissionais, mas
àqueles que detendo, de momento, o poder de intervenção nestas áreas, se confinam a projectos (pa-
ridos nos segredos dos gabinetes), que mais têm a ver com interesses de pequenos grupos do que com
os da população em geral e dos jovens em particular.
Este Encontro Nacional é, por um lado, o ponto de chegada de um esforço recente de associativismo
dos profissionais de Educação Física (recente mas muito intenso) e por outro, ponto de partida, que
desejamos leve todos os profissionais a encararem a sua actividade como algo de imprescindível no
contexto cultural português.
Os temas a abordar neste Encontro dizem respeito à Formação de Professores, Programas Escolares,
Recursos disponíveis e Desporto Escolar. Se é certo que os Programas e os Recursos são factores im-
portantes no desenvolvimento da Educação Física, a formação de Professores e o Desporto Escolar,
pela polémica recentemente gerada pelos ataques menos correctos de alguns sectores retrógrados,
são, neste momento, decisivos. Sobre estes últimos (Formação de Professores e Desporto Escolar) di-
remos apenas que jamais aceitaremos ser responsabilizados por um futuro instável que resulte da im-
plementação dos projectos vindos a público, e para os quais não fomos ouvidos.
Para nós, o Associativismo não é uma palavra vã e reivindicamos que a nossa opinião deve ser ouvi-
da e respeitada na implementação do Sistema Educativo em tudo o que a Educação Física diga res-
peito. Reivindicamo-lo de boa fé, e para que os nossos alunos e os nossos filhos sejam Homens cultu-
ralmente sãos e fisicamente aptos a servir o País; que sejam cidadãos de corpo inteiro e não amputa-
dos, à partida, na sua própria formação física e desportiva. 
Temos o direito, mas também o dever de contribuirmos, através do diálogo e de todas as formas le-
gais ao nosso alcance para o desenvolvimento e engrandecimento da Educação Física. 
Porque julgamos estar num País Democrático, aos poderes públicos apelamos para que oiçam os nos-
sos argumentos e os tomem em consideração. 
A todos os colegas pedimos o seu esforço e contributo “EM DEFESA E PELO REFORÇO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA”. 
Um abraço fraterno.
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MOÇÕES

1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Considerando que: 
- A necessidade de garantir a plena aplicação das orientações contidas na Lei de Bases do Sistema
Educativo, nomeadamente no que se refere à capacidade das Universidades poderem formar para
qualquer grau de ensino e a possibilidade do professor único do Ensino Primário ser apoiado em áreas
especializadas; 
- O aumento da escolaridade obrigatória de 6 para 9 anos, implicando necessariamente novas exigên-
cias na estrutura da rede escolar (mais escolas para novas funções pedagógicas); 
- Em Portugal existe um número demasiado exíguo de diplomados em Educação Física, licenciados e
bacharéis, solicitados a corresponder às funções da Educação Física Escolar, de formação desportiva,
de recreação e de educação permanente, etc. (áreas que manifestam um crescimento permanente
fruto da dinâmica de desenvolvimento social e cultural); 
- O movimento internacional (e também no nosso país) no sentido da formação Universitária de Pe-
dagogos e também a tradição em Educação Física de orientar formação superior para o tratamento
das questões fundamentais da Educação e do trabalho docente; 
- As noticias vindas a publico sobre projectos de formação, nomeadamente a extinção do curso de
Educação Física do ISEF de Lisboa e a concomitante desagregação das licenciaturas em duas compo-
nentes apenas de Educação Física (desporto e dança), o que está em contradição com a definição esta-
belecida no segundo principio da “Carta Aberta em Reforço da Educação Física”; 
Os participantes no Encontro Nacional de Educação Física realizado a 27 de Fevereiro em Lisboa ma-
nifestam: 
1. Exigência do cumprimento e regulamentação consentânea da Lei de Bases do Sistema Educativo
no que à presente matéria se refere; 
2. Exigência da eliminação de formação de professores de Educação Física nas Escolas Superiores de
Educação, tal como estão concebidas nas variantes Educação Física; 
3. A exigência de preservar e reforçar o curso de formação de professores de EF nos ISEF’s nomeada-
mente no ISEF-UTL; 
4. A exigência de elaboração de um plano geral de formação que concilie formação inicial e formação
contínua, em cuja elaboração participem não só as autoridades e as Universidades mas também as orga-
nizações representativas dos professores. 

2. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Considerando que: 
- Os actuais programas de Educação Física representam uma opção que alivia responsabilidades das
autoridades pedagógicas ao remeterem todas as decisões fundamentais para os professores e alunos
em cada escola;
- Os actuais programas de EF foram elaborados em 74/75 e 78/79, tendo já ultrapassado o período nor-
mal de vigência sem que tenham sido submetidos a uma avaliação sistemática dos seus efeitos; 
- É imperiosa uma orientação programática coerente, assumida pelas autoridades pedagógicas como
parâmetro de decisão quanto às prioridades de atribuição de recursos e formação de professores; 
- É necessária uma definição curricular que permita a coordenação da intervenção nas diferentes
realidades de cada comunidade escolar e a conjugação das opções pedagógicas e metodológicas dos
professores;
- É imprescindível que as actividades realizadas para os jovens em EF e respectiva avaliação resultem
de uma selecção de matérias que represente a extensão da Cultura Física e que admita a progressão
no sentido da realização das finalidades, cobrindo todos os anos de escolaridade (Básico e Secun-
dário). Os participantes no Encontro Nacional de Educação Física realizado a 27 de Fevereiro em Lisboa
manifestam: 
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1. O reconhecimento do trabalho de elaboração de programas realizado localmente, nas escolas, que
globalmente constitui a demonstração da capacidade de inovação e desenvolvimento da disciplina
pelos seus professores; 
2. O seu acordo relativamente às orientações contidas no 2.º principio da “Carta Aberta pelo Reforço
da EF”, que constitui a base de definição curricular da EF;
3. A exigência de se realizar um processo de desenvolvimento curricular da EF, na base desses princípios
que venha a ser considerado na reforma do Sistema Educativo, processo que integre todos os interve-
nientes directos na acção educativa.

3. RECURSOS (Tempos e Instalações)
Considerando que: 
- Não existe um plano devidamente explicitado de apetrechamento das escolas para a disciplina de
Educação Física; 
- Que existe da parte das autoridades pedagógicas um critério de poupança de investimento em ins-
talações para a Educação Física, como esta demonstrado pelo "Despacho Rogério Nobre" e pelo pro-
grama de emergência para instalações em 25 escolas onde existem cerca de 280 (1/3), em todo o País,
em carência total e a esmagadora maioria em carência parcial; 
- Que a construção de instalações para a Educação Física não tem obedecido a critérios pedagógicos mas
a outros, inviabilizando a optimização da sua utilização e a maximização das possibilidades da prática; 
- Que as autoridades (ME) têm eliminado progressivamente a disciplina de Educação Física em muitas
escolas, quer através da redução curricular de tempos lectivos, quer por meio da extinção de vagas
dos docentes (concursos); 
-Que o actual tempo curricularmente atribuído à Educação Física inviabiliza o alcance dos objectivos
que minimamente podem ser reconhecidos como válidos e também que qualquer alternativa do tipo
"Actividade Desportiva Vocacional e Voluntária", com duas horas por semana, não poderia, igualmen-
te, produzir efeitos significativos; 
- Não existe qualquer plano de construção de equipamentos (materiais portáteis e fixos) para a rea-
lização das actividades da disciplina de Educação Física o que implica um esforço financeiro impor-
tante na importação desses equipamentos do estrangeiro, que frequentemente se mostram mais
adaptados a provas de competição desportiva do que aos parâmetros pedagógicos da Educação Física. 
Os participantes no Encontro Nacional de Educação Física realizado a 27 de Fevereiro em Lisboa
manifestam: 
1. O seu repúdio e denuncia da pretensa poupança financeira através da construção de escolas sem
instalações, como se sabe resulta numa maior limitação do número de turmas que essas escolas pode-
rão acolher, acarretando maiores problemas na rede escolar e inviabilizando a realização da disciplina;
2. A existência de uma carga horária para a Educação Física consentânea com os objectivos da dis-
ciplina;
3. A exigência da elaboração de um plano de instalações para a Educação Física nas escolas integran-
do a concepção e realização nacional de equipamentos (fixos e portáteis) através de uma estrutura
que integre técnicos especialistas e representantes de todos os intervenientes da acção educativa.  

PROPOSTA
Que as moções sobre programas e recursos passem a ser consideradas como documentos para um
Congresso de Educação Física organizado pelas Associações Profissionais e Sociedade Portuguesa de
Educação Física, com a colaboração do grupo de estudos do Sindicato.

Alfredo Melo de Carvalho
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Reunião Inter-Associações (RIA)
Braga, 22 de Abril 1987

Comunicado da reunião Inter-Associações (RIA) – Anuncio formal do 1º CNEF

As Associações de diplomados em Educação Física (licenciados e bacharéis) de todo o país (APEF’s
do Algarve, Almada e Seixal, Santarém, Leiria, Região Centro, Porto e de Braga) e a Sociedade

Portuguesa de Educação Física decidiram em conjunto organizar o 1º CONGRESSO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (CNEF).
Esta iniciativa vem concretizar a moção aprovada no “Encontro Nacional de Educação Física”, de 27 de
Fevereiro de 1987 (Hotel Altis), através da qual os cerca de 500 profissionais aí presentes incumbiram
as direcções associativas de preparar, desencadear e conduzir o CNEF, cujo principal objectivo é mobili-
zar todos os diplomados em Educação Física do país para a reflexão dos problemas estruturais que afec-
tam o exercício da nossa especialidade, podendo constituir uma oportunidade para a formulação de
estratégias de intervenção que permitam resolver e criar uma nova realidade da Educação Física em
Portugal.
Os temas do 1º CNEF são os seguintes:
- Programas de Educação Física
- Formação de Professores
- Recursos Para a Educação Física
- Desporto Escolar
O Congresso está concebido como um amplo movimento de reflexão descentralizada (aos níveis local
e regional), em torno das teses que agora se apresentam.
Na perspectiva das direcções das APEF e da SPEF, o 1º CNEF é uma condição vital para a reestrutu-
ração e desenvolvimento da Educação Física, pois permite esclarecer e sistematizar as diferentes cor-
rentes de opinião existentes acerca das possibilidades de realização e dos objectivos da Educação
Física em Portugal.
Os profissionais de Educação Física não podem continuar na posição que os vários poderes lhe têm
reservado, de meros executantes das decisões tomadas sobre a sua especialidade.
Continua a verificar-se que, sistematicamente, essas decisões correspondem a modelos que ignoram
ou contrariam as recomendações, conhecimentos e experiência acumulados pelos diplomados em
Educação Física quer na prática pedagógica, quer na investigação.
É necessário alicerçar as opções de política educativa que afectam a Educação Física numa base cientí-
fica e prática, suficiente para evitar a repetição de erros que tantas vezes resultaram de atitudes preci-
pitadas e fruto de uma visão unilateral de responsáveis alheados das realidades e possibilidades da
Educação Física entendida como factor de desenvolvimento cultural do país.
Pretende-se que os profissionais de Educação Física através do 1º Congresso Nacional de Educação Fí-
sica, organizado pela estrutura associativa, tomem a iniciativa de formular as recomendações e princí-
pios estratégicos que permitam encontrar as soluções mais adequadas às resoluções dos problemas que
afectam a Educação Física.
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1º Congresso Nacional de Educação Física
Figueira da Foz, 17, 18 e 19 de Novembro de 1988

PROGRAMAS – DESPORTO ESCOLAR 
– FORMAÇÃO - RECURSOS

PROGRAMA 
(4ª fase – Reunião Nacional)

Dia 17 de Novembro 
Manhã

10.30 – Recepção de Participantes
12.00 – Sessão de abertura
13.00 – Almoço

Tarde
1ª Sessão de trabalho | Tema: Programas

15.00 – Apresentação do tema
15.30 – Debate
16.45 – Pausa para café
17.00 – Continuação do debate
18.30 – Conclusão (19.00)

Dia 18 de Novembro
Manhã
2ª Sessão de trabalho – Tema: Formação 
de Professores

9.30 – Apresentação do tema
10.00 – Debate
11.15 – Pausa para café
11.30 – Continuação do debate
12.30 – Conclusão (13.00)

Tarde
3ª Sessão de trabalho – Tema: Recursos 
(tempos, instalações, etc.)

15.00 – Apresentação do tema
15.30 – Debate do tema
16.45 – Pausa para café
17.00 – Continuação do debate
18.30 – Conclusão (19h)

Dia 19 de Novembro
Manhã
4ª Sessão de trabalho – Tema: Desporto Escolar

9.30 – Apresentação do tema
10.00 – Debate
11.15 – Pausa para café
11.30 – Continuação do debate
12.30 – Conclusão (13.00)

Tarde
5ª Sessão de trabalho

15.00 – Intervenção dos convidados
16.15 – Pausa para café
16.30 – Apres. e aprovação de Moções
17.15 – Apresentação e aprovação da 
resolução do congresso
18.15 – Sessão de encerramento 
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DISCURSO DE ABERTURA - Jorge Terra, 
Em representação da SPEF

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz
Exmo. Senhor Sub-Director Geral dos Desportos
Caros Colegas da Comissão Organizadora do CNEF
Caros Convidados
Caros Delegados
Senhores Representantes da Comunicação Social

Écom imensa satisfação que a Comissão Organizadora do CNEF chega a este dia, reunindo nesta sa-
la tantos colegas de diferentes gerações, irmanados por um objectivo comum. Colegas que já se

aposentaram, colegas que estão iniciando a sua vida profissional, colegas que muito têm feito para
dignificar a profissão e o ensino, colegas que nunca desistiram perante os mais diversos obstáculos e
muito deram para que a Educação Física tenha alcançado o estatuto a que hoje tem direito. Mas o
processo tem sido moroso e bastante difícil. Se hoje somos uma classe com valor reconhecido na prá-
tica, no local de trabalho, no Ensino/Aprendizagem muito há que fazer, que exigir.
Foi por isso que a 27 de Fevereiro de 1987, quinhentos profissionais de Educação Física se reuniram
no Hotel Altis em Lisboa. É por isso que hoje aqui estamos mais de quinhentos. Foi por isso que de
Bragança a Faro, da Figueira da Foz à Guarda ou Elvas muitas centenas se reuniram para analisar o
documento do CNEF, emitir opiniões, propor emendas.
Não vamos fazer um balanço exaustivo de toda a situação, de todas as dificuldades, de todas as vi-
tórias alcançadas através de tantos anos. Alguns desconhecem a realidade; outros, por vezes, esque-
cem-na mas não é aqui e agora que vamos falar desses aspectos. Vamo-nos reportar a 27 de Fevereiro
de 1987 no Hotel Altis. 
Foi ali que nasceu o 1º CNEF, face à situação especial que no momento se vivia no ISEF de Lisboa,
quanto à eliminação do ramo educacional e o aparecimento de licenciaturas em novas áreas.
Nasceu o primeiro contacto das Associações e da SPEF. Desenvolveu-se um intenso trabalho de con-
junto com altos e baixos, como é natural quando todos nós, depôs dos afazeres profissionais, tínha-
mos ainda que desenvolver o trabalho Associativo/SPEF e do Congresso.
Mas com uma vontade férrea de continuar, ir até ao fim, dignificando sempre a classe e o ensino, aqui
estamos para uma discussão final dos temas que, pela sua importância e oportunidade, merecem o
empenho e atenção de todos, sobressaindo talvez o tema Desporto Escolar quer pelas suas caracterís-
ticas especiais quer pelo documento surgido da DGD – Lei de Bases do Sistema Desportivo – que inclui
um capítulo dedicado à Educação Física e Desporto Escolar.
Dos temas apresentamos, desde já, algumas das suas linhas de força na análise da situação e nas linhas
de acção.

PROGRAMAS
- Os actuais programas não cumprem as finalidades e funções requeridas e manifestam lacunas.
- Programas com 10 a 13 anos, sem objectivos incluídos e sem conteúdos clara e correctamente es-
pecificados;
- A ausência de regras ou condições de articulação entre os programas é por demais evidente.
Conclusões: Como um dos princípios fundamentais dos conteúdos programáticos, a Educação Física é
uma área ou disciplina obrigatória para todos os alunos, sistematizada num currículo vertical, que con-
templa a progressão, visando finalidades e alvos que garantam ao cidadão a preparação necessária pa-
ra a sua participação nos processos de Educação Permanente, de animação e inovação cultural.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES
- A formação de professores de Educação Física não deve, em caso algum, ser contraditória com o
sistema geral da Formação de Professores.
- A Formação de Professores de Educação Física deve ser completa, integrando o conjunto de dimen-
sões ou grupo de modalidades da Cultura Física, como componente científica, fundamentalmente re-
feridas “Áreas de Educação Física” in “Carta Aberta pelo reforço da Educação Física” das APEF e SPEF
ao Ministério da Educação em Fevereiro de 1987.

RECURSOS
- O estado que caracteriza os recursos para a prática de Educação Física nas escolas tem tido conse-
quências gravosas na acção educativa e tem posto em causa os objectivos que a Educação Física de-
verá prosseguir como disciplina de formação integral. E aqui lembramos que nos recursos temos os
espaços interiores: ginásios, pavilhões, salas e o seu equipamento, balneários; exteriores: campos, pis-
tas; o material; carga horária; etc.; não esquecendo a sua distribuição pelo País e escolas e a plani-
ficação dos mesmos ou melhor a sua falta de planificação.
Sobre esta matéria os professores António Lima, Carlos Gonçalves e José Manuel Constantino, no seu
trabalho “Educação Física e Desporto Escolar” apresentado pelo SPGL, dizem que no ano lectivo de
1985/86, no que concerne a instalações, as faltas atingem os seguintes níveis:
- Escolas preparatórias – 30%;
- Escolas Secundárias – 23%
- C+S – 21%
- Número total de escolas sem qualquer instalação desportiva – 2600 (27,6%);
- Só com polidesportivos descobertos – 121 (12,8%)
- Sem instalações desportivas adequadas – 381 (40%)
A estas haverá, naturalmente, que somar as que têm instalações em estado de degradação acentuado.
Há ainda que ter em conta as escolas superlotadas que de 800 alunos previstos passaram para cerca
de 2000 ou mesmo mais.
Citando novamente o documento do CNEF:
- Sendo a Educação Física uma disciplina obrigatória até ao final do ensino Secundário é nosso
entender que todas as escolas devem ser dotadas de instalações e materiais que permitam a realiza-
ção os objectivos dos cursos aí ministrados.
Defendemos:
- A abertura de qualquer estabelecimento de ensino apenas quando as condições mínimas para o en-
sino da Educação Física estiverem garantidas.
- o projecto de construção de qualquer instalação de Educação Física e Desporto deverá ter sempre
o parecer dos profissionais de Educação Física, através das suas estruturas representativas.
- A política de instalações deve ser reformada.

DESPORTO ESCOLAR
- A situação é de indefinição e de inexistência de um Desporto Escolar que sirva as expectativas de
desenvolvimento de todos os jovens.
- Compreendemos que o Desporto Escolar, como componente educativa, deve ser considerado como
uma actividade de extensão e complemento currículo da Educação Física.
- Deverá estar sob a responsabilidade e orientação do Sistema Educativo.
- A direcção pedagógica das actividades deve estar entregue a especialistas da Educação Física.
Voltando ao breve historial da preparação do CNEF, não restam dúvidas sobre a aceitação dos temas.
Escolhidos estes foram então solicitados trabalhos (teses) sobre cada um – foi o primeiro passo concreto.
Não foram muitos os trabalhos recebidos mas surgiram de várias fontes com interesse e bastante
conteúdo. De seguida foi a síntese dos diferentes trabalhos por tema, elaborando um único documen-
to enviado posteriormente a todas as escolas.
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Nova fase, a distrital – participada por todos os distritos com sacrifício de algumas associações que,
face à inexistência de estruturas distritais, tiveram que arcar com o trabalho de outros distritos.
Trabalho difícil mas que pela participação nos debates e informações solicitadas demonstrou bem o
interesse de todos.
Foram debates vivos com boa assistência e grande riqueza de conteúdos, com a aceitação na gene-
ralidade do documento do CNEF, sem deixar de haver posições diferenciadas, novas propostas de
alteração de alguns pontos, mas que no fundo traduz, tão só uma linha comum de força, de exigên-
cia para com o Ministério da Educação. Direi que é uma exigência inequívoca e indestrutível – bas-
tante clara e simples – apenas a exigência de uma Educação Física e Desporto Escolar que as crianças,
os jovens merecem e exigem.
Muitas têm sido as experiências de escolas de todo o país, de colegas que sozinhos, sem qualquer apoio
oficial, planificaram e lançaram acções de uma riqueza indiscutível. Há que traze-las a público e divul-
gá-las para tirar conclusões que levem a traçar uma política de acção conjunta.
Ainda anteontem ouvi da boca do Sr. Ministro que essas experiências eram importantes e que tinham de
ser arroladas e estudadas para uma planificação futura. Esperamos que sim, que não seja apenas teoria.
Por outro lado, muitas são as experiências as ajudas das Autarquias locais, mas também as dificulda-
des com que estas se debatem não levam a grandes voos. 
Mas acima de tudo não podemos viver de experiências locais e desgarradas. Há que estabelecer uma
política englobando e interligando os conteúdos dos temas que vamos debater.
Estamos na última fase do CNEF mas sabemos, temos a certeza de que o nosso trabalho não acaba
aqui. As Associações e a SPEF continuaram a trabalhar.
Hoje é verdadeiramente o Dia Nacional da Educação Física. Sim! Por que os profissionais de Educação
Física de todo o país, sem esquecer os Açores, Madeira e Macau estão aqui para dizer que ensi-
no/aprendizagem da Educação Física e do Desporto Escolar e que formação querem.
Não vos prendo mais mas, antes, vai um pedido sincero para a Comunicação Social: não se esqueçam
tanto da Educação Física e do Desporto Escolar pois, apesar do estado em que se encontram, ainda são
a base do Desporto em geral, mesmo vistos só pelo parâmetro do interesse que vai despertar nos jovens.
E agora resta-me agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Sub-Director Geral dos
Desportos e de todos aqueles que aceitaram o nosso convite.
A todos os delegados desejar um bom trabalho de “mangas arregaçadas” que não só de fato de treino,
são os nossos afazeres.
Mãos à obra até ao último minuto da sessão de encerramento no sábado à tarde.
Bem haja a todos. Obrigado.

TESES E MOÇÕES

1. PROGRAMAS
INTRODUÇÃO 
A ausência de programas escolares para a nossa disciplina impede a existência objectiva de um cur-
rículo vertical estruturado, em Educação Física. Esta situação, que urge resolver, persiste já há alguns
anos e preocupa hoje um número cada vez maior de professores. 
A actual situação é insatisfatória, na medida em que impossibilita a plena afirmação e desenvolvi-
mento da Educação Física e, consequentemente, a formação prometida aos jovens que frequentam a
escola portuguesa. 
Perante o leque de opções de ordem pedagógica que é possível assumir sobre programas, estamos em
completa discordância, não só com as posições que advogam o liberalismo pedagógico, (rejeitando
este a importância e o papel dos programas no ensino), mas também com as posições tecnocráticas
que, preocupando-se excessivamente com formalismos de ordem didáctica, jamais se interrogam so-
bre as finalidades que perseguem e sobre os meios que utilizam. 
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Assim, os programas não se devem reduzir apenas a um quadro de referência que delimite o ensino ou o
âmbito de actuação dos professores, mas que, quando correctamente concebidos e aplicados, possam
constituir um instrumento fundamental gerador de desenvolvimento nas diferentes áreas curriculares. 
Com efeito, as implicações de um programa ultrapassam o quadro restrito da relação professor/turma,
para se situar em áreas tão importantes como a formação de professores ou a política de equipamen-
to escolar, cumprindo seis grandes finalidades. 
Podemos destacar algumas funções importantes dos programas: 
- harmonizar as práticas em Educação Física no conjunto do sistema de ensino; 
- garantir a homogeneidade e integração dos efeitos educativos esperados (não necessariamente os seus
resultados e prestações particulares); 
- articular as actividades curriculares e as de extensão curricular no âmbito da Educação Física, e es-
tas com as restantes áreas culturais, visando um adequado desenvolvimento individual e social; 
- clarificar as necessidades orçamentais tanto nacionais como regionais e locais e, ainda, as opções so-
bre a tipologia dos equipamentos escolares; 
- influenciar as orientações e o conteúdo da formação inicial e permanente dos professores; 
- especificar junto dos alunos e dos pais as exigências curriculares, i. e., o benefício individual e social
que decorre da frequência da disciplina de Educação Física. 
Condicionando o desenvolvimento e aplicação de qualquer programa de Educação Física reivindica-
se como pressupostos básicos: 
a) O mínimo de três horas por semana, embora considerado insuficiente, pois só assim será coerente
a aplicação prática de qualquer programa que perspective a formação integral dos alunos contribuin-
do, no conjunto das disciplinas, para alcançar as finalidades definidas para a escolaridade, aos seus
níveis Básico e Secundário.
b) Em todos os graus de ensino a disciplina de Educação Física deve ter o mesmo regime de avaliação
das demais áreas e/ou disciplinas, contribuindo assim para a transição ou não de ano.
c) A estruturação das actividades de extensão e de complemento curricular de forma a que elas con-
tribuam sinergicamente para a plena realização dos objectivos e/ou ampliação dos efeitos de cada
grau de ensino. 
d) Necessidade de existir ou existirem disciplinas específicas do 122 ano relacionadas com a respecti-
va área vocacional. 
Só após definição adequada dos princípios gerais para a disciplina de Educação Física, deverão os
nossos representantes (numa comissão de elaboração de programas) participar activamente na cons-
trução técnica dos mesmos.

ANÁLISE DA REALIDADE 
A realidade curricular em Educação Física tem sido objecto de muitas críticas dos mais variados secto-
res. Em termos gerais, pode dizer-se que os actuais programas não cumprem as finalidades e funções
requeridas, e manifestam lacunas que se torna urgente analisar e corrigir. 
Em primeiro lugar, existem anos de escolaridade que pura e simplesmente não têm programas (o caso
do 12º), e outros em que a sua existência é meramente formal (o caso, por exemplo, do 7º). O próprio
Ministério reconhece tal circunstância pois nem sequer tem a designação de programa, antes fazen-
do referência a indicações didácticas ou linhas programáticas. 
Acresce ainda que todos esses documentos programáticos têm, sensivelmente, entre 10 e 13 anos,
contrariando as normas internacionais aceites sobre a vigência de programas escolares e o seu con-
trolo de qualidade. 
Os "programas" em vigor contradizem a sua vocação, dado assumirem um carácter vagamente in-
dicativo, em vez de agirem sobre o ensino (referindo, por exemplo, os objectivos a alcançar com o
ensino, o que ensinar, nível de sucesso pretendido, etc.). 
Alguns sugerem mesmo que se procurem e sigam orientações diferentes das preconizadas. 
Outro aspecto a considerar num programa é o grau de explicitação das suas indicações didácticas e
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da concepção teórica e pedagógica defendida. Ora, nos actuais "programas", raramente se vêem
incluídos objectivos e conteúdos clara e correctamente especificados, não sendo, por essa razão,
visível a sua vocação curricular. 
Quanto à estrutura, existe toda a vantagem que um programa apresente uma sistematização clara,
quer da matéria cultural referente, quer dos elementos fundamentais da didáctica. Os actuais não
manifestam essa característica. 
Exceptuando o caso do 1º ciclo do Ensino Básico, no qual os programas da área de Educação Física
têm sido apresentados conjuntamente com as outras áreas, para os restantes ciclos do sistema de en-
sino os programas da nossa disciplina aparecem separados e não integrados com os objectivos gerais
de cada ano de escolaridade, situação da qual discordamos. 
A ausência de regras ou condições de articulação entre os programas é por demais evidente, sendo neces-
sário estabelecer uma coerência e articulação vertical entre os programas dos vários anos de escolaridade. 
Os actuais "programas" embora pareçam, numa primeira análise, uma grande inovação, pois deixam
ao critério dos professores a definição de objectivos e conteúdos a abordar, tendo em conta a sua for-
mação e as condições existentes em cada escola (criadas pelos serviços centrais do ME), não são mais
do que uma tentativa falhada de justificar a incapacidade da estrutura responsável pela elaboração
dos mesmos. 
As limitações atrás mencionadas e o insuficiente número de horas atribuído à disciplina de Educação
Física, reduzem-na à simples "animação desportiva", não permitindo um trabalho aprofundado e con-
sequente, nem a existência de condições e regras de homogeneidade de currículo. 
Esta realidade origina grande diversidade de situações, nomeadamente: numas escolas verificam-se
uma utilização racional e inteligente dos espaços disponíveis; noutras, a definição precisa e adapta-
da dos objectivos educativos à realidade dos meios materiais existentes; noutras ainda, ressalta como
mais evidente o entusiasmo colectivo do corpo docente e, noutras finalmente, o rigor das normas,
regulamentos e disposições normativas sobrepõe-se à livre iniciativa e ao trabalho criativo e pessoal. 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
a) A Educação Física é uma área especializada no 1º ciclo do ensino básico, sendo desejável que o
docente único seja apoiado por um professor de Educação Física. 
b) A Educação Física é uma área disciplinar do 2º ciclo do ensino básico e uma disciplina do 3º ciclo do
ensino básico e do ensino secundário, obrigatória para todos os alunos, sistematizada num currículo ver-
tical (conforme um modelo em espiral) que contempla a progressão, visando finalidades e alvos que
garantam ao cidadão a preparação necessária para a sua participação nos processos de Educação
Permanente, de animação e inovação cultural, integrando as seguintes áreas: 
- o desenvolvimento das capacidades físicas, condicionais e coordenativas; 
- a aprendizagem das actividade físicas desportivas, nas suas dimensões técnica, táctica, regulamen-
tar e organizativa; 
- a aprendizagem das actividades físicas de expressão artística, nomeadamente as danças, nas suas
dimensões técnica, de composição e interpretação; 
- a aprendizagem das actividades de exploração da natureza, nas suas dimensões técnica, organiza-
tiva e ecológica; 
- a aprendizagem dos processos de manutenção da aptidão física; 
- a aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenó-
menos sociais extra-escolares, no seio das quais se desenvolve e dinamiza a cultura física. 
c) Qualquer programa deve conter orientações metodológicas, objectivos a atingir em cada ciclo e ano
de escolaridade, em cada área de actividade, definição e estruturação de conteúdos, normas e proces-
sos avaliativos, recursos materiais e sua aplicação, assim como exemplo de estratégias a adoptar. 
d) A ampla participação dos diversos intervenientes no processo educativo, em especial dos profes-
sores, é uma questão basilar em qualquer inovação pedagógica e, em especial, na elaboração de novos
programas. Durante todas a fases de elaboração dos programas, entendemos que a recolha ampla de
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opiniões e pareceres de todos os que directa ou indirectamente suportam os efeitos da prática educa-
tiva, é uma estratégia decisiva, não só para a qualidade do trabalho a desenvolver, como também para
a mobilização dos diversos intervenientes e interesses em presença, e para o ulterior sucesso na sua
implementação e aplicação na prática pedagógica quotidiana. 
e) Para além do princípio da participação, anteriormente referido, a equipa ou comissão encarregada
da elaboração de novos programas deve assentar a sua constituição na base das estruturas e entida-
des mais directamente intervenientes, nomeadamente: 
- Ministério da Educação - garante da coordenação e relacionamento com as entidades e grupos
envolvidos; 
- lnstitutos Superiores de Educação Física, Universidades com formação em Educação Física, Escolas
Superiores de Educação, garante da ligação com as lnstituições de Formação, quer no que se refere à exis-
tência de estruturas e apoios do Ensino Superior, quer na sistematização do conhecimento e da prática
elaborados, quer ainda na estreita ligação com a formação dos professores tanto inicial como contínua;
- Sociedade Portuguesa de Educação Física e Associações de Profissionais - garante da defesa global
dos interesses da Educação Física; 
- Sindicatos dos Professores - garante da ligação com os professores, nas suas preocupações mais
prementes, dificuldades, carências e anseios.
f) A exigência da representatividade visa aumentar a eficácia das acções a desenvolver em certos mo-
mentos ou etapas da estratégia de elaboração de programas. 
g) A equipa ou comissão nomeada para a elaboração de novos programas deve agregar a si sub-es-
truturas de especialistas das áreas de actividade da educação física, garantindo ao nível do conteú-
do e da sua orientação as orientações da equipa coordenadora. 
Estas sub-estruturas devem constituir-se a partir dos seguintes critérios: 
- unidade conceptual e coerência metodológica das diferentes áreas representadas; 
- formação superior em educação física e contacto directo com a realidade escolar, dos elementos
que a compõem. 
Para cada área de actividade deveria ser constituído um núcleo formado por especialistas ligados à
formação inicial, à leccionação na escola e à área federada ou à prática de extensão curricular da
actividade. 
A estratégia da abordagem de cada uma delas deve estar comprometida com a sua utilização e práti-
ca nas áreas de extensão e complemento curricular, mesmo para além da realidade escolar. 
h) Todo o trabalho da comissão e das suas estruturas de apoio deverá então ser reunido e estrutura-
do num documento programático que constituirá uma redacção provisória do programa. Este projec-
to deverá ser amplamente divulgado, criando-se um mecanismo de recolha de pareceres de modo a
enriquecer a aperfeiçoar o primeiro esboço do programa. 
Esta difusão deve ter por principal alvo os estabelecimentos de ensino e os professores, organizados
em grupo de disciplina e através das associações de profissionais, garantes de harmonização e ade-
quação às características regionais e locais. 
i) Após a reformulação do projecto de programa, entra-se na fase decisiva da testagem experimental
do(s) programa(s), a realizar em várias fases, com objectivos e procedimentos apropriados, devendo a
comissão tomar decisões quanto aos seguintes aspectos: 
- objectivos e procedimentos de cada fase de ensino; 
- zonas de ensaio e tipos de estabelecimento de ensino; 
- critérios de selecção dos professores a envolver nas fases de ensaio; 
- planeamento e estruturação do processo de recolha; 
- processamento dos dados e informações recolhidas. 
j) Depois da fase operacional de ensaio dos programas estar concluída deve existir uma estratégia de
sensibilização, de difusão das características e das vantagens pedagógicas da inovação curricular. 
l) Com a adopção e implementação dos programas torna-se imprescindível acompanhar a sua execução
e fazer a sua gestão e aperfeiçoamento. 
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Surge como uma necessidade do próprio sistema educativo o controlo de qualidade, quer dos currícu-
los, quer da aplicação dos programas, devendo criar-se para tal, à semelhança de outros países,
comissões de avaliação de currículo, as quais deverão integrar elementos especialistas que partici-
param na elaboração dos programas que entre outras tarefas estimulem o desenvolvimento da inves-
tigação e da sua difusão. 

MOÇÃO DE REFORÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO PRIMÁRIO
É indiscutível o alto valor formativo e a especificidade da Educação Física nas crianças com idades
compreendidas entre os 5/6 - 9/10 anos. Também é do conhecimento comum que os jogos a propor
nestas idades são tanto mais ricos quanto mais os proponentes tenham um suporte científico-
pedagógico digno de registo. 
Considerando: 
a) a deficiente formação de professores do Ensino Primário no âmbito da motricidade infantil; 
b) a deficiente formação dos alunos em termos da motricidade infantil; 
c) este período de vida ser particularmente importante no desenvolvimento da criança; 
d) todo um desenvolvimento que se perde, com terríveis dificuldades de recuperação no futuro, uma
vez que há momentos próprios na nossa vida para a aprendizagem de determinados conteúdos; 
e) todo o contributo da motricidade infantil, superiormente orientada, para o "transfer" para outras
aprendizagens; 
Propomos que seja criada uma equipa de professores de Educação Física a nível distrital no sentido de: 
- apoiar os Professores do Ensino Primário em termos pedagógico-científicos; 
- estabelecer um elo de ligação entre as necessidades locais e os organismos centrais e autarquias locais. 

2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
INTRODUÇÃO
A Escola pode ser definida como o local onde, aqueles que procuram educação e instrução, encon-
tram os meios necessários, e os educadores preparados para os conduzir na prática de actividades que
assegurem a plena realização das suas potencialidades. 
A formação de educadores é, por isso mesmo, um problema que ocupa um lugar central na prestação
do serviço educativo que compete à Escola Pública na concretização do direito à educação (particu-
larmente à Educação Física e Desporto) que está consignado na definição constitucional do Estado
Português. 
Neste documento faz-se um inventário genérico das principais limitações do sistema educativo por-
tuguês em matéria de formação de professores de Educação Física. 
Apresenta-se depois um conjunto de orientações que em nosso entender devem ser seguidas no proces-
so de formação desses professores, para que nas escolas os jovens possam encontrar docentes capazes
de realizar uma Educação Física coerente com a elevada função que unânime mente lhe é atribuída. 

ANÁLISE DA REALIDADE 
Assiste-se hoje, no que respeita aos agentes de Educação Física, à presença de professores portadores
de formações diversas, ou o que é bem mais grave, à ausência de uma qualquer formação adequada
às funções que desempenham. 
Reflexo da inexistência de um plano adequado de formação, esta situação tem vindo muitas vezes a
ser ultrapassada pela utilização de "compromissos" parcelares e limitados, que pouco têm contribuí-
do para o desenvolvimento da Educação Física. 
A Educação Física, em Portugal, conseguiu trilhar um percurso que a levou a ascender ao estatuto de
Disciplina Curricular do Ensino Básico e Secundário. 
A formação inicial dos profissionais que leccionam esta disciplina é hoje realizada ao nível Superior
Universitário, graças a uma luta que tornou realidade uma velha aspiração dos profissionais de
Educação Física. 
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Estamos, ou estávamos, pelo menos nesta perspectiva formal, numa situação correcta, isto é, o Sistema
Educativo encontrou uma forma de assegurar a transmissão às nossas crianças e jovens dos bens cultu-
rais acumulados pelo desenvolvimento das Actividades Físicas e reconheceu que a condução desse pro-
cesso - a Educação Física Escolar - teria de ser entregue a especialistas com formação de nível superior. 
As necessidades de formar professores de Educação Física em quantidade suficiente têm imposto
soluções que passaram pela utilização de formações de grau diferente no exercício da mesma função. 
Actualmente vive-se um preocupante ressurgimento destas tendências que contrariam as reco-
mendações geralmente aceites quanto aos modelos de formação de professores de Educação Física. 
O aparecimento da vertente em Educação Física em algumas ESE não corresponde, no nosso enten-
der, a uma formação científica adequada ou suficiente. 
A organização dos currículos e a selecção das matérias daquelas escolas. Não é compatível com uma
função específica e especializada que a Educação Física Escolar, pela sua complexidade, exige.
Consideramos mesmo, nesta perspectiva, que a formação inicial de professores de Educação Física,
pelo amplo espectro das matérias das Actividades Físicas a que juntam um conjunto alargado de
matérias de Fundamentação e de Ciências da Educação, não pode ser realizada, com qualidade, senão
em licenciaturas que desde o 1º ano dirijam a formação para esta área de especialidade.
Referimo-nos à área em vez de Disciplina, não só porque o leque de actividades físicas a transmitir é
extenso e diversificado, mas também porque as capacidades a desenvolver nos alunos no âmbito
daquelas actividades, são igualmente diversificadas por se inserirem no campo das Capacidades
Condicionais, Coordenativas e Operatórias, o que coloca problemas bastante particulares e comple-
xos à actividade docente.
A formação contínua (ou a sua falta) não tem correspondido à necessidade de reciclagem e actuali-
zações expressa por centenas de profissionais que, a braços com enormes carências de instalações,
recursos e programas, se têm sentido abandonados e isolados. Alguns casos, levados a cabo sob a
forma de iniciativas pontuais e esporádicas, não podem ser confundidos com a existência de uma for-
mação que, para ser contínua, exigiria no mínimo a presença de um plano que estabelecesse critérios
de frequência e de selecção de temas, de matérias e de avaliação.
Não sendo esta situação exclusiva da Educação Física é notório que, esta disciplina, para ultrapassar as
limitações impostas de cima e à margem dos professores, necessita de uma renovação de processos e
estilos de intervenção pedagógica que permitam recuperar das graves enfermidades de que padece (con-
fusão programática, heterogeneidade de avaliações, contradições entre práticas e perspectivas, etc.). 
Entendemos que a Formação Inicial de professores se compõem de duas vertentes, a científica e a pe-
dagógica, independentemente de se realizarem de uma forma integrada ou não.
Consideramos que a Formação Contínua abrange apenas os professores que já possuem habilitação
profissional, já que para os restantes entende-se necessária a criação de um plano próprio de aqui-
sição das habilitações necessárias.
Embora esses projectos se possam integrar no desenvolvimento da Formação Contínua, tanto os
planos para a aquisição de habilitação própria como os de obtenção de habilitação profissional devem
perseguir objectivos particulares e mobilizar estruturas específicas. Deseja-se que, com urgência,
estes professores possam integrar de pleno direito os momentos de Formação Contínua, sinal de que
a sua formação inicial (científica e pedagógica) está completa.
Assim, importa formular e aplicar um plano de formação específico, para a Educação Física, que
garanta a actualização e pleno aproveitamento da capacidade pedagógica dos professores.
Os objectivos da formação contínua deverão ser:
- actualização de conhecimentos e competências profissionais em áreas científicas e pedagógicas;
- superação de lacunas de formação em áreas científicas e pedagógicas;
- criação de espaços de troca de experiências entre os docentes;
- adequação da prática lectiva dos docentes aos planos curriculares em vigor;
- promoção e garantia de inovação pedagógica; 
- progressão na carreira docente;
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- adaptação dos plamos curriculares no sentido da garantia da sua sequência e continuidade;
- reformulação dos planos curriculares.

ORIENTAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A formação de professores de Educação Física não deve, em caso algum, ser contraditória com o sis-
tema geral de formação de professores. Ao mesmo tempo é forçoso reconhecer que a Educação Física
é uma especialidade no quadro curricular estabelecido genericamente pela Lei de Bases do Sistema
Educativo, especialidade que se pode definir por numerosos aspectos, dos quais se destacam (sem
carácter de sistematização exaustiva):
- Os objectivos e matérias de Educação Física exigem do Professor de Educação Física saberes e com-
petências pedagógicas especiais como, por exemplo, os que dizem respeito à situação de condução da
dinâmica das turmas e grupos já que em educação física existem matérias de tratamento e desempe-
nho colectivo ao contrário da generalidade das outras disciplinas. Podemos ainda referir, também a
título de exemplo, as capacidades pedagógicas que dizem respeito aos objectivos do dominio físico os
quais dependem de factores como o repouso, a alimentação, o esforço físico, as rotinas diárias, etc.
- Além disso as matérias de Educação Física, pela sua extensão (desde as modalidades de predominância
“fisiológica” como as corridas de fundo, até às modalidades essencialmente artísticas como as danças ou
a ginástica rítmica) exigem de cada professor de Educação Física uma capacidade de integração curricu-
lar e de diferenciação de ensino que dificilmente encontra paralelo noutras áreas ou disciplina.
- Os recursos da educação física, postos à disposição de cada professor e do conjunto de docentes de
uma escola, põem problemas de gestão e administração específicos que não podem deixar de ser re-
solvidos senão por especialistas em educação física, sob pena de se cair na esfera de gestão mera-
mente “administrativa” ou “economista”, portadora de critérios estranhos aos princípios pedagógicos.
- As referências sócio-culturais da Educação Física formam uma estrutura que a distingue no quadro
da dinâmica cultural das comunidades locais das opções do país e até no plano internacional. O tra-
balho de contínua adaptação dos programas, processos, etc., da Educação Física às tendências e de-
safios culturais nesta área, depende da qualificação dos professores, isto é, da capacidade de inter-
pretação destes fenómenos e da sua reflexão teórica e prática no contexto escolar.
Estes são apenas alguns argumentos que representam a verdade insofismável segundo a qual não é
professor de Educação Física quem quer, mas quem pode, como é referido por alguns colegas com iro-
nia e humor. Na nossa opinião, há condições que devem ser asseguradas na formação, para que se
possa garantir com competência e perspectivas de realização profissional (comprovada pelo sucesso
das crianças e jovens que educamos) de um educador cuja especialidade e estatuto seja a de profes-
sor de Educação Física.
Não se nasce professor de Educação Física nem a nossa actividade pode ser vista como um simples
emprego – estas ideias e realidades decorrem precisamente duma perspectiva limitada, não qualifica-
da, reveladora de ignorância e que promove erros pedagógicos à escala de toda a juventude escolar.
Julgamos que é oportuno e desejável reforçar alguns aspectos que a formação de professores de Edu-
cação Física deve revestir.
Em primeiro lugar, essa formação deve ser eclética e completa integrando o conjunto de dimensões ou
grupos de modalidades da Cultura Física como componente científica, fundamentalmente referidas
“Áreas de Educação Física” in “Carta Aberta pelo reforço da Educação Física das APEF e SPEF ao Ministério
da Educação de Fevereiro de 87”.
Assim, a posição que nos parece que deve ser assumida, em termos da Formação Inicial de Professores
de Educação Física, é que esta se realize a nível Superior Universitário em cursos com cinco anos des-
ta especialidade.
Não nos parece que exista a possibilidade de, num curso com a duração de 4 anos, coadunar uma
habilitação de nível superior para a leccionação da Educação Física com uma formação exigível para
o 1º ciclo do Ensino Básico ou mesmo com disciplinas de outras especialidades, como pretendem fazer
algumas Escolas Superiores de Educação.
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Para além das dúvidas que colocamos à possibilidade desta formação ser realizável com a extensão
e qualidades necessárias, este projecto das ESE coloca ainda um problema profissional grave.
A Lei de Bases do Sistema Educativo ao possibilitar que a formação de professores seja realizada, para
os diferentes ciclos, pelas Universidades, como aliás nos parece indispensável, ou pelos Institutos Su-
periores Politécnicos, permite que exista uma concorrência, para o mesmo mercado de trabalho, de
indivíduos com habilitação profissional obtida de forma bastante distinta.
Esta situação vem, por certo, colocar um problema semelhante àquele que passámos ainda não há
muito tempo e que tinha origem na existência de Escolas de Educação Física (EEF) em paralelo com
o Instituto Nacional de Educação Física (INEF).
Só quem não acompanhou esta situação e/ou desconhece por completo a história da Educação Física
em Portugal poderá deixar de reconhecer os prejuízos que esta situação acarretou, nomeadamente o
da divisão dos profissionais.
Defendemos, portanto, a existência de um único Curso de Formação Inicial que atribua Habilitação
Própria Profissional para o ensino da Educação Física e que, em nosso entender, deverá ser Licencia-
tura em Ensino da Educação Física ministrados nas universidades.
De entre os vários modelos de formação optamos pelo de Licenciatura em Ensino, por ser aquele que,
sendo profissionalizante, cedo permite perspectivar e contactar com a realidade do ensino.
Os indivíduos assim formados deverão ser, nas Escolas, os responsáveis directos por tudo o que cor-
responder a actividades curriculares e de extensão curricular no âmbito das Actividades Físicas. 
Quando nos referimos a actividades de extensão curricular estamos a incluir o Desporto Escolar já
que, como defendemos, esta actividade deve surgir perfeitamente integrada na Área Escola, em con-
sonância e como extensão/complemento da actividade curricular impondo, para que seja assegurada
a coerência, que a sua direcção seja atribuída a quem conduz a actividade curricular.
Para além de assegurara as capacidades necessárias à leccionação, o curso não pode visar apenas esta
função dos docentes devendo prepara-los também para assumir outros papéis nas escolas como, por
exemplo, gestão e administração, animação e formação recíproca, elaboração e avaliação de progra-
mas, investigação, etc.
Como salientamos, na análise da situação, é necessário que a formação de cada um e do conjunto
dos professores se mantenha em aberta sem ficar reduzida à etapa inicial. O exercício da função
docente exige, em si próprio, um esforço contínuo de aperfeiçoamento que deve ser partilhado pelo
professor e pelas estruturas que empreendem e coordenam o trabalho pedagógico das Escolas.
Importa que estas estruturas ofereçam oportunidades de actualização, reciclagem e aperfeiçoamen-
to das capacidades e conhecimentos dos docentes num clima de animação pedagógica e de perma-
nente ajustamento das escolas aos desafios que a dinâmica cultural lhes coloca.
Esta oferta não pode ser aleatória nem arbitrária, deve, pelo contrário, para obedecer a uma estraté-
gia de garantia e melhoria da qualidade do ensino, promover o estatuto e competência prática do pro-
fessor, ampliando deste modo os benefícios que os jovens recolhem da sua passagem pelas escolas.
A envergadura e complexidade inerente a um projecto de formação contínua, quer pelos objectivos a
que se deve propor, quer pela quantidade de meios envolvidos, parece requerer uma estrutura de
enquadramento particular.
A descentralização deste enquadramento deve acompanhar a tendência seguida quer pelas estruturas
de decisão do Ministério da Educação quer pela proliferação das estruturas de formação inicial.
Este movimento, rico em diversidade e naturalmente com maiores possibilidades de adaptação às
condições particulares, não pode no entanto, perder de vista a necessidade da existência de decisões
e momentos de formação orientadas centralmente.
A não considerar esta necessidade, corre-se o risco de haver imensa actividade com excelente con-
tributo para a Formação de Professore, mas continuar-se na ausência de um PLANO DE FORMAÇÃO
CONTÍNUA, experiência anteriormente vivida nos profícuos anos da Profissionalização em Exercício.
Preconiza-se, portanto, a criação de mecanismos que permitam elaborar um PLANO NACIONAL DE
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES, realmente ajustado às necessidades por eles sentidas e que
simultaneamente seja um veículo de desenvolvimento do processo educativo.
Este Plano deverá ser organizado e coordenado por uma estrutura central do Ministério com relativa
autonomia.
Este organismo, como centro de conjugação de interesses das diferentes disciplinas, deve garantir interna-
mente a sua representação transmitindo as opiniões, aspirações e interesses dos professores. Será integra-
da nesta lógica que a representatividade da Educação Física se deverá fazer sentir.
Naturalmente o Plano de Formação Contínua não poderá desligar-se do que foram as diferentes for-
mações iniciais dos professores. Haverá portanto que equacionar o relacionamento entre as institui-
ções de formação inicial e as estruturas de formação contínua.
São de condenar situações como as que ocorrem actualmente na profissionalização dos professores de
Educação Física em que os ISEF não participam naquele processo formação pedagógica, apesar de em
qualquer deles funcionarem cursos de Formação de Professores com capacidade profissionalizante.
A execução do Plano realizado deverá assentar em dois tipos de iniciativas:
1 – As de carácter central – mais dirigidas e vocacionadas para orientar a Formação dos Professores
no sentido previamente esclarecido pelo Ministério da Educação.
2 – As de carácter local (regional, escola ou grupo de escolas) – mais dirigidas, porque mais capaci-
tadas, para a resolução de problemas directamente emergente da prática quotidiana.
A base das decisões tomadas centralmente nesta matéria deve ser a definição clara e objectiva de
pólos de desenvolvimento da função docente que, advindo de detecções efectuadas com rigor, signi-
fiquem compromissos assumidos entre as carências dos professores e as estratégias de desenvolvi-
mento da Política Educativa.
A natureza destas iniciativas deverá sempre considerar linhas gerais de orientação tomadas pelo
Ministério, mas não deve circunscrever-se a elas. É neste conjunto de realizações que dimensões mais
inabituais, ou porventura carecendo de organizações de tipo mais particular, devem ter lugar. 
De qualquer modo, a estrutura central coordenadora da Formação Contínua deve alimentar e apoiar
iniciativas de carácter local que devem ter como objectivo fundamental a elevação da capacidade
científica e pedagógica dos professores e, consequentemente, a melhoria da qualidade da sua inter-
venção.
É portanto um dever a sua promoção pelo Ministério da Educação e, em simultâneo, dever e direito
dos professores a sua participação e dinamização.
Entende-se por isso correcto a sua inclusão como um dos factores a considerar na progressão na car-
reira, devendo o Ministério da Educação assegurar as condições para tal, cumprindo aliás o estipula-
do na Lei de Bases do Sistema Educativo, de que “serão atribuídos aos docentes períodos especial-
mente destinados à formação contínua, os quais poderão revestir a forma de anos sabáticos”.

MOÇÃO A
- Considerando que a formação de professores de Educação Física, pela sua especificidade, quer dos
conteúdos teóricos e práticos, quer de instalações e material didáctico, é quase impossível em ESE
onde são leccionados vários outros cursos.
- Considerando que os currículos das variantes de Educação Física das ESE são substancialmente mais
pobres do que os ministrados nos ISEF.
- Considerando que o reduzido número de alunos desta variante em cada ESSE permite que um
docente leccione várias disciplinas, o que torna difícil um tratamento pedagógico e científico com a
profundidade desejada.
Propomos:
a) Que o CNEF desenvolva esforços no sentido da formação de professores de Educação Física poder
vir a ser ministrada exclusivamente em instituições universitárias.
b) Que a faculdade se destine prioritariamente à formação de professores de Educação Física.
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MOÇÃO B 
Considerando:
a) A falta de professores de Educação Física na zona centro do país;
b) Que as principais instituições implicadas já se manifestaram publicamente favoráveis à abertura
de uma licenciatura em Educação Física no Ensino Superior Universitário na cidade de Coimbra;
c) Que as mesmas instituições afirmaram haver condições locais para tal.
Os profissionais de Educação Física reunidos na 4ª fase do 1º CNEF, exigem que sejam aceleradas as
medidas necessárias para a criação da Licenciatura em Educação Física na Universidade de Coimbra.

MOÇÃO C
Considerando que:
a) A formação inicial dos professores de Educação Física se diferencia da formação de outros profes-
sores, nomeadamente na importância dada à área das Ciências da Educação;
b) Existem disciplinas ministradas nas ESE’s e nos CIFOP no 1º ano de Formação em Serviço que estão
contempladas em alguns currículos dos Institutos Superiores de Educação Física;
Propomos que seja considerada a possibilidade de equivalência nas disciplinas em que haja dupli-
cação das matérias leccionadas na Formação Inicial e nas propostas pelas ESSE’s e CIFOP no 1º ano
da Formação em Serviço.

3. RECURSOS
INTRODUÇÃO  
O estado que caracteriza os recursos para a prática da Educação Física nas escolas tem tido conse-
quências gravosas na acção educativa e tem posto em causa os objectivos que a Educação Física de-
veria prosseguir como disciplina da formação integral do jovem português. 
O critério de poupança de investimento representado pelo "despacho Rogério Nobre" tem levado a
que nalgumas Escolas se verifique o bloqueamento do desenvolvimento dos jovens, eliminando-se a
prática da Educação Física pela extinção das vagas dos docentes da disciplina (via concurso) (1).
Acresce que o tempo curricular atribuído põe em causa o alcance dos efeitos da Educação Física,
reconhecida como componente fundamental de formação dos jovens por todos os responsáveis. 
É numa atitude de repúdio da realidade existente e na perspectiva de poder contribuir para a garan-
tia dos objectivos de disciplina, que nos propomos denunciar as situações atrás referidas e tomar
posição sobre elas, apresentando propostas que visem a superação de carências existentes, bem como
a proibição de "escolas amputadas". 
A discussão sobre os equipamentos para a Educação Física nas Escolas deve realizar-se na perspectiva de
um funcionamento ideal da disciplina, contando com a existência de programas concebidos com base nos
princípios avançados no documento sobre os programas e contando, igualmente, com uma formação (ini-
cial e contínua) de acordo com os princípios avançados no documento sobre Formação de Professores. 

ANÁLISE DA REALIDADE 
Escolas Primárias - Instalações/Balneários
De todas as Escolas Primárias existentes apenas um reduzido número possui instalações próprias para a
Educação Física e as que existem devem-se à iniciativa dos responsáveis autárquicos, independentemen-
te do Ministério da Educação. Os espaços de recreio são reduzidos, diminuindo assim as possibilidades de
serem aproveitados como campos de jogos ou ginásio rudimentares. Da mesma forma, os espaços comuns
para a Educação Física e para outras actividades simultaneamente, não são funcionais (não apresentam
os requisitos mínimos para uma actividade sistemática, criteriosamente seleccionada e organizada). 
(1) mesmo em escolas em que existem algumas instalações, o fenómeno da superlotação tem inviabi-
lizado a plena realização da Educação Física Escolar, pelas dificuldades que se colocam à rentabiliza-
ção funcional dessas instalações. 
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Apetrechamento dos espaços 
O reduzido equipamento existente é fornecido geralmente pelas autarquias ou pelas colectividades
de cultura e desporto da zona não sendo detectável qualquer esforço do Ministério da Educação para
resolver esta situação. 
A aquisição do material não é feita com base em qualquer projecto de actividades definido pelos res-
ponsáveis pela Educação Física nestas escolas, que neste caso são os Professores do Ensino Primário. 
É de salientar, além disso, que o próprio Professor do Ensino Primário, está, em muitos casos, isolado
na sua acção, sem receber apoio, orientação ou acompanhamento para a implementação da Educação
Física na sua escola. 
Da análise da realidade constatamos ainda que a concessão de alvarás para Escolas do Ensino
Particular, exige que se complementem tempos lectivos para a Educação Física, apesar de paradoxal-
mente as escolas oficiais de Ensino Primário não possuírem recursos para esta disciplina.
Escolas Preparatórias/Secundárias - Instalações/Balneários 
Relativamente a estas Escolas encontramos três tipos de situações: 
- Escolas dimensionadas para 300 a 1700 alunos, construídas antes do despacho "Eugénio Nobre"
com pavilhão polidesportivo/campos exteriores e balneários (os quais não correspondem à utilização
pelos alunos mas à realização de contemplações desportivas). 
- Escolas construídas para 600 a 800 alunos com um mini-ginásio com 9x18 metros, campo exterior
e balneários, construídos por altura ou antes da promulgação do referido despacho; 
- Escolas construídas após o despacho "Eugénio Nobre", com espaços exteriores, muitas vezes não
apetrechados, sem balneários e sem qualquer instalação coberta. 
Face à expansão escolar, as escolas dos dois primeiros tipos entraram em ruptura, pelo facto de terem
ultrapassado no dobro e no triplo a sua capacidade, impedindo-se a concretização dos objectivos para
que estavam vocacionados no início do seu funcionamento. 
Esta situação caracteriza-se pelos seguintes aspectos: 
a) Sobreposição de utilização de espaços. 
b) Exiguidade dos balneários: sendo a capacidade inicial de 20 alunos verifica-se uma utilização de
80 simultaneamente, tendo como consequências o abandono das regras básicas de higiene, que fa-
zem parte dos objectivos da Educação Física. 
c) Deterioração dos termo-acumuladores, pela sobrecarga de funcionamento que deixam de funcio-
nar sem solução ou alternativa. 
d) Deterioração generalizada do material de apoio (em consequência põe-se em causa a integridade
física dos alunos, além da violação dos seus direitos como alunos). 
Apetrechamento dos espaços 
As disparidades existentes entre os equipamentos das várias escolas são tão acentuadas que aconte-
cem simultaneamente situações caricatas como: 
- escolas com 30 bolas por modalidade; 
- escolas com uma bola por modalidade (ou sem qualquer equipamento para algumas áreas). 
Por outro lado, verifica-se que a atribuição de equipamentos pela direcção de equipamentos educati-
vos não se faz de acordo com as necessidades ou projectos das escolas. Mais ainda, não há qualquer
tipo de controlo na sua distribuição. 
O material móvel é da responsabilidade dos grupos. A sobre-utilização conduz à sua rápida degrada-
ção. Com a inflação verificada nos preços dos materiais cada vez se toma mais difícil a gestão do
material existente e as aquisições de novo material. 
Atendendo a uma política de contenção de despesas seguida pelo ME, não se construindo espaços
nem equipando adequadamente os já existentes, estranhamos a importação de materiais de custos
elevados e desajustados face às realidades e necessidades escolares. 
PROPOSTA 
Se é nossa convicção que os programas de Educação Física devem permitir ao jovem desenvolver os seus
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conhecimentos no âmbito da cultura física (actividades físicas desportivas e de expressão artística,
jogos tradicionais, actividades de exploração da natureza, de promoção e manutenção da condição
física, etc.), bem como aumentar o seu valor físico (pela melhoria das capacidades coordenativas e
condicionais) (vidé documento sobre programas), é igualmente nossa convicção que a escola, na sua
estrutura material, deverá garantir a possibilidade de se atingirem essas metas. Sendo a Educação
Física uma disciplina obrigatória até ao final do ensino Secundário, é nosso entender que todas as
escolas devem de ser dotadas de instalações e materiais que permitam a realização dos objectivos
dos cursos aí ministrados. 
Na mesma linha de raciocínio, pensamos que em todas as escolas, sem excepção, as instalações e os
materiais com vista a actividade física, devem ter preferência absoluta de utilização pela Educação
Física Curricular, até à satisfação plena das suas necessidades em recursos. 
A satisfação das necessidades em recursos de equipamentos para a disciplina, deve pautar-se pela
consideração de um conjunto de princípios que passamos a mencionar: 
- A escolha dos equipamentos que devem existir em cada escola deverá guiar-se por três tipos de critérios: 
Um primeiro critério, que já referenciámos, é o dos programas a implementar na escola. 
Um segundo critério é o tipo de escola. Se se trata de uma escola do ensino Preparatório ou do ensi-
no Secundário, colocam-se necessidades diferentes pela própria vocação que assumem os programas
de Educação Física num e noutro curso e, dentro destes, ao longo dos diferentes anos de escolari-
dade. Se é uma escola com maior ou menor população escolar, colocam-se necessidades diferentes
em termos das dimensões das instalações e da quantidade do material. 
Um terceiro é o critério de região onde se encontra inserida a escola, nomeadamente a sua situação
geográfica e as características socio-culturais. Se a região tem tradições e costumes específicos ao
nível de determinadas actividades físicas, é função da escola preservá-las e permitir o seu desenvolvi-
mento. A escola deve portanto oferecer condições materiais para que isso aconteça. Se a região tem
possibilidades em recursos naturais para a prática de actividades físicas de ar livre, é função da
Educação Física Escolar considerar o valor pedagógico da exploração desses espaços. A diferenciação
das condições climatéricas em Portugal tem uma expressão suficiente para que tenha de se ponde-
rar a adequação de um ou outro tipo de espaço. 
A construção de instalações bem como as orientações para os materiais, deverão portanto obedecer
a critérios que permitam diferenciar para cada escola as suas necessidades específicas. 
Sem prejuízo deste postulado, queremos no entanto adiantar mais alguns princípios que devem ser con-
templados para o desenvolvimento correcto de uma política de equipamento para a Educação Física. 
Os equipamentos necessários para as diferentes modalidades da cultura física previstas nos progra-
mas escolares devem ser tipificados. 
Para a tipificação das instalações deve, em primeira instância, ser realizada uma sistematização
(diferenciação) das actividades físicas a partir do critério "espaço adequado à sua prática". Esta sis-
tematização permitirá identificar com facilidade quais são as actividades "concorrentes" aos mesmos
espaços (interiores ou exteriores), ou, por outro lado, que modalidades da cultura física podem ser
desenvolvidas a partir dos recursos naturais e outros, oferecidos pela região, etc. Esta classificação
facilitará o estudo da compatibilização dos espaços para as diferentes actividades permitindo, a par-
tir de um critério pedagógico, a rentabilização económica e pedaagógica das instalações. A explici-
tação das necessidades de recursos, se for realizada desta forma, permitirá definir as necessidades
exactas de apetrechamento de cada escola. 
A tipificação das instalações deve privilegiar, de acordo com as características climatéricas da região,
os espaços de ar livre em detrimento dos grandes espaços interiores. Estes espaços exteriores devem
ser organizados de forma a integrar todos os espaços de jogo formal para as actividades desportivas
e salvaguardar as dimensões realmente necessárias ao nível da prática a desenvolver. A construção
destes espaços deve garantir a segurança e o conforto dos alunos quando em actividade lectiva. 
Os espaços exteriores, para além de economicamente mais rentáveis, oferecem geralmente condições
de práticas pedagogicamente mais eficazes e saudáveis do que os grandes espaços interiores. 
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Para além dos espaços de maior dimensão (para prática de actividades desportivas), deverá existir em
cada escola, pelo menos, um ginásio de ar livre que permita a prática de actividades gímnicas diferen-
ciadas, nas condições acima mencionadas. 
Com a construção dos espaços exteriores não se pretende refutar a necessidade de um pavilhão para a
prática dos "jogos colectivos de evasão". Esta hipótese deve ser considerada, mas de forma mais racional
do que tem sido até agora. Esta racionalização passa pela institucionalização das possibilidades de uti-
lizações pela comunidade local, (clubes recreativos e desportivos locais, outras escolas da região, etc)
dos grandes espaços cobertos. Esta racionalização passa, portanto, pela rentabilização dos recursos da
região para a prática de actividade física aos níveis escolar, federado e recreativo. A co-utilização a que
nos referimos deve ser extensível a espaços como piscinas, parques desportivos e outros. 
Também devem ser integrados na Educação Física Escolar actividades cujo desenvolvimento adequa-
do só é compatível com a existência de espaços interiores. Assim, devem ser criados em cada escola
pequenos espaços para a utilização de uma turma ou duas turmas em simultâneo, no máximo. Estes
espaços devem respeitar os requisitos arquitectónicos para o desempenho motor adequado a activi-
dades de expressão como a dança, o judo, as lutas, a ginástica rítmica, ou, até, o badmington (dimen-
são e altura), etc. 
Relativamente às instalações, devem ainda ser considerados os espaços de apoio às aulas, actividades
de extensão e complemento curricular, etc. 
Referimo-nos à obrigatoriedade de existência, em todas as escolas, de balneários/vestiários amplos
equipados com chuveiros de água quente. Os balneários e vestiários devem poder albergar todos os
alunos que na escola, num determinado momento, tenham necessidade de se equipar para a aula de
Educação Física ou de tomar banho e vestir-se após a mesma. A este propósito reiteramos a impor-
tância que deve ser dada aos hábitos de higiene na escola portuguesa, constituindo por isso o balneá-
rio/vestiário um espaço educativo bastante importante. 
Como espaços de apoio devem ainda ser concebidas instalações de armazenamento dos materiais,
para garantir a sua preservação e controlo. 
Quanto ao apetrechamento das instalações e áreas exteriores, somos da opinião que deve ser concre-
tizado a partir da apreciação de três factores, a saber: qualidade, quantidade e variedade. 
O factor qualidade do material deve ser uma garantia oferecida pelas escolas. O critério da qualidade
deve ser determinado a partir das conclusões avançadas pela A validação e investigação sobre os
materiais (ver à frente). A qualidade do material deve ser aferida pela sua durabilidade e caracterís-
ticas de segurança. Intimamente associada à durabilidade do material estão as iniciativas que se
tomam para a sua preservação/manutenção. O domínio técnico da utilização do material pelos pro-
fessores é um aspecto que, contemplado na sua Formação Inicial e Contínua, garante a possibilidade
de uma utilização correcta, bem como a possibilidade de formação e responsabilização dós próprios
alunos na manipulação e aproveitamento pleno dos equipamentos. 
O factor quantidade de material depende intimamente da relação material disponível número de
alunos com Educação Física em simultâneo, além de uma correcta gestão do material pelo grupo
pedagógico (de Educação Física) da escola. Considerando ambos os aspectos, o factor quantidade de
material deverá, em cada escola, ser considerado tendo em conta os princípios de eficácia do ensino
associado à aplicação dos Programas. 
O factor variedade do material está associado aos diferentes tipos de actividades que devem existir
na escola. Todas as matérias e actividades a desenvolver na escola (conforme os Programas) devem
ser contempladas com material apropriado, conside¬rando a progressão dos alunos no tratamento e
Aprendizagem dessas actividades nos diferentes anos de escolaridade. 
Os Equipamentos (Espaços e Materiais) da Educação Física na Escola devem ser geridos com eficácia.
Assim, pensamos que os professores de Educação Física e os funcionários adstritos à disciplina, assu-
mem um papel de relevo. 
Este problema deve constituir uma área especificamente destacada de Gestão da Escola, assumida
por um professor de Educação Física eleito anualmente entre o grupo disciplinar. Esta coordenação
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irá controlar o sistema de utilização/rotação de instalações e material, obrigatoriamente previsto pelo
grupo disciplinar no início do ano lectivo, no âmbito do planeamento anual. O Professor (com o apoio
dos colegas. e funcionários) deve ainda proceder a um inventário sistemático das condições do mate-
rial, providenciar a sua reparação, apresentar durante o ano lectivo um estudo/previsão sobre o mate-
rial a substituir e do material a adquirir. Este responsável deve ainda superintender a Gestão dos
Equipamentos quando facultados para actividades extra-curriculares dos alunos, ou mesmo no servi-
ço à comunidade. Neste último caso deverá ser assegurada a colaboração de um representante da or-
ganização responsável pela utilização do Equipamento. 
Finalmente, julgamos que em cada região se deve proceder ao estudos dos Equipamentos educativos
para testar a sua viabilidade pedagógica, revestindo-se da maior importância a constituição de uma
estrutura a nível regional que tenha por função o desenvolvimento da Avaliação e Investigação sobre
os Equipamentos. Estas estruturas, cujas competências devem estabelecer a articulação com estrutu-
ras já existentes, devem integrar representantes das Direcções Regionais de Educação, das estruturas
regionais responsáveis pelo Ordenamento do Território, das Associações Regionais representantes dos
profissionais de Educação Física, bem como pelos representantes das Autarquias e das Delegações da
Direcção Geral dos Desportos. 
Esta estrutura deveria assumir as seguintes funções: 
a) o inventário e avaliação das possibilidades dos espaços desportivos, de recreio e outros, passíveis
de utilização pela Educação Física curricular e extra-curricular ao nível regional. 
b) O estudo e ensaio de formas de rentabilização dos espaços inventariados. 
c) Projectar e coordenar a criação de novos espaços. 
d) O estudo e ensaio de novos materiais de apoio à actividade física curricular. 
e) O inventário e avaliação geral das condições de funcionamento dos espaços e materiais ao nível
regional, relativamente à sua rentabilidade pedagógica e segurança. 
Em síntese, defendemos: 
a) A abertura de qualquer estabelecimento de ensino apenas quando condições mínimas para o ensi-
no da Educação Física estiverem garantidos e que são: 
- balneários construídos de acordo com a ocupação previsível; 
- espaços cobertos e ao ar livre de acordo com os objectivos  programáticos da disciplina; 
- equipamentos fixos e móveis instalados nos espaços a que estão destinados; 
- instalações de apoio: salas de apoio, arrecadações próprias para o material móvel; 
- pessoal auxiliar para apoio ao controlo, funcionamento e reparação das instalações e equipamen-
tos, assim como da limpeza regular; 
- orçamento de acordo com o número de alunos, taxa de ocupação das instalações e níveis de ensi-
no ministrado (distinção entre aulas curriculares e áreas vocacionais no ensino secundário); 
b) O projecto de construção de qualquer instalação de Educação Física e desporto deverá ter sempre
o parecer dos profissionais de Educação Física, através das suas estruturas representativas, SPEF E
APEF ao nível regional. 
c) Reformulação de política de instalações. 
- criação de um grupo de trabalho/estudo, integrado no ME, de que façam parte profissionais de Educação
Física, arquitectos, autarcas e outros intervenientes na acção educativa. Nessa comissão deverá definir-se: 
- tipologia de instalações por grau de ensino/região; 
-programas de recuperação dos espaços desportivos degradados, com carácter urgente; 
- avaliação da qualidade e da adequação dos equipamentos instalados; 
- a tipologia a definir pelo grupo de trabalho deve atender aos   seguintes pressupostos: construção de ins-
talações adequada ao número máximo previsível de alunos na escola e com o Grau de ensino; salas/pavi-
lhões com funções específicas, (privilegiando a qualidade do trabalho e não a quantidade de utentes): 
-para o ensino da ginástica/actividades de expressão/desenvolvimento de capacidades físicas. 
- para a prática dos desportos. 
d) Instalações descobertas polivalentes. 
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TEMPO (Tempo curricular)
As disposições que oficialmente regulamentam o tempo dedicado à Educação Física no Ensino Pre-
paratório e Secundário não contemplam, a nosso ver, as necessidades mínimas para o funcionamen-
to eficaz da referida disciplina. As razões que presidem a esta nossa convicção assentam na conside-
ração dos princípios pedagógicos, científica e empiricamente reconhecidos em Educação Física. 
A organização dos tempos lectivos pode assumir, nos casos do ensino Preparatório e Secundário Uni-
ficado, a forma de aulas de 50 minutos, repetidas duas ou três vezes na semana. 
Nas actuais condições, a unidade temporal de 50 minutos parece-nos insuficiente. De facto, um ho-
rário semanal de 2 ou 3 tempos lectivos de 50 minutos, bem como um horário de 2 tempos (um de
100 minutos e outro de 50 minutos) não respeita a regularidade necessária nem o tempo suficiente
para que a prática de Educação Física se faça sentir decisivamente no desenvolvimento dos jovens
que a vivem. 
Considerando o tempo total possível de aprendizagem e de treino da Aptidão Física, (100 minutos nal-
guns casos e 150 noutros), não regulamentando quanto à sua distribuição, verificam-se reduzidas opor-
tunidades para que os alunos dominem os conteúdos das actividades físicas e adquiram uma boa condi-
ção física. Sobre este assunto seriam de reter as importantes conclusões a que chegaram os investigado-
res do Ensino em geral e da E. F. em especial, relativamente à influência do tempo de prática qualificado
sobre os resultados finais apresentados pelos alunos. 
Considerando a falta de regulamentação quanto à periodização da Educação Física, encontram-se
grandes disparidades. 
A arbitrariedade com que se impõe esta ou aquela distribuição dos tempos semanais à luz de critérios
exclusivamente de "gestão de horários", tem que ser revista. Relembramos a este propósito os requisi-
tos de continuidade e progressão, estabelecendo a regularidade e relação de contiguidade das cargas
bem como, no domínio da aprendizagem motora, a estreita relação entre a ausência de actividade e
as dificuldades de retenção cognitiva e motora das experiências realizadas. Estas considerações
fazem-se por referência às matérias seleccionadas ao nível dos Programas de Educação Física (vidé
documento sobre Programas). 
A actual distribuição de aulas de 50 minutos não pode garantir a realização dos objectivos da
Educação Física. De facto, que possibilidades se criam atribuindo à Educação Física três tempos lecti-
vos que se disponham em três dias seguidos na semana, ficando os alunos sem qualquer possibilidade
de prática durante os restantes quatro dias? E se considerarmos o caso do Ensino Secundário em que
se estabelece para a Educação Física uma aula de 100 minutos (correspondente à reunião de dois
períodos de 50 minutos)? 
Perante estas considerações a nossa proposta consiste nos seguintes princípios: 
- um aumento geral do tempo lectivo consagrado à Educação Física, aumento que deve ter por refe-
rência os valores mínimos expressos para qualquer disciplina curricular (três aulas por semana), em-
bora considerado insuficiente; 
- a garantia da regularidade semanal das aulas de Educação Física, respeitando a sua necessária dis-
tribuição ao longo de toda a semana; 
- as aulas dedicadas à actividade curricular, não devem ser afectadas pelas necessidades de tempo
das actividades de extensão curricular (nomeadamente a projectada "Área Escola"); 
- a garantia da continuidade das actividades de aplicação; 
- que as escolas, pelo menos a nível de Educação Física elaborem anualmente um projecto de plano
de acção até 15 de Julho de cada ano com conteúdos:
- programáticos 
- utilização ou necessidade de instalações 
- custos 
-proposta para superação de eventuais carências que destes projectos, após parecer do CP da esco-

la, seja dado o conhecimento às entidades com as quais a escola se relaciona. 
- recusa de diminuição do tempo curricular proposto para cada aula de Educação Física. 
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Esta recusa implica que nenhuma razão administrativa (existência ou não de balneários, organização
de horários, organização escolar, pessoal de apoio, etc.), pode amputar o tempo lectivo consignado
nos documentos legais. 

MQÇÃO A 
Considerando que: 
a) De acordo com a lei de bases do sistema educativo (artigos 37, 38,39) compete ao estado criar uma
rede escolar à luz de uma política efectiva de regionalização e com vista ao início de um verdadeiro
combate às reais as simetrias regionais que condicionam negativamente as condições e os meios de
Ensino dos Professores. 
b) Compete igualmente ao Estado de acordo com a lei da bases do sistema educativo (artigo 41 Q)
privilegiar com recursos educativos entre outros, os "equipamentos para a Educação Física e Desporto
Escolar". 
c) Ao abrigo no disposto do despacho 157!ME/88, se afirma na sua introdução "Que a disposição do
governo é clara, não mais escolas sem equipamentos desportivos". 
d) Que actualmente existem ainda cerca de 40% das Escolas sem equipamentos desportivos conside-
rados mínimos para a leccionação da disciplina. 
e) Grande parte da situação actual, em termos de equipamentos desportivos escolares, deriva da apli-
cação do despacho 29/81, o qual ainda se mantém em vigor, com todas as consequências negativas
de todos conhecidas. 
Propõe-se: 
a) Que este Encontro Distrital aprove e recomende ao Congresso que seja imediatamente exigido,
junto do Ministério da Educação a revogação do despacho 29181. 
b) Que ao abrigo do despacho conjunto 85/MPA T/ME/88 os profissionais de Educação Física façam
parte das estruturas regionais que irão materializar as intenções do referido diploma legal. 
c) Que do congresso saia uma orientação que aponte para metas e critérios de prioridade na cons-
trução e equipamento das escolas, no plano da Educação Física/Desporto Escolar numa perspectiva
Nacional e a negociar com o Ministério da Educação. 

MOÇÃO B 
Considerando as circunstâncias e estado actual dos equipamentos materiais para a Educação Física
e para os desportos. 
Considerando o princípio geral da integração na criação e gestão dos equipamentos sociais para as
práticas desportivas. 
Propõe-se que: 
- na criação de equipamentos sociais e desportivos deve atribuir-se prioridade absoluta ao ape-
trechamento das escolas, em cada concelho e distrito. 
- o apetrechamento das Escolas deve considerar o critério da utilização pelos alunos da escola segun-
do parâmetros de formação curricular que deve ser garantida a todos os alunos, bem como a possi-
bilidade de realização das actividades de extensão curricular. 

MOÇÃO C 
Considerando que a maioria das escolas não têm instalações adequadas para a prática da Educação
Física e parte das que existem estão bastante degradadas; 
Considerando que nalgumas escolas foi eliminada a prática da Educação Física o que implicou a ex-
tinção de vagas para docentes desta disciplina; 
Considerando que das reduzidas instalações existentes algumas já não estão dimensionadas para a
superlotação das escolas; 
Considerando que diversas escolas foram apetrechadas apenas com espaços exteriores e não têm bal-
neários; 
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Considerando que a actual tipologia das instalações não condiz com os objectivos da disciplina; 
Considerando que existe grande disparidade no fornecimento de material feito pela Direcção Geral de
Equipamento Educativo; 
Os Profissionais de Educação Física, presentes na Figueira da Foz no 1 º CNEF, exigem que: 
1 - Em todas as novas escolas não seja susceptível o início de actividades escolares sem a existência de
instalações para a Educação Física Escolar. 
2 – Todas as escolas sem instalações sejam rapidamente apetrechadas com instalações mínimas para
a prática da Educação Física.
3 – Que seja reformulada a política de instalações com o parecer dos profissionais de Educação Física, na
definição da tipologia de novas instalações e na elaboração de um plano corrector a curto e médio prazo.
4 – Que a atribuição de material para a Educação Física seja suficiente e devidamente gerido con-
soante as necessidades de cada escola.

4. DESPORTO ESCOLAR 
INTRODUÇÃO
Este documento é produto da reflexão conjunta entre os autores das quatro teses apresentadas à
Comissão Organizadora, reunidos em 21/05/88, em Santarém, a fim de dar cumprimento ao disposto no
artigo 4 do Regulamento do CNEF, a saber: 
- "Pressupostos para um modelo de incremento do Desporto Escolar", subscrita por Maria Isabel San-
tos Loureiro e António Manuel David; 
- "Por um desporto educativo escolar extensivo a todos os jovens", subscrita por F. 
Carreiro da Costa, Carlos Januário, João Jacinto, Luís Bom, José Alves Dinis e Marcos Onofre; 
- "Por um modelo integrado de Desporto Escolar", subscrita por Albino Maria, António Caroço,
Guilhermino Mourão, Manuel Afonso e Palrnira Belga; 
- "Contributo para urna nova perspectiva de desenvolvimento da prática desportiva na escola. Sua
estrutura e organização", subscrita por João A. P. Santos Lucas e Mário A. L. Pinheiro da Costa. 
Com a apresentação deste projecto de Desporto Escolar pretendemos, essencialmente: 
UM PROJECTO COMO INSTRUMENTO GERADOR DE DIÁLOGO 
Que contribua para a criação de um amplo diálogo entre todos os interessados, na existência de um
Desporto Escolar efectivo. 
UM PROJECTO COMO FRUTO DA EXPERIÊNCIA 
Que possa revelar as necessidades e interesses manifestados pelos "homens de campo", partindo-se
do princípio que a implementação de qualquer projecto só poderá ser executada por eles e com eles.
Estarmos conscientes de que será mais ou menos fácil atingir consensos sobre os princípios que deve-
rão sustentar qualquer projecto nesta matéria. Defendemos, no entanto, que o sucesso do 1º CNEF
passa pela possibilidade da classe profissional recomendar às entidades responsáveis um projecto
consensual, não só em relação aos princípios (facilmente desvirtuáveis), mas que preveja, rigorosa e
igualmente, a forma pela qual estes se deverão objectivar. 
UM PROJECTO DOS JOVENS 
Que possa fazer transparecer as necessidades e interesses manifestados pelos alunos, partindo do
princípio de que a sua adesão será o principal factor de sucesso na implementação de qualquer pro-
jecto de Desporto Escolar. 
UM PROJECTO RENOVADOR 
Que preconize o Desporto Escolar, ele próprio, causa e efeito da escola nova que pretendemos. 
ANÁLISE DA REALIDADE
A última experiência de prática desportiva organizada na escola, coordenada por urna estrutura do
Ministério da Educação, data do período entre 1979-1985, sob a orientação dos Serviços de Coorde-
nação de Educação Física e Desporto Escolar (SCEFDE). 
Criados em 26 de Junho de 1979 (DL 197/9), da sua estrutura organizativa e corno pólo dinamizador
mais saliente, surgiu o Grupo Desportivo Escolar (ODE) que, segundo o texto normativo, pretendia
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agrupar os alunos segundo as suas preferências, em núcleos homogéneos, sob a orientação de pro-
fessores de Educação Física e de outras pessoas: Este modelo de organização/intervenção cessou, ofi-
cialmente, as suas funções em 18 de Junho de 1986 (DL 150/86). 
Para além destas actividades existiu um outro espaço de prática de actividades físicas e desportivas, con-
stituída pelas Actividades de Aplicação, que pretendiam ser uma extensão das aulas de Educação Física. 
Esta situação não é senão o reflexo de um processo involutivo a que vimos assistindo desde a sua ori-
gem, pelo que se impõe uma breve referência: 
- As Actividades de Aplicação começaram por ser de carácter obrigatório, havendo que justificar a sua
não aplicação nos estabelecimentos de ensino; 
- As A. A. deixaram de ter carácter obrigatório e as escolas que pretendiam organizar tinham que
pedir autorização às Direcções Gerais Pedagógicas para que estas passassem a constar dos horários
de alunos e professores; 
- Com a sua extinção restou, apenas, a opção dos Grupos Desportivos Escolares (GDE); 
- Os GDE's, na sua maioria, limitaram-se ao recrutamento de alunos oriundos dos clubes, não se
processando qualquer tipo de formação, já que se reduziam, meramente, ao aspecto competitivo; 
- A inoperância dos GDE manifestou-se nos elevados orçamentos necessários para apoiar uma estru-
tura megalómana de quadros competitivos que passavam de Concelhios a Nacionais e Internacionais. 
Através da mesma lei que extinguiu os SCEFDE's, foi atribuída a responsabilidade de coordenação do
Desporto Escolar à Direcção-Geral dos Desportos. Como proposta mais evidente e largamente divul-
gada surgem os chamados Clubes de Jovens e, embora alguns dos seus princípios orientadores se pos-
sam considerar positivos, a sua operacionalização é ambígua, levando à fraca adesão de professores
e alunos, o que teve como consequência o seguinte: 
a) Uma filosofia de recrutamento e não de formação desportiva; 
b) Uma animação de torneios sem formação prévia, o que leva a uma selectividade na sua constituição; 
c) A criação de estruturas precárias de mera fachada (Clubes de Jovens sem existência legal como
pessoa colectiva); 
d) Separação prática da Educação Física e do Desporto Escolar. Admite-se este, não como extensão
da prática curricular da Educação Física, mas tendo apenas como finalidade a participação nos
Torneios Abertos; 
e) Admite-se o recrutamento de pessoas responsáveis pela orientação e formação (?) dos jovens sem
qualquer formação especializada; 
Em jeito de conclusão diremos que a nossa realidade aponta para grandes carências, nomeadamente: 
- Ainda existem escolas (40%) sem quaisquer instalações para Educação Física. 
Muitas das que as têm estão degradadas ou mal equipadas. Pouquíssimas estarão minimamente
equipadas e apetrechadas para o efeito; 
- Não existem tempos/espaços disponíveis, na Escola, para a prática desportiva regular dentro do
horário normal, a não ser lesando as próprias aulas de Educação Física; 
- Não existe uma estrutura/organismo inserida nas Direcções Gerais Pedagógicas que esteja voca-
cionada e assegure, coordene a apoie o Desporto Escolar, sendo de rejeitar a actual legislação conti-
da no Desp. 4/ME/88 que atribui a responsabilidade de coordenação operacional do DE à DGD. 
- As verbas disponíveis para suporte financeiro às actividades desportivas são ridículas ou, pura e sim-
plesmente, não existem. 

PROPOSTAS
A situação actual de indefinição e de inexistência de um Desporto Escolar que sirva as expectativas
de desenvolvimento de todos os jovens que frequentam a instituição escolar conduz-nos a um con-
junto de reflexões e de princípios que exigem a transformação de uma situação que subsiste há al-
guns anos, com base nas perspectivas que vos apresentamos: 
- O desporto escolar, como componente educativa, deve ser considerada como uma actividade de
extensão e de complemento do currículo formal de Educação Física, ampliando proporcionalmente os

46 1º Congresso Nacional de Educação Física, 1988

miolo4.qxp  24-09-2009  16:41  Page 46



seus efeitos educativos aos jovens em idade escolar, nomeadamente no período de escolaridade obri-
gatória, através de uma prática desportiva educativa no seio da instituição escolar. 
- O desporto escolar, na decorrência do princípio anterior deverá estar sob a responsabilidade do Sis-
tema Educativo e coordenado por serviços autónomos e gerido por profissionais de Educação Física
os quais interligarão as actividades com o sistema desportivo em geral, desde de que seja possível. Tal
pressuposto implica que as coordenadas de intervenção, a avaliação das suas actividades e objectivos
e as directivas de actuação para as escolas sejam emanadas das Direcções Gerais de Ensino, visando
as metas de cada grau de escolaridade. 
No entanto, e além disso, pensamos que a partir do processo de formação desportiva (quer no seio
da actividade curricular nuclear, quer no seio das actividades de extensão curricular) alguns jovens
irão apresentar aptidões e vocação para uma prática especializada. Estes jovens deverão encontrar na
escola a oportunidade e condições de satisfazer a sua vocação e explorar essas aptidões, através de
uma estrutura desportiva (a qual deverá articular com as estruturas escolares as condições e orienta-
ções adequadas a estes objectivos para salvaguarda, quer da qualidade de prática desportiva, quer do
sucesso dos jovens nos seus estudos). 
- O facto de o desporto escolar possuir a sua génese na Escola com preocupações e finalidades consa-
gradas pelo Sistema Educativo, implica que a Direcção Pedagógica das actividades seja entregue a
especialistas de Educação Física, habilitados profissionalmente. 
Este princípio obedece ao imperativo de articular dentro dos Conselhos de Grupo de Educação Física
a sua parte curricular nuclear e as actividades de ocupação de tempos livres, de extensão e de com-
plemento curricular. Temos inúmeros exemplos em que esta situação frutificou, contribuindo decisi-
vamente para o processo de Desenvolvimento Desportivo. 
- Existe uma tradição socialmente bem definida no nosso país, de criar estruturas centralizadas para
legitimar ou, pior ainda, implantar processos, actividades ou inovações. Muitas vezes, essas estruturas
inibem a própria, dinâmica local de desenvolvimento. Parece-nos ser este o caso do Desporto Escolar. 
Em nosso entender, a prática desportiva de extensão e complemento (Desporto Escolar) deve ser en-
tendida conforme a natureza social e cultural do próprio desporto, estando, por isso, intrinsecamen-
te dependente de factores como o associativismo democrático, a actividade de recreação e educação
permanente, a representatividade das comunidades, etc., … 
A fim de garantir a implementação do desporto escolar, propomos as seguintes medidas: 
- Considerar o interesse convergente de grupos de jovens e professor(es) como base e motor da estru-
tura organizativa; 
- Criação do clube escolar com personalidade jurídica; 
- Dotação dê; meios materiais, financeiros e logísticos, compatíveis com a dimensão e o projecto dos
clubes escolares, através da entidade coordenadora da Direcção Geral Pedagógica respectiva; 
- Alteração dos currículos e da rede escolar, visando disponibilizar tempo livre e ganhar espaços para
a prática desportiva; 
- Atribuição de horas no horário do professor ou pagamento sob a forma de trabalho extraordinário; 
- Criação de condições que permitam um controlo médico dos jovens. 
O desenvolvimento do Desporto Escolar baseado nas escolas em interacção com as comunidades, não
deverá assentar numa perspectiva liberalista. 
Defendemos que o Desporto Escolar deve ser projectado e aplicado de acordo com uma carta de prin-
cípios, regras e objectivos, suficientemente flexível para admitir diferentes modelos. 
Esta carta deverá contemplar, nomeadamente, os compromissos pedagógicos fundamentais entre os
diferentes intervenientes (professores, escolas, associações de profissionais existentes, associações de
pais ou de estudantes, autarquias, etc.), a definição de vários níveis de participação na actividade des-
portiva e os momentos de formação e especialização de acordo com a especificidade das modalida-
des, isto é, contemplando uma prática inicial multifacetada, procedendo-se posteriormente à escolha
vocacional de acordo com os interesses, motivação e capacidade dos jovens, de modo a respeitar-se
a formação e a especialização projectada. 
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Assim, propomos que os níveis de participação na actividade desportiva sejam os seguintes: 
- Primeiro nível 
Corresponde às actividades competitivas intra e inter-turmas, desejando-se que elas sejam um pro-
longamento/complemento das aulas curriculares de Educação Física. 
- Segundo nível 
Corresponde às actividades de convívio ou de competição inter-escolas. 
- Terceiro nível 
Integra-se no chamado "desporto de rendimento" e abarca os alunos de um mesmo estabelecimento
de ensino que revelem motivação, potencialidades ou capacidades sócio-desportivas para uma práti-
ca desportiva mais sistematizada e regular. 
Particularmente, impõe-se moralizar as actividades de Desporto Escolar em torno de alguns princí-
pios, dos quais destacamos: 
a) a participação dos jovens em competições formais não deve ser admitida sem que os participantes
tenham tido um processo de formação adequado e orientado, na Escola sem recurso aos alunos que
tenham uma prática desportiva sistemática extra-escola, mais concretamente no desporto federado. 
b) o processo desportivo escolar não deve ser pautado por critérios de selectividade e apuramento,
sendo desejável que se centre nas actividades intra e inter-escolas da freguesia ou concelho, (1 º e 2º
níveis) para que os jovens possam, na base de uma preparação prévia suficiente, gozar os benefícios
da competição. 
c) os níveis de participação das escolas na actividade desportiva devem ser cumulativos, isto é, a pre-
sença num nível superior pressupõe a precedência do anterior. 

MOÇÃO
Considerando o carácter educativo e formativa do Desporto Escolar no quadro do Sistema Educativo. 
Considerando que o Desporto Escolar é a solução de complementaridade adequada à Educação Física. 
Considerando que a idade escolar constitui o período óptimo de formação do carácter e da persona-
lidade. 
Considerando que compete à escola proporcionar a prática desportiva à totalidade dos Jovens. 
Propomos: 
1- Que o Desporto Escolar integre definitivamente o Sistema Educativo. 
2- Que, ao Desporto Escolar, sejam dadas condições materiais e humanas que lhe possibilitem pros-
seguir, de forma plena, os seus objectivos. 
3- Que seja criada uma Federação Nacional de Desporto Escolar, capaz de responder com eficácia a
questões como: Gestão, Planificação, Controlo e Autoavaliação.
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DISCURSO DE ENCERRAMENTO - Leonardo Rocha, 
Presidente da APEFAS

Antes de mais, desejaria expressar os nossos agradecimentos aos convidados que, pela sua presença,
contribuíram decisivamente para a dignidade deste Congresso e, certamente, para que daqui resulte
uma maior atenção aos problemas da Educação Física.
Agradecemos ao representante de Sua Excelência o Presidente da República o testemunho de apoio
e importância que dispensou ao Congresso.
Ao Senhor Ministro da Educação pelo seu apoio, estímulo e incentivo que concedeu a este processo, par-
ticularmente na terceira fase e na fase final.
Ao Senhor Director Geral dos Desportos, queremos agradecer o seu incentivo e o apoio financeiro da DGD
e, sobretudo, por ter sabido prestar esse apoio de uma forma assumidamente incondicional.
Um agradecimento muito especial ao Senhor Sub-Director Geral de Desportos, o nosso colega profes-
sor João Boaventura, pela solicitude, compreensão e dedicação que investiu para que aspectos cruciais
da preparação da 3ª e 4ª fases do Congresso fossem asseguradas com dignidade e eficácia.
Ao Senhor Presidente da Câmara da Figueira da Foz pelas excelentes condições de trabalho que nos
proporcionou, deixando-lhe a certeza de que ficará na lembrança de todos os participantes o ambien-
te vivido nesta sala e a hospitalidade que esta cidade nos dispensou.
Finalmente, queremos agradecer a todos Vós, Caros Colegas, certamente orgulhosos de nos podermos
tratar por “Congressistas” (especialmente aos que aqui não estão e também aos que não estão mas
têm pena), por terem respondido tão prontamente ao nosso desafio.
Julgo expressar o sentimento de todos os Congressistas, ao enaltecer a qualidade do esforço e dedica-
ção de todos os elementos das Direcções Associativas.
Estes colegas assumiram, na prática, sem tibiezas nem ansiedades estéreis, este difícil processo con-
seguindo, assim, responder condignamente à confiança e expectativas que os professores de Educa-
ção Física depositaram nas Associações, contribuindo decisivamente para levar a bom termo este pro-
jecto tão nobre.
Finalmente, gostaria de expressar a nossa gratidão aos anfitriões da Fase Final do Congresso, os nos-
sos colegas, professores de Educação Física da Figueira da Foz, pela sua inigualável atenção e cuida-
do e também pela sua condescendência em atender às necessidades operativas desta Fase Final.
A sua atitude e comportamento garantiu que nos sentíssemos tão bem como em casa, o que consti-
tui obviamente um importante factor para o sucesso desta jornada.
Na verdade, o sucesso deste 1º Congresso Nacional de Educação Física é uma realidade indesmentí-
vel, quer no plano de sensibilidade dos professores de Educação Física de todo o País, como ao nível
dos resultados concretos dos trabalhos.
De facto, podemos desde hoje, 19 de Novembro de 1988, apresentar aos Poderes e à Sociedade o conteú-
do do nosso compromisso estratégico de desenvolvimento da Educação Física, tal como prometemos em
27 de Fevereiro de 1987, no hotel Altis em Lisboa, donde gostaria de destacar o seguinte:
- Foi clarificado o modelo de Programas que deverá ser seguido, bem como o processo de elaboração
a adoptar, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista institucional.
- Foi também aprovado neste Congresso, o conjunto de áreas de Objectivos e Actividades a especifi-
car nos Programas, legitimando a posição assumida pelas Direcções Associativas na Carta Aberta pelo
Reforço da Educação Física, de Fevereiro de 1987.
Quanto ao problema crucial da Formação de Professores, mais uma vez a classe se pronunciou (utili-
zando toda a força e dignidade do Congresso Nacional de Educação Física), defendendo a preserva-
ção, em exclusivo, do mais alto grau de formação, a formação universitária, com base no incontorná-
vel argumento dos benefícios dos jovens na nossa área educativa.
Além disso, fomos capazes de formular orientações para a Formação Continua, que garantam o aper-
feiçoamento a que temos direito, para fazer mais e melhor Educação Física.
Definimos sem ambiguidades a mudança necessária (mudança para melhor) da política de construção
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e de apetrechamento das Escolas, para que não falte o essencial à garantia da plena realização dos
Programas, que é afinal assegurar aos nossos alunos a possibilidade material de desfrutarem dos be-
nefícios da Educação Física expressos nos objectivos da nossa área.
Finalmente, estabelecemos o que é essencial no Desporto Escolar, concretamente as condições e prin-
cípios para se criar a oportunidade aos jovens e crianças de encontrarem, na sua Escola, professores
organizados para orientar a sua Formação Desportiva, complementar aos Programas e verdadeira-
mente opcional.
Apesar destes resultados, que são, sem dúvida, notáveis, o processo de Congresso produziu efeitos, ou-
tros resultados, tanto, ou porventura ainda mais importantes.
Em primeiro lugar, tendo o privilégio de vos testemunhar, desta Mesa e neste momento solene e ao
mesmo tempo muito alegre, o assinalável reforço da confiança e amizade fraternal entre todos os
animadores e dirigentes associativos, o que é uma promessa e uma garantia do aprofundamento
deste movimento.
Além disso, num âmbito mais alargado, assistimos ao reforço da adesão afectiva dos professores de
Educação Física ao espírito associativo, sem concessões a qualquer tique corporativo, o que vem em
boa hora anunciar cada vez mais solidariedade e cooperação no terreno entre nós.
Finalmente, o ambiente de unidade que viemos aqui, deixa-nos a certeza de que cada um dos con-
gressistas irá assumir plenamente essa condição, empenhando-se a cada momento e face a cada si-
tuação, em defender e levar à prática o conteúdo das nossas teses.
Não posso deixar de reafirmar aqui, a sensibilidade que irmanou os animadores e participantes neste
Congresso, dizendo-vos que a seiva do nosso entusiasmo são as possibilidades reais da Educação Física
do nosso País, que representam afinal as aspirações e conquistas das gerações que nos antecederam
nesta luta e que nos acompanham, através de colegas que, em plena forma deram um contributo deci-
sivo a este seu Congresso.

O NOSSO VOTO FINAL, CAROS COLEGAS, É AFINAL, BEM SIMPLES:
Que este Congresso seja, com toda a força do êxito que alcançámos, “apenas” o PRIMEIRO Congresso
Nacional de Educação Física.
Muito obrigado a todos.
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CNAPEF 
– CONSTITUIÇÃO LEGAL

(Registo Notarial – 18 de Dezembro de 1989)
Diário da Republica nº 62, III Série de 15 de Março de 1990

CONSELHO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CNAPEF
Certifico que, por escritura de 15 do mês corrente, lavrada a fls. 77 e seguintes do livro de notas n.º61-F
do Cartório Notarial de Pombal, a cargo do notário licenciado António José Machado Nunes da Costa, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com sede na Praça do General Humberto
Delgado, 1, 3º direito, na cidade de Almada, a qual tem como objectivo o estudo, o debate e a aprovação
de medidas e decisões respeitantes ao movimento associativo derivadas dos diversos aspectos relaciona-
dos com a função sócio-profissional no âmbito da educação física, do desporto e da cultura. É uma asso-
ciação congregadora das associações profissionais de educação física (APEF).
O Conselho Nacional é constituído por todas as APEF legalmente existentes, sendo representadas pe-
los seus membros estatutariamente eleitos e devidamente credenciados.
Só poderão integrar o Conselho Nacional as APEF cujos os estatutos definam claramente qual o objec-
to da sua acção ou intervenção, a especificidade dos seus associados e respeitem os princípios e nor-
mas comummente aceites na lei em vigor.
As associações deixam de ter representatividade no Conselho Nacional quando a assembleia plenária
verifique:
a) Se extinguiram por decisão estatuária própria;
b) Infrinjam gravemente as disposições legais, tanto dos seus estatutos como da lei geral em vigor;
c) Com a sua acção e intervenção, atentem contra o prestígio da classe, sua actividade profissional e
seus valores éticos e deontológicos;
d) Não estejam presentes nem se façam representar, sem motivo justificado, a três sessões plenárias
consecutivas,
e) Manifestem por escrito ser intenção sua, e por decisão aprovada na respectiva assembleia geral,
de acordo com os seus estatutos, não pretender continuar a integrar a assembleia plenária do
CNAPEF.
Conferida, está conforme.

Cartório Notarial de Pombal, 18 de Dezembro de 1989. – A Ajudante, Maria Teresa Gameiro Marques
de Oliveira.5-0-221
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CNAPEF 
– ESTATUTOS (1ª versão)

CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS
ARTIGO 1º- NATUREZA E SEDE
1 – A estrutura congregadora e coordenadora das
Associações de Professores e Profissionais de Edu-
cação Física terá a designação de CONSELHO
NACIONAL das ASSOCIAÇÕES de PROFESSO-
RES e PROFISSIONAIS de EDUCAÇÃO FÍSICA e
será reconhecida pela sigla CNAPEF.
2 – O CNAPEF terá a sua sede social provisória
coincidente com a sede social de uma das Asso-
ciações com assento na Direcção, podendo esta
ser alterada, em qualquer altura, por decisão da
Assembleia Plenária.
3 – O CNAPEF é uma Associação de utilidade pú-
blica sem fins lucrativos.

ARTIGO 2º- FINS
O Cnapef tem por fins:
1 – A promoção cultural, científica, técnica e pe-
dagógica dos seus associados em todas as áreas
da Educação, Educação Física e do Desporto.
2 – Contribuir para a defesa dos princípios de
Ética e Deontologia profissionais, para a afirma-
ção e dignificação do papel e da actividade do
grupo profissional na escola.
3 – Coordenar e dinamizar o trabalho e as inte-
racções associativas.
4 – Organizar e/ou promover a formação contínua
dos seus associados podendo para tal criar uma es-
trutura de formação adequada a estes objectivos.

CAPÍTULO II - DOS SÓCIOS
ARTIGO 3º- SÓCIOS
O CNAPEF tem duas categorias de Sócios:
1 – Poderão ser sócios do CNAPEF todas as Asso-
ciações de Professores e de Profissionais de Edu-
cação Física cujos estatutos/regulamentos:
- definam claramente qual o objecto da sua
acção/intervenção na área da Educação Física e
do Desporto;
- explicitem de forma clara a especificidade da
formação inicial requerida aos seus associados
na área da Educação Física e do Desporto;
- não estejam em desacordo com os estatu-
tos/regulamento do CNAPEF.
2 – Poderão adquirir a categoria de Sócio Hono-
rário as pessoas colectivas que por contributos

prestados no âmbito profissional dos associados
se mostrem empenhadas no reforço do Movimen-
to Associativo e por isso contribuam para uma
maior amplitude do campo de intervenção do
CNAPEF.
3 – A admissão de uma nova Associação, como
sócia do CNAPEF, fica dependente de aprovação
em Assembleia Plenária.
4 – O Sócio Honorário será convidado a perten-
cer ao CNAPEF por proposta do Presidente da Me-
sa da Assembleia Plenária segundo indicações de
qualquer dos Órgãos Sociais e a sua admissão te-
rá que ser aprovada em Assembleia Plenária por
três quartos das Associações presentes.
5 – A qualidade de sócio pode ser retirada em
caso de acção/intervenção lesiva dos interesses
do CNAPEF.

ARTIGO 4º- DIREITOS E DEVERES
1 – São direitos dos Sócios Ordinários:
- eleger e ser eleito para os Corpos Sociais;
- participar e usufruir das regalias promovi-
das/organizadas pelo CNAPEF;
- fazer-se representar na Assembleia Plenária
pelo número de elementos que entender.
2 – São direitos do Sócio Honorário:
- receber informação sobre as questões em de-
bate no Movimento Associativo.
3 – São deveres de todos os Sócios:
- cumprir as disposições estatuárias e regula-
mentares;
- respeitar as deliberações dos seus órgãos;
- desempenhar com dignidade os cargos para
que for eleito/designado;
- contribuir para o prestígio e dignificação do
Conselho Nacional e da classe profissional.
4 – São, ainda, deveres do Sócio Honorário:
- contribuir com a sua opinião para o debate das
grandes questões da classe.

CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ARTIGO 5º -ÓRGÃOS SOCIAIS
1 – O CNAPEF possui os seguintes órgãos sociais:
- Assembleia Plenária;
- Mesa da Assembleia Plenária;
- Direcção;
- Conselho Fiscal.

ARTIGO 6º- ASSMBLEIA PLENÁRIA
1 – A Assembleia Plenária é o órgão supremo do
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CNAPEF e tem carácter deliberativo.
2 – A Assembleia Plenária é constituída por to-
das as Associações associadas que se encontrem
no pleno gozo dos seus direitos.
3 – A Assembleia Plenária reúne, ordinariamente,
três vezes por ano e, extraordinariamente, sem-
pre que convocada por qualquer dos Órgãos So-
ciais ou por dois terços dos Sócios.
4 – São competências da Assembleia Plenária:
- definir as linhas de actuação do CNAPEF;
- alterar os Estatutos e o Regulamento Interno;
- debater os assuntos de interesse para a classe
e deliberar sobre a vida do CNAPEF;
- aprovar o plano de actividades e o orçamento;
- aprovar o relatório de contas;
- aprovar a admissão de Sócios;
- retirar  a qualidade de Sócio;

- designar/eleger os Corpos Sociais;
- dissolver o CNAPEF.

ARTIGO 7º- MESA DA ASSEMBLEIA
1 – A Mesa da Assembleia é o órgão encarregue
de convocar e dirigir as reuniões do CNAPEF.
2 – A Mesa da Assembleia é composta por qua-
tro elementos:
- um Presidente;
- um Vice-Presidente;
- dois Secretários.
3 – A Mesa da Assembleia será designada em
Assembleia Plenária pelo período de dois anos e
será constituída, rotativamente, por uma Asso-
ciação que escolherá, para o efeito, quatro dos
seus membros.
4 – São competências da Mesa da Assembleia
Plenária:
- convocar e presidir à Assembleia Plenária;
- dar posse aos corpos sociais eleitos;
- zelar pelas normas estatutárias.

ARTIGO 8º- DIRECÇÃO
1 – A Direcção do CNAPEF é o órgão de execução
das deliberações da Assembleia Plenária e o legí-
timo representante do CNAPEF.
2 – A Direcção do CNAPEF é composta por cinco
elementos:
- um Presidente;
- um Vice-Presidente;
- um Secretário;
- um Tesoureiro;
- um Vogal.

3 – A Direcção é eleita, em Assembleia Plenária,
pelo período de dois anos, em lista de elementos,
de qualquer das Associações.
4 – São competência da Direcção:
- propor o plano de actividades e o orçamento;
- assegurar a representatividade do CNAPEF;
- promover as acções adequadas às realizações
dos fins do CNAPEF;
- dar execução às deliberações da Assembleia
Plenária;
- elaborar os relatórios de contas.

ARTIGO 9º- CONSELHO FISCAL
1 – O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador dos
actos administrativos da Direcção.
2 – O Conselho Fiscal é composto 
por três elementos:
- um Presidente;
- dois Secretários.
3 – O Conselho Fiscal é eleito em lista, de uma das
Associações com assento no CNAPEF, pelo perío-
do de dois anos.
4 – São competências do Conselho Fiscal:
- examinar o relatório de contas e actividades da
Direcção, antes de ser presente à Assembleia Ple-
nária;
- dar parecer sobre o relatório de contas.

CAPÍTULO IV - DOS BENS
ARTIGO 10º- RECEITAS
1 – Constituem receitas do CNAPEF:
- quotização dos Sócios;
- prestações suplementares decididas em Assem-
bleia Plenária;
- subsídios de entidades públicas ou privadas;
- produtos de vendas de materiais e de publica-
ções ou produtos de outras actividades próprias do
CNAPEF;
- quaisquer outras receitas atribuídas.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 
OU TRANSITÓRIAS 
ARTIGO 11º- DURACÇÃO DOS MANDATOS
1 – Os Corpos Sociais são eleitos/designados pelo
período de dois anos.
2 – A Assembleia Plenária pode decidir a altera-
ção da duração do mandato.

ARTIGO 12º- REQUISITOS DAS DELIBERAÇÕES
1 – Todas as decisões da Assembleia Plenária são
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tomadas por maioria dos presentes com excepção
das decisões relativas:
- à extinção do CNAPEF, que requer a aprovação
de três quartos de todas as Associações associa-
das, no pleno gozo dos seus direitos;
- às alterações dos Estatutos ou do Regulamento
Interno, à exclusão ou suspensão de direitos a Asso-
ciações em falta e à demissão dos Corpos Sociais
que requerem a aprovação da maioria da Associa-
ções associadas, no pleno gozo dos seus direitos.
2 – O Sócio Honorário não tem direito a voto.

ARTIGO 13º- DISSOLUÇÃO E BENS
1 – O CNAPEF dissolve-se por decisão de três
quartos das Associações associadas, no pleno go-
zo dos seus direitos.
2- A dissolução do CNAPEF será feita nos termos
da lei geral em vigor para as Associações.
3 – Para dar cumprimento à dissolução do CNAPEF
será eleita uma Comissão Liquidatária composta
por três elementos, representantes de três Asso-
ciações, designados para esse fim pela Assem-
bleia Plenária que delibere a dissolução.
4 – O espólio que restar da liquidação do CNAPEF
será dividido pelas Associações anteriormente
associadas, conforme decisão da Comissão Liqui-
datária.

ARTIGO 14- CASOS OMISSOS
1 – A resolução de casos omissos é da competên-
cia da Direcção que, para o efeito, deve recorrer
aos Estatutos, ao Regulamento Interno e à legis-
lação em vigor, nomeadamente a lei geral espe-
cífica das Associações.

CNAPEF 
– REGULAMENTO INTERNO (1ª versão)

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, 
ÂMBITO E FINS
ARTIGO 1º- DENOMINAÇÃO
1 – A estrutura congregadora e coordenadora
das Associações de Professores e Profissionais de
Educação Física terá a designação de CONSELHO
NACIONAL das ASSOCIAÇÕES de PROFESSO-
RES e PROFISSIONAIS de EDUCAÇÃO FÍSICA e
será reconhecida pela sigla CNAPEF.
2 – O CNAPEF é uma associação de utilidade pú-
blica sem fins lucrativos.

ARTIGO 2º- SEDE
1 – A sede social provisória do CNAPEF situar-se-á
na sede social de uma das Associações com assen-
to na Direcção.
2  – A Assembleia Plenária tem poderes para, em
qualquer altura, ratificar a localização da sede
social.

ARTIGO 3º- ÂMBITO
1 – O CNAPEF abrange, geograficamente, todo o
país.

ARTIGO 4º- DURAÇÃO
1 – O CNAPEF terá duração ilimitada.

ARTIGO 5º- FINS
O Cnapef tem por fins:
1 – A promoção cultural, científica, técnica e
pedagógica em todas as áreas de intervenção dos
associados.
2 – Contribuir para a defesa dos princípios de
Ética e Deontologia profissionais, para a afirma-
ção e dignificação do papel e da actividade do
grupo profissional na sociedade.
3 – O estudo, o debate e a aprovação de medidas
e decisões respeitantes ao movimento associati-
vo, derivadas dos diversos aspectos relacionados
com a função sócio-profissional dos associados
no âmbito da Educação, da Educação Física, do
Desporto e da Cultura em geral.
4 – Coordenar e dinamizar o trabalho associati-
vo, nomeadamente as reuniões inter-associações
e executar as deliberações emergentes destas.
5 – Cooperar com as Instituições oficiais de âm-
bito nacional (Ministérios, Direcções Gerais, Fe-
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derações Desportivas e outras) e com as institui-
ções locais (Câmaras Municipais, Juntas de Fre-
guesia, Escolas, Colectividades, Clubes, Empresas
e outras) para o desenvolvimento da Educação
Física e do Desporto e para a solução de proble-
mas concretos que se coloquem às actividades
dos seus associados.
6 – Dinamizar o contacto e o relacionamento
com o Movimento Sindical, nomeadamente o dos
Professores, procurando formas de cooperação
em assuntos de interesse comum.
7 – Contribuir para um intercâmbio de experiên-
cias entre os seus associados e outras Associa-
ções congéneres, de âmbito nacional e interna-
cional, desenvolvendo uma reflexão permanente
sobre problemas inerentes a todas as áreas de
intervenção dos associados.
8 – Manter contactos e promover a cooperação
com Escolas de Ensino Universitário e Politécnico
e outras instituições responsáveis pela formação
inicial e contínua nas áreas da Educação Física e
do Desporto.
9 – Organizar e ou promover a formação contí-
nua dos seus associados mediante a realização
de cursos, de conferências, de congressos, de se-
minários ou de outras actividades específicas.
10 – Elaborar e emitir regularmente um boletim.

ARTIGO 6º- FORMAÇAO
1 – Para dar cumprimento aos fins mencionados
no artigo anterior, no âmbito da formação, pode-
rá ser criada uma estrutura de Formação Contínua
que será contemplada de regulamento próprio.

CAPÍTULO II - DOS SÓCIOS
ARTIGO 7º- SÓCIOS
O CNAPEF tem duas categorias de Sócios:
1 – Poderão ser sócios do CNAPEF todas as Asso-
ciações de Professores e de Profissionais de Edu-
cação Física cujos estatutos/regulamentos:
- definam claramente qual o objecto da sua
acção/intervenção na área da Educação Física e
do Desporto;
- explicitem de forma clara a especificidade da
formação inicial requerida aos seus associados
na área da Educação Física e do Desporto;
- não estejam em desacordo com os estatu-
tos/regulamento do CNAPEF.
2 – Poderão adquirir a categoria de Sócio Honorá-
rio as pessoas colectivas que por contributos pres-

tados no âmbito profissional dos associados se
mostrem empenhadas no reforço do Movimento
Associativo e por isso contribuam para uma maior
amplitude do campo de intervenção do CNAPEF.

ARTIGO 8º- CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
1 – Poderão integrar o CNAPEF as Associações
cujos Estatutos/Regulamento Interno estejam de
acordo com o art.º 7º deste Regulamento e que:
- formulem o seu pedido de adesão, resultante
da vontade expressa dos seus sócios, manifesta-
da em Assembleia Geral;
- se comprometam a cumprir as disposições re-
gulamentares e estatutárias do CNAPEF.
2 – A admissão de uma nova Associação como
sócia do CNAPEF fica sempre dependente de apro-
vação da Assembleia Plenária.
3 – Poderão ter assento na Assembleia Plenária,
com estatuto de observador, as Associações em
vias de legalização ou aquelas que não tendo as
mesmas definições e características estatutárias
se relacionem com aspectos e conteúdos da
mesma actividade profissional.
4 – O Sócio Honorário será convidado a per-
tencer ao CNAPEF, por proposta do Presidente da
Mesa da Assembleia Plenária, segundo indica-
ções de qualquer dos Órgãos Sociais e a sua
admissão terá que ser aprovada em Assembleia
Plenária por três quartos das Associações pre-
sentes.

ARTIGO 9º- DIREITOS 
1 – São direitos dos Sócios Ordinários:
- fazer-se representar na Assembleia Plenária
pelo número de elementos que entender;
- eleger e ser eleito para os Corpos Sociais;
- decidir da admissão de novos Sócios;
- participar e usufruir das regalias promovi-
das/organizadas pelo CNAPEF;
- ter acesso aos documentos e instalações do
CNAPEF;
- recorrer de quaisquer actos pelos quais se jul-
guem lesados;
- requerer a convocação da Assembleia Plenária
por meio de documento assinado por maioria sim-
ples dos sócios no pleno gozo dos seus direitos;
- receber o boletim.
2 – São direitos do Sócio Honorário:
- receber informação sobre as questões em de-
bate no Movimento Associativo.
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ARTIGO 10º- DEVERES
3 – São deveres de todos os Sócios:
- contribuir para o prestígio e bom nome do Con-
selho Nacional e da classe profissional;
- cumprir e respeitar o disposto nos Estatutos e
neste Regulamento;
- tomar parte em quaisquer reuniões ou grupos
de trabalho para que sejam convocados;
- assumir uma atitude solidária e respeitar as de-
liberações e resoluções colectivamente adopta-
das em Assembleia Plenária;
- desempenhar com o maior zelo e assiduidade
os cargos para que forem eleitos ou designados;
- pagar pontualmente a quotização estabelecida;
- avisar a Mesa da Assembleia sempre que não
for possível estar presente nas reuniões.
4 – São, ainda, deveres do Sócio Honorário:
- contribuir com a sua opinião para o debate das
grandes questões da classe.

ARTIGO 11º- PERCA DE DIREITOS
Uma Associação perde a qualidade de Sócia, por
decisão da Assembleia Plenária, quando:
1 – Se extingue por decisão estatutária própria.
2 – Infringe gravemente as disposições regula-
mentares e estatutárias, quer do CNAPEF, quer
da sua própria Associação.
3 – Atente através de acções/intervenções con-
tra o prestígio da classe e dos seus valores éticos
e deontológicos.
4 – Altere os Estatutos/Regulamento, ficando
estes em desacordo com os Estatutos/Regulamen-
to do CNAPEF.
5 – Manifeste, por escrito, ser decisão da Assem-
bleia Geral da respectiva Associação deixar de in-
tegrar o CNAPEF.

ARTIGO 12º- SUSPENSÃO DE DIREITOS
A suspensão de direitos, por decisão da Assembleia
Plenária, ocorre nos casos em que as Associações:
1 – Faltem ás reuniões, três vezes consecutivas,
sem aviso prévio.
2 – Não paguem as quotas durante um ano sem
razão justificada.

ARTIGO 13º- RECANDIDATURA
Pode pedir o reingresso, ficando este, sujeito a
decisão da Assembleia Plenária:
1 – A Associação que tenha perdido o direito de
Sócio, desde que se prove ter readquirido a credi-

bilidade necessária à sua entrada como Sócio.
2 – A Associação que tenha sido suspensa dos seus
direitos por motivo de faltas desde que justifique
as suas faltas e se comprometa a não repeti-las.
3 – A Associação que tenha sido suspensa por fal-
ta de pagamento desde que pague a multa cor-
respondente a um ano de quotização.

CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ARTIGO 14º- ÓRGÃOS SOCIAIS
1 – O CNAPEF possui os seguintes 
Órgãos Sociais:
- Assembleia Plenária;
- Mesa da Assembleia Plenária;
- Direcção;
- Conselho Fiscal.

ARTIGO 15º- ASSMBLEIA PLENÁRIA
1 – A Assembleia Plenária é o órgão supremo do
CNAPEF, tem carácter deliberativo e as suas de-
cisões são vinculativas.
2 – A Assembleia Plenária é constituída por to-
das as Associações associadas que se encontrem
no pleno gozo dos seus direitos.
3 – As Associações com estatuto de observados
não têm direito a voto.
4 – A Assembleia Plenária reúne, ordinariamente,
três vezes por ano e, extraordinariamente, sem-
pre que seja decidido em Assembleia Plenária
anterior, ou seja convocada por qualquer dos Ór-
gãos Sociais ou por maioria simples dos Sócios
nela integrados.
5 – São competências da Assembleia Plenária:
- definir as linhas de actuação do CNAPEF;
- aprovar a alteração os Estatutos e do Regula-
mento Interno;
- debater os assuntos de interesse para a classe;
- deliberar sobre os assuntos da vida do CNAPEF;
- discutir e aprovar o plano de actividades e o or-
çamento;
- discutir e aprovar o relatório de contas da Di-
recção sob parecer do Conselho Fiscal;
- aprovar a admissão de novas associações como
Sócios;
- deliberar sobre a perca ou suspensão de direi-

tos de qualquer Sócio, assim como sobre o seu
pedido de recandidatura;
- fixar sobre proposta da Direcção ou da própria
Assembleia o montante da quotização e da jóia;
- designar/eleger os Corpos Sociais, demiti-los e
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aceitar a sua demissão;
- dissolver o CNAPEF.

ARTIGO 16º  MESA DA ASSEMBLEIA
1 – A Mesa da Assembleia é o órgão encarregue
de convocar e dirigir as reuniões do CNAPEF.
2 – A Mesa da Assembleia é composta por qua-
tro elementos:
- um Presidente;
- um Vice-Presidente;
- dois Secretários.
3 – A Mesa da Assembleia será designada em
Assembleia Plenária pelo período de dois anos e
será constituída, rotativamente, por uma Asso-
ciação que designará, para o efeito, quatro dos
seus membros.
4 – São competências da Mesa da Assembleia
Plenária:
- convocar e presidir à Assembleia Plenária;
- dar posse aos corpos sociais eleitos;
- zelar pelas normas estatutárias.

ARTIGO 17º- COMPETÊNCIAS
1 – Compete ao Presidente:
- convocar a Assembleia Plenária;
- presidir à Assembleia Plenária contribuindo
para o seu bom funcionamento;
- rubricar as folhas do livro de actas e assiná-las;
- dar posse aos Corpos Sociais, mandando lavrar
os actos de posse e assinando-os com os ele-
mentos eleitos;
- decidir votações em caso de empate;
- zelar pelo cumprimento das normas estatutárias.
2 – Compete ao Vice-Presidente:
- substituir o Presidente nos seus impedimentos;
- assistir ao Presidente na coordenação dos tra-
balhos da Assembleia Plenária.
3 – Compete aos Secretários
- prover e ler o expediente da Mesa;
- redigir, ler e assinar as actas das reuniões;
- auxiliar os restantes membros da Mesa nos tra-
balhos.

ARTIGO 18º- DIRECÇÃO
1 – A Direcção do CNAPEF é o órgão de execução
das deliberações da Assembleia Plenária e o legí-
timo representante do CNAPEF.
2 – A Direcção do CNAPEF é composta por cinco
elementos:
- um Presidente;

- um Vice-Presidente;
- um Secretário;
- um Tesoureiro;
- um Vogal.
3 – A Direcção é eleita, em Assembleia Plenária,
pelo período de dois anos, em lista de elementos,
de qualquer das Associações.
4 – São competência da Direcção:
- propor à Assembleia Plenária o plano de activida-
des e o orçamento para o biénio do seu mandato;
- assegurar a representatividade do CNAPEF;
- promover as acções adequadas às realizações
dos fins do CNAPEF;
- dar execução às deliberações da Assembleia
Plenária;
- gerir e guardar os fundos económicos que lhe
forem distribuídos, bem como proceder aos paga-
mentos necessários;
- elaborar os relatórios de contas da gerência;
- elaborar o relatório de actividades;
- manter contactos regulares com o Presidente
da Mesa da Assembleia informando-o acerca das
suas diligências;
- criar grupos de trabalho especializado, quando
necessário, e coordenar a sua acção.

ARTIGO 19º- COMPETÊNCIAS
1 – Compete ao Presidente:
- representar a Direcção na Assembleia Plenária;
- representar o CNAPEF junto das entidades oficiais,
- orientar os trabalhos das sessões da Direcção;
- assinar com o Tesoureiro ou com o Vice-Presiden-
te todos os documentos de receita ou despesa;
- exercer todas as atribuições que tenham como
fim o desenvolvimento da actividade do CNAPEF;
- ser responsável pela execução das deliberações
da assembleia Plenária.
2 – Compete ao Vice-Presidente:
- substituir o Presidente nos seus impedimentos;
- auxiliar o Presidente em todos os actos e
actividades inerentes às atribuições deste;
- assinar, com o Presidente ou com o Tesoureiro,
todos os documentos de receita ou de despesa.
3 – Compete ao Secretário:
- redigir e assinar as actas das sessões;
- preparar e redigir o expediente de secretaria;
- ter em ordem os documentos do CNAPEF.
4 – Compete ao Tesoureiro:
- contabilizar as receitas e efectuar os pagamen-
tos autorizados;
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- assinar, com o Presidente ou com o Vice-Presi-
dente, todos os documentos de receita ou despesa;
- responder por todos os valores à sua guarda.
5 – Compete ao Vogal
- assumir todas as acções decorrentes da execu-
ção do plano de actividades, das deliberações da
Assembleia Plenária e da Direcção.

ARTIGO 20º- CONSELHO FISCAL
1 – O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador dos
actos administrativos da Direcção.
2 – O Conselho Fiscal é composto por três elementos:
- um Presidente;
- dois Secretários.
3 – O Conselho Fiscal é eleito em lista, de uma
das Associações com assento no CNAPEF, pelo
período de dois anos.
4 – São competências do Conselho Fiscal:
- examinar o relatório de contas e actividades da Di-
recção, antes de ser presente à Assembleia Plenária;
- dar parecer sobre o relatório de contas.

ARTIGO 21º- COMPETÊNCIAS
1 – Compete ao Presidente:
- presidir às reuniões do Conselho Fiscal;
- representar o Conselho Fiscal;
- assinar e dar parecer sobre o relatório de activi-
dades e contas da Direcção.
2 – Compete aos Secretários:
- redigir, assinando um deles, as actas das reuniões;
- ter em ordem toda a documentação do Conse-
lho Fiscal.

ARTIGO 22º- DURAÇÃO DOS MANDATOS
1 – Os Corpos Sociais são eleitos/designados pelo
período de dois anos.
2 – A Assembleia Plenária pode decidir a altera-
ção da duração do mandato.
3 – Os membros dos Órgãos Sociais, após a con-
clusão do mandato, continuam em funções até à
tomada de posse dos novos órgãos.

ARTIGO 23- INEXISTÊNCIA DE DIRECÇÃO
1 – Em situação de inexistência de Direcção, es-
tatutariamente eleita, compete à Mesa da Assem-
bleia assegurar a vida corrente do CNAPEF até se
proceder a novas eleições ou à designação de
uma comissão de sócios que assegure a sua ges-
tão e promova, no prazo máximo de um ano, a
eleição de novos Corpos Sociais.

CAPÍTULO IV - DAS DELIBERAÇÕES
ARTIGO 24º- REQUISITOS DAS DELIBERAÇÕES
1 – Nos debates da Assembleia Plenária podem
intervir todos os elementos presentes de qual-
quer das delegações associativas.
2- Todas as decisões da Assembleia Plenária serão
tomadas pela maioria dos presentes à excepção
das decisões relativas:
- à extinção do CNAPEF que requer a aprovação
de três quartos de todos os Sócios no pleno gozo
dos seus direitos;
- às alterações dos Estatutos ou do Regulamento
Interno, à suspensão ou exclusão de sócios e à
demissão dos Corpos Sociais que requerem a
aprovação da maioria dos sócios no pleno gozo
dos seus direitos.
3 – Em situação de voto, cada delegação asso-
ciativa tem apenas direito a um voto, seja qual
for o número dos seus representantes na reunião.
4 – O Sócio Honorário e as Associações com es-
tatuto de observador não têm direito a voto.

CAPÍTULO V - DOS BENS
ARTIGO 25º- RECEITAS
1 – Constituem receitas do CNAPEF:
- quotização dos Sócios, feitas de acordo com os
montantes estabelecidos;
- prestações suplementares decididas em
Assembleia Plenária, sobre proposta da Direcção
ou da própria Assembleia;
- subsídios de entidades públicas ou privadas;
- produto de vendas de materiais e de publica-
ções próprias;
- produto de outras actividades, nomeadamente,
o desenvolvimento das acções de formação pre-
vistas no plano de actividades ou derivadas de
necessidades específicas do momento;
- quaisquer outras receitas atribuídas, resultan-
tes de donativos e ou de publicidade.

ARTIGO 26º- DESPESAS
1 – Constituem despesas do CNAPEF:
- verbas de secretaria dispendidas com o normal
funcionamento da Assembleia Plenária e da res-
pectiva Mesa;
- verbas dispendidas pela Direcção com a execu-
ção das deliberações da Assembleia Plenária e
das suas deliberações e com as suas despesas de
representação quando devidamente fundamen-
tadas e justificadas.
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ARTIGO 27º- QUOTIZAÇÕES
1 – O valor da jóia de inscrição é de sete mil es-
cudos.
2 – A quotização das Apef’s será proporcional ao
número de sócios efectivos de cada uma e será
paga de acordo com a seguinte tabela:
- do primeiro (1º) ao quadragésimo (40º) sócio
inclusive pagará a quantia de vinte mil escudos
(20.000$00);
- do quadragésimo primeiro (41º) ao sexagésimo
(60º) sócio inclusive pagará a quantia de vinte e
cinco mil escudos (25.000$00);
- do sexagésimo primeiro (61º) ao octogésimo
(80º) sócio inclusive pagará a quantia de trinta
mil escudos (30.000$00);
- do octogésimo primeiro (81º) ao centésimo
(100º) sócio pagará a quantia de trinta e cinco
mil escudos (35.000$00);
- do centésimo primeiro (101º) ao ducentésimo
quadragésimo nono (249º) inclusive pagará a
quantia de quarenta mil escudos (40.000$00);
- a partir do ducentésimo quinquagésimo (250º)
sócio pagará a quantia de sessenta mil escudos
(60.000$00).
3 – As Associações farão a declaração do seu nú-
mero de sócios efectivo na primeira reunião de
cada ano civil.
4 – Tanto o valor da jóia como o da quotização
podem ser alterados por deliberação da assem-
bleia Plenária

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS OU TRANSITÓRIAS 
ARTIGO 28º- DEFINIÇÕES
1 – Considera-se Professor e Profissional de Edu-
cação Física todo o indivíduo que possua for-
mação inicial em Educação Física e/ou Desporto.
2 – Considera-se como área de Intervenção dos
Associados, toda a área de intervenção sócio-
profissional nos âmbitos da Educação, Educação
Física, do Desporto e da Cultura em geral.

ARTIGO 29º- DISSOLUÇÃO E BENS
1 – O CNAPEF dissolve-se, em Assembleia Ple-
nária, por decisão de três quartos das Associa-
ções associadas no pleno gozo dos seus direitos.
2- A dissolução do CNAPEF será feita nos termos
da lei geral em vigor para as Associações.
3 – Para dar cumprimento à dissolução do
CNAPEF será eleita, na Assembleia Plenária que

delibere a dissolução, uma Comissão Liquidatária
composta por três elementos representantes de
três Associações designados para esse fim.
4 – O espólio sobrante da liquidação dos com-
promissos do CNAPEF e das despesas inerentes a
essa liquidação será dividido pelas Associações
anteriormente associadas, conforme decisão da
Comissão Liquidatária.

ARTIGO 30º- CASOS OMISSOS
1 – A resolução de casos omissos é da competên-
cia da Direcção que, para o efeito, deve recorrer
aos Estatutos, ao Regulamento Interno e à lei
geral em vigor, nomeadamente a lei geral especí-
fica das Associações.
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CARTA ABERTA - 2 de Março de 1991

Carta Aberta do CNAPEF a Sua Excelência o Ministro da Educação

Excelência

Reunidas no seu Conselho Nacional, as direcções das Associações de Profissionais de Educação Física
(A.PEF’s) de todo o País, continuam a trabalhar sobre uma das principais preocupações dos nossos

associados, que interessa certamente a todos os cidadãos - a Reforma do Sistema Educativo.
Assim, o Conselho Nacional das APEF (CNAPEF) decidiu expor a Vossa Excelência a sua perspectiva
sobre os difíceis problemas da Educação Física que esta Reforma tem que enfrentar. Apresentamo-la
publicamente porque não devemos limitar esta reflexão aos principais responsáveis.

1. A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
A possibilidade do novo Sistema Educativo incluir a Educação Física como componente real da Edu-
cação de todos os alunos e não apenas na legislação, “no papel”, constitui por si só um dos principais
critérios de avaliação da própria Reforma.
Na verdade, a maior falha da educação realizada nas nossas escolas tem sido a Educação Física.
Até agora, nenhuma intenção, nenhuma proposta, nenhum Governo, conseguiu satisfazer a necessi-
dade de actividade física educativa das crianças e jovens, apesar de se reconhecer a importância que,
de facto, tem - há dezenas de anos que a EF é uma disciplina “obrigatória”, obrigatoriedade que o
próprio Estado não respeitou, discriminando negativamente a EF.
O Estado não cumpriu as responsabilidades assumidas perante o Pais, nem no apetrechamento das
escolas, nem na formação de professores, nem no reconhecimento de um estatuto pedagógico ade-
quado às potencialidades da EF Escolar. Consequentemente, a EF tem sido um clamoroso insucesso
da Educação em Portugal.
Este desrespeito tradicional dos políticos pelo compromisso politicamente assumido de garantia da
EF Escolar foi, aliás, bem tolerado pela população em geral e pelos intelectuais. Bem vistas as coisas,
isso não é surpreendente.
É tempo de se concluir sobre as razões profundas que explicam essa “tradição”.
A) Em primeiro lugar, é uma consequência da falta de sensibilidade à importância da EF. Num ciclo
vicioso, essa falta de sensibilidade, que marca negativamente a nossa cultura, foi provocada pelas
próprias carências da educação na nossa área, impostas pela incapacidade do Estado.
Esse ciclo vicioso pode definir-se do seguinte modo: a falta de EF na educação dos portugueses tem
ocultado a sua necessidade - parece não haver consciência dos seus benefícios, nem do que deve ser,
nem dos prejuízos que resultam directa e indirectamente dessa falta.
Assim, tem sido tolerada ou passado despercebida a inexistência da Educação Física para todos, isto
é, de uma “aposta forte” na EF decididamente orientada para a elevação cultural das populações, com
prioridade às crianças e jovens - por outras palavras, uma “aposta forte” do Estado na Educação Física
Escolar, o que não representaria mais do que cumprir os compromissos estabelecidos na Lei.
A falta de sensibilidade ao valor da EF Escolar compreende-se se consideramos as crenças e hábitos
formados pela “educação informal”, ou seja, pelos saberes e atitudes assimilados no “dia a dia”,
reflectindo e reforçando um estilo de vida carente de actividade física educativa.
Como em qualquer outra área da educação, também em EF é necessário que as pessoas cultivem as suas
potencialidades, com apoio de orientação pedagógica adequada, explorando as suas qualidades indivi-
duais, aprendendo os conhecimentos e os “modos de fazer” que permitem elevar as suas capacidades.
Isto mesmo justifica o investimento do Estado na “Escola pública, universal e gratuita”, para que a edu-
cação das crianças e dos jovens não fique limitada pelas exigências imediatas do contexto sociocultu-
ral, pelas circunstancias do “dia a dia”, daquilo que é “óbvio”, ou urgente, do que “toda a gente sabe”.
Assim, pela nossa formação e pelo compromisso da nossa profissão, temos que responsabilizar o
Estado pelas limitações que têm inviabilizado uma Educação Física orientada para o desenvolvimen-
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to cultural das pessoas e da sociedade.
Em resultado dessas limitações, a EF tem sido confundida com recreio, animação ou competição desporti-
va, “reflectindo a realidade”, ou seja reflectindo a ignorância generalizada sobre a qualidade exigível aos
processos e resultados da EF.
Uma EF comprometida com o desenvolvimento cultural não se pode submeter aos meios de vida do
“pais real”, se isso significa admitir que as crianças trabalhem na oficina, na horta, na fábrica (ou no
clube, na ilusão do estrelato desportivo) em vez de estarem na escola, “porque a escola não paga”, ou
“porque a escola, é tempo perdido: o rapaz não tem jeito para estudar, não nasceu para doutor", ou
"não tem jeito para a EF, não nasceu para atleta…”
Um modo de vida em que os pais, se desejam uma educação completa dos seus filhos, têm que pagar
o “privilégio” de actividade física educativa fora da escola, porque o currículo que está “no papel” não
se cumpre.
Significando utopia “o que não tem lugar”, é isso que a EF tem sido, na maioria das escolas: utópica.
Não tem o seu lugar na “escola real”, não tem o seu espaço próprio, ou então tem uma “instalação”
insuficiente, degradada ou inadequada (além de não haver professores com a formação necessária em
número suficiente).
É necessário romper este ciclo vicioso, através de uma nova escola, uma escola melhor, com Educação
Física (entre outras qualidades). Uma escola do nosso tempo, que possa cumprir plenamente o seu
papel na educação da juventude e também na animação cultural.
Um espaço comunitário que ofereça oportunidades de recreação e aperfeiçoamento não só aos alu-
nos, mas também aos seus familiares, às associações recreativas e culturais, etc.
Uma escola que proporcione a realização de actividade física educativa, psicológica e culturalmente
gratificante - na melhoria da condição física, nos jogos tradicionais, nos desportos, nas danças, nas
actividades de exploração da natureza, no convívio entre gerações inspirada em princípios pedagógi-
cos adequados.
B) Em segundo lugar, a E.F. também nunca ocupou um lugar destacado no espaço das preocupações dos
responsáveis pela definição e execução da política educativa, a todos os níveis, tendo sido sistematica-
mente confundida com Desporto ou com Recreação, confusão de que resultou o menosprezo da Educa-
ção Física Escolar.
Assim, sucessivamente, cada governo foi adiando a resolução do problema da Educação Física, deixan-
do para os seguintes uma situação cada vez mais complicada, qualitativa e quantitativamente.
Nem o simples reconhecimento da EF como problema importante a resolver ao nível da política edu-
cativa tem sido fácil, provavelmente porque os políticos nunca se sentiram pressionados por expec-
tativas sociais de resolução de um problema que as pessoas não reconhecem como tal no seu aper-
tado quotidiano.
Assim, cada série de medidas avulsas foi ajudando a complicar a situação, cuja evolução, aliás, já não
foi avaliada pelo critério original, pois entretanto mudou o político ou mudou a política.
Muitas vezes, pareceu ao observador atento que nunca se considerou um tal “dossier de Educação
Física”.
Aparentemente, a atenção que a EF mereceu ao nível da decisão política reduziu-se a declarações gené-
ricas, como sub-tópico do dossier “Desporto”, este sim um dossier de grande importância, com grupos de
pressão, personalidades nacionais comprometidas, vultuosas verbas para gerir (ou meramente distribuir),
regras a instituir para “desenvolver, moralizar ou modernizar”, consoante a onda do momento.
Este sim, portanto, “um dossier político propriamente dito”, apesar de se ter mantido praticamente
na mesma durante longos anos, pela limitação de um factor decisivo de desenvolvimento desportivo:
precisamente a Educação Física Escolar, incluindo a formação desportiva (e não apenas experiência
competitiva de alguns, para efeitos de estatística e propaganda) quer nas aulas curriculares quer nas
actividades complementares às aulas.
Por outro lado, a pedagogia informal realizada pelos meios de comunicação de massas, participando
no complexo negócio do espectáculo desportivo, fomentou ou reforçou a motivação de milhões de
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consumidores passivos a procurar satisfação apenas no simulacro da superioridade das nossas cores
(Clube, País) sobre as outras.
Esta situação foi ajudando a consolidar a confusão entre Educação Física e “animação desportiva”,
explícita ou implicitamente vocacionada para o recrutamento de gente nova para o palco desportivo
(os “dotados pela Natureza”), ou para a bancada (todos os outros) na lógica do modelo da “Pirâmide
Desportiva” que, estabelecendo a selectividade como valor absoluto, relegou a formação básica nas
actividades físicas para o estatuto de sector menor, ou marginal.
Nesta confusão, a E.F. é percebida como uma espécie de agitação pré-desportlva, com quadros com-
petitivos “a sério”, que é disso que “o jovem gosta e que toda a gente entende - é isso o Desporto, é
isso que se vê na televisão”. Na verdade, é isso que parece favorecer uma detecção dos potenciais ta-
lento desportivos (aqueles que, “merecem uma formação de qualidade”), sem ter que se realizar o in-
vestimento exigido pela formação básica, para todos, no quadro da Educação Física.
Aliás, argumenta-se frequentemente que “essa experiência lúdica, competitiva, tem muito interesse
para descarregar as energias das crianças naturalmente irrequietas, enquanto não crescem. Depois de
crescidas, é com elas: ou sossegam, ou então aderem a uma claque ou a uma prática desportiva con-
soante a dose de jeito com que nasceram”.
Perante estas confusões e “meias-verdades”, outras pessoas têm rejeitado o desporto como compo-
nente da Educação Física.
Assim, para alguns, a Educação Física será apenas uma componente da educação “infantil”, “deseja-
velmente” sem matéria nem programa, “para que cada criança se expresse livremente, para se mexer
à vontade, que o movimento é muito importante, faz-lhe muita falta…”.
E, depois, ninguém ligou. Talvez porque “afinal mesmo sem E.F., as crianças crescem na mesma…”. Ve-
ja-se a situação indigna da Educação Física nas Escolas Primárias e também na Educação Pré-esco-
lar, desde sempre.
Para outros, a EF será uma exercitação “terapêutica”, de compensação dos prejuízos de uma vida se-
dentária, e então a actividade chama-se “ginástica de manutenção” ou, se tem acompanhamento mu-
sical, designa-se por “Aeróbia” e paga-se, pois claro, ao “professor” (quantos o serão, de facto?), pelo
esforço dispendido em qualquer cave ou apertado armazém, pomposamente baptizado de “ginásio”…
Curiosamente, diz-se por vezes que, participando nestas actividades, se está a “fazer Desporto”. O que
não surpreende se nos lembrarmos que algumas pessoas que assumiram cargos de responsabilidade
nesta área se alhearam das distinções teóricas e práticas entre actividade física educativa, Educação
Física, Desporto, Recreação, etc., reduzindo essas distinções à “resolução” pragmática dos problemas
surgidos na oportunidade. 
Assim, foi-se enraizando a ideia de que “Educação Física” é um maneira obsoleta de dizer ou fazer
“desporto”, ou ainda uma actividade pré-desportiva cujo fim consagra apenas a orientação do jovem
para a modalidade em que pode aceder a performances significativas. No fundo é a lógica do “funil
educativo” (segundo o qual o sistema de ensino se organiza para seleccionar os candidatos ao nível
superior) traduzido para o “mundo do desporto” na versão “pirâmide desportiva”.
Infelizmente, ainda não assistimos, no “mundo do desporto”, à crítica sociológica e pedagógica que
abalou profundamente essa “lei do funil” no “mundo da educação” (crítica que, entre outros efeitos
positivos, veio a inspirar a Lei de Bases do Sistema Educativo). Talvez por isso mesmo o modelo da
“pirâmide desportiva” foi-se tornando a referência teórica principal (ou única) de muitos responsáveis.
Esperamos que esta Reforma possa realizar-se pela superação destas confusões.
1.1. Consequência da confusão entre Educação Física e Animação Desportiva
Nesse entendimento das coisas da Educação e do Desporto, compreende-se que os políticos julgassem
estar a dar um importante contributo a EF e também ao “desenvolvimento” desportivo quando gas-
taram dinheiro na organização (definida e controlada por estruturas administrativas do Ministério)
de competições desportivas escolares de carácter nacional, passando pelos apuramentos locais, dis-
tritais, etc., e visando, é claro, a representação internacional.
Sem se ter assegurado uma base pedagógica séria e consistente de formação desportiva, atropela-
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ram-se em muitos casos as próprias características desportivas dessa formação, para facilitar a insti-
tucionalização das competições, a selectividade segundo o critério das performances competitivas e
a sua evidência na comunicação social.
Precisamente pela ausência daquela base pedagógica, dessas iniciativas nunca resultou qualquer im-
pulso decisivo para o desenvolvimento desportivo, conceito que foi muitas vezes (mal) utilizado como
argumento para justificar erros e pressas, “que isso da pedagogia é muito bonito, mas o desporto é
outra coisa, é rendimento, é competição a sério”.
Esse fenómeno das competições desportivas escolares, politicamente apoiadas, organizadas e contro-
ladas pela própria administração escolar, ficou na nossa memória com a justa c1assificação de “obras
de fachada”, para tapar as misérias da Educação Física.
Também por isso, continuamos um País sem desenvolvimento desportivo efectivo, pois optou-se por
desprezar sistematicamente a formação desportiva da juventude, com a qualidade que todos os
jovens merecem, no seu lugar próprio: a Educação Física Escolar (utópica...), principalmente no
âmbito do currículo obrigatório da Escola Pública (se se trata de uma componente da Educação de
TODOS os alunos da escola...).
Na verdade, esse fenómeno das competições desportivas escolares, controladas por estruturas admi-
nistrativas do Ministério da Educação, nunca passou de um limitado “sucedâneo” da Educação Física,
para ocultar a “poupança” dos investimentos necessários à realização desta disciplina no currículo
real de todos os alunos.
Por outro lado a confusão da Educação Física com a “animação desportiva” retirou à disciplina o seu
estatuto como componente do currículo escolar, tornando-a um problema de maior ou menor moti-
vação dos alunos e de expressão dos dotes “naturais” de cada um. Nesta base, a EF foi-se reduzindo
a uma espécie de complemento curricular, o que constituiu, como se tem observado, uma via inexo-
rável para a extinção dessa “espécie de educação”...
O tratamento das actividades Físicas Desportivas na EF, que devem constituir parte muito importante
do currículo nesta área, nunca pôde passar geralmente de uma limitada recreação, sem um efeito sen-
sível no desenvolvimento global do aluno, nem naquilo que é a preocupação dominante (em termos
ideológicos): a elevação do nível qualitativo de prática dos desportos pelos jovens, no âmbito da es-
trutura associativa (Clubes, Associações, Federações). Daí, alguns concluíram que não vale a pena in-
vestir na E.F., como se esta limitação não fosse o produto da “lógica” politicamente imposta à disciplina.
No fundo, é a mesma “lógica” revelada por responsáveis do Ministério (da Educação, da Educação e Cul-
tura, da Educação e Ciência, da Educação Nacional, enfim...) que nas suas visitas às escolas costumavam
“incentivar” os professores da EF utópica, aconselhando-os a usar a imaginação nas aulas aproveitan-
do as árvores e os muros para os alunos treparem, ou a organizar torneios na “parada” das escolas,
mostrando assim a um especialista como “resolver” um problema, como exercer a sua especialidade.
É certamente este entendimento da EF que explica a inexistência de verdadeiros Programas para a
EF- para se fazer animação desportiva, não seria preciso um Programa equivalente aos das outras dis-
ciplinas que estão presentes como tal em todos os anos do currículo escolar, a Matemática e o Por-
tuguês. Assim, durante anos, as orientações de política educativa para a EF limitaram-se a “passar a
bola aos professores” em matéria de decisão curricular.
Apropriando-se de um princípio pedagógico adequado na situação educativa concreta, a “adaptação
do ensino à realidade” - os políticos adoptaram esse princípio ao nível das orientações programáti-
cas oficiais para a disciplina – “a Educação Física que se adapte à realidade...”. Ao mesmo tempo, esses
responsáveis pela criação de uma realidade nas escolas adequada a realização da EF, optaram delibe-
radamente por inviabilizar esta disciplina, “ignorando” as suas obrigações no apetrechamento mate-
rial e na formação e colocação de professores.
Foram-se mantendo, portanto, “linhas programáticas” que apenas indicavam objectivos muito vagos
e os tipos de actividade desejáveis (os jogos desportivos colectivos, a ginástica, o atletismo, as activi-
dades expressivas, as Actividades de ar livre). A decisão curricular era atribuída explicitamente aos
professores da escola, “de acordo com as condições materiais e as motivações dos alunos”. 
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No fundo a mensagem era clara: “façam qualquer coisa que os alunos gostem, aproveitem como pu-
derem os recursos materiais que têm, porque não há mais”.

ASSIM, A RESOLUÇÀO DOS PROBLEMAS DA E.F., FOI DESLOCADA DO SEU LUGAR PRÓPRIO, AS
OPÇÕES DE POLÍTICA EDUCATIVA, “TORNANDO-SE" UMA QUESTÃO DE MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS
PARA OS DESPORTOS E TAMBÉM DE MAIOR OU MENOR CAPACIDADE, MAIOR OU MENOR
IMAGINAÇÃO DO PROFESS0R
Poderíamos perguntar, a propósito: 
Qual seria a politica que, de repente, revelaria a imaginação suficiente para assumir e realizar investi-
mentos na ordem das dezenas de milhões de contos (actualmente quantas?...), viabilizando a neces-
sária discriminação positiva da EF, para que alguma coisa digna desse nome pudesse existir na nova
escola?
Claro que, conhecendo bem o problema, estamos conscientes, que se chegou a um ponto, há muito
tempo, em que a sua resolução não é simples nem rápida.
A garantia de EF Escolar só pode ser perspectivada no prazo de vários anos, num cenário de desen-
volvimento económico e cultural da sociedade portuguesa, se existir desde já a capacidade política
de atribuir os meios indispensáveis a um projecto de desenvolvimento da EF Escolar, privilegiando esta
área nos investimentos para uma escola melhor (e também para um desporto melhor), e não na lógi-
ca de mais uma despesa a complicar as coisas no Ministério das Finanças.
Essa seria uma inovação sem precedentes na Educação em Portugal. Mobilizar esse investimento e
aplicá-lo eficazmente constituiria, para o Governo que o fizesse, um sinal de distinção: representaria
uma compreensão profunda e critica dos prejuízos sociais e individuais que resultam da falta da EF,
significando que esse governo saberia actuar sobre os factores decisivos de que depende o desenvol-
vimento cultural do País. A qualidade da Educação (Física) realizada na Escola Pública é certamente
um desses factores.
Vejamos um exemplo do efeito conjugado das carências politicamente impostas à EF Escolar: a higie-
ne dos alunos, que faz parte da sua Educação Física.
A inexistência ou degradação de sanitários e de balneários tem sido uma norma na construção das
escolas e na sua manutenção. A falta de meios de higiene pessoal nas escolas tornou-se um defeito
culturalmente aceite e, assim, “pedagogicamente” incorporado pelos alunos. Muitas crianças e jovens
assimilaram pois esse defeito como algo que “faz parte da vida” (“pois se até na escola…”).
Entenda-se bem o significado educativo da experiência do aluno que é privado de cultivar a higiene asso-
ciada à aula de EF (quando à aulas de EF, o que é cada vez mais raro). Nessas escolas que a administração
educacional se habituou a considerar “normais”, verifica-se frequentemente que são os próprios alunos
(e também professores de outras disciplinas) que reagem à sujidade dos alunos após a aula de EF.
Aceitando com naturalidade a falta de condições de higiene na sua (?) escola, incomodam-se com a dis-
ciplina do currículo “em que os alunos suam e se sujam” O ponto a que chegou a (des)educação escolar…
Veja-se também o caso de escolas em que, com a autorização ou cumplicidade da administração, se
fecharam balneários degradados, ou passaram á arrecadação de móveis estragados, etc.
Porque “não há dinheiro (!?) para uma nova arrecadação, ou porque não há dinheiro (!?) para o banho
quente e o melhor é não haver banho nenhum, pois os pais receiam que os seus filhos se constipem”,
admitiu-se a inexistência ou a eliminação de um dos espaços pedagogicamente mais nobres da esco-
la, enquanto se proferiam belos discursos sobre a importância da Educação para a Saúde.
Parece-nos que esta questão da higiene em E.F (entre multas outras), implicando investimentos vul-
tuosos na construção, ou reconstrução de equipamentos educativos em toda a rede escolar, não pode
ser resolvida pelo professor, nem pelos órgãos de gestão da escola, quer no actual sistema de ensino
quer no sistema que resultar desta Reforma.
Trata-se claramente de um problema a resolver na formulação das prioridades de política educativa,
na sua articulação indispensável, neste e noutros pontos, com as políticas de saúde e cultural, ao nível
das Opções do Plano (de desenvolvimento do País) e do Orçamento do Estado.
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Só depois este problema poderá ser resolvido pela administração, pela escola e pelo professor.
O que está em causa, essencialmente, é que a falta de actividade física educativa e dos cuidados
higiénicos (e outros, directamente implicados na EF, como a alimentação e horários escolares) não
deve continuar a ser um grave problema da Escola Pública, aceitando ou reproduzindo o “País real”,
atitude que torna o País cada vez mais “real”.
Ora a garantia das necessárias qualidades do espaço da EF nas escolas também não foi bem sevida
pela construção de um balneário para ”equipa visitante, equipa visitada e árbitros”, adjacente a um
“pavilhão gimno-desportivo” ou a um campo alcatroado (a “parada”, para o recreio e para a EF, “tanto
faz...”), como aconteceu no passado.
Tais “soluções”, adoptadas sem se considerar a diversidade climatérica do País, e sem se basearem
num projecto educativo de desenvolvimento, não se revelaram equipamentos adequados nem às
necessidades de EF no conjunto da população de uma escola, nem à formação desportiva vocacional
dos jovens, nem à recreação.
Sistematicamente, os responsáveis pela execução da política educativa formularam a questão em ter-
mos de “pavilhões”, ou de “campos de jogos” (leia-se “alcatroar as paradas” das escolas), encontran-
do eco na comunicação social e até nalguns sectores técnicos. Este “eco” transformou-se num padrão
conceptual, um preconceito ou falso saber, que tem bloqueado o trabalho de investigação e planea-
mento de equipamentos adequados.
Para este conjunto de dificuldades da EF no sistema Educativo, a “solução” geralmente adoptada ao
longo dos anos, foi a redução curricular e a eliminação da avaliação em EF.
Ao longo dos anos fomos assistindo à pura e simples extinção de lugares de professor de EF dos quadros
das escolas, à aceitação generalizada de pessoas sem qualquer tipo de habilitação como “professor” de
EF, à redução dos horários das turmas, fazendo desaparecer a EF desses horários.
Tudo isto sob a responsabilidade dos políticos e da administração escolar. Claro que, como é típico
num sistema burocratizado, são decisões anónimas, “de serviço”.
Em todo este processo de limitação sistemática da EF, apenas o nome do ex -Secretário de Estado das
Obras Públicas Eugénio Nobre veio a público. Contudo, o Ministério da Educação não pôde ou não
quis enfrentar ou anular as repercussões da decisão desse governante que, “adiando” a construção
dos equipamentos da EF nas novas escolas, provocou a existência de centenas de escolas apenas com
um terreno reservado para a EF ou nem isso.
- De quem é a responsabilidade pela falta de Programas para a Educação Física, presente nos planos
de estudos (no papel...) desde a Escola Primária até ao Ensino Secundário Complementar?
- De quem é a responsabilidade de em DOZE anos, desde o 1 º ano do Ensino Primário até ao 12° ano,
a Avaliação em EF ter estatuto equivalente ao das outras disciplinas apenas em DOIS anos (5°e 6º,
Ciclo Preparatório)?
- Quem é responsável pela sistemática eliminação da EF (total ou parcial) dos horários dos aluno?
- Quem é responsável pela falta de professores?
Certamente estas situações, sinais do menosprezo da EF no Sistema Educativo, tendo uma influência
negativa muito importante ao nível da organização escolar e principalmente ao nível dos processos
e resultados concretos da educação, são responsabilidades partilhadas a vários níveis da concepção
e execução da política educativa, que não podem ser remediadas pela imaginação, competência e boa
vontade dos professores ou dos órgãos de gestão das escolas.

2. AS NOVAS CONDIÇÕES CRIADAS PELA LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO 
E AS MEDIDAS TOMADAS NO AMBITO DA REFORMA EDUCATIVA
É esta a situação que a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo veio encontrar em Outubro
de 1986, há quatro anos.
Correctamente, a Lei de Bases do Sistema Educativo veio discriminar positivamente a Educação Física.
Na verdade, estabelece-se na própria Lei que, entre os seus diplomas complementares, se incluirá legis-
lação especifica sobre “Educação Física e Desporto Escolar”, ao nível de um Decreto-Lei, a par, portan-
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to, dos decretos sobre Planos Curriculares, Formação de Pessoal Docente, Administração e Gestão
Escolares, Gratuitidade da Escolaridade Obrigatória, etc.
Além disso, esta Lei de Bases define objectivos do Desporto Escolar que o integram inequivocamente
no âmbito da Educação Física, como actividade de complemento curricular.
Precisamente no final de 1986, as Associações de Profissionais de EF de todo o País, desencadearam
um movimento “Em defesa e pelo reforço da Educação Física” de que resultou a realização do 1 º Con-
gresso Nacional de Educação Física (1º CNEF), concluído em Novembro de 1988.
Desse amplo processo de análise da situação e de reflexão sobre a resolução dos problemas da EF
(Programas, Recursos, Desporto Escolar e Formação de Professores) resultaram propostas de desen-
volvimento em todos esses temas, que se encontram publicadas.
Entretanto, este Ministério da Educação tomou várias medidas muito importantes, especificamente
dirigidas à Educação Física Escolar:
1 - O apoio à elaboração de um Projecto de Programas de Educação Física, no âmbito do processo de
Reorganização Curricular, baseado na proposta do Grupo de Trabalho coordenado pelo Professor
Fraústo da Silva;
2 - A criação de um Programa de Investimento central para instalações desportivas (Rede Integrada
de Infra-estruturas Desportivas - R.I.I.D.), na aplicação dos fundos comunitários para a educação em
Portugal (P.R.O.D.E.P.);
3 - O lançamento de um Programa de Desporto Escolar para as Escolas do 1º Ciclo, no âmbito do
Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo (P.I.P.S.E.);
4 - O lançamento da experiência dos novos programas, na sequência da aprovação dos novos Planos
Curriculares em Agosto de 1989 (Dec. Lei 286/89), incluindo o Projecto de Programas de Educação
Física;
5 - O lançamento, em regime de experiência, de um Programa de Desporto Escolar, abrangendo os 2º
e 3º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário;
6 - O Decreto-Lei de Educação Física e Desporto Escolar.
Passamos a expor a nossa apreciação genérica sobre cada uma dessas medidas.

2.1. Os Novos Programas de Educação Física.
A elaboração do Projecto de Programas tem correspondido inteiramente às nossas aspirações. A sua
realização integrou a participação não só das APEF’s, mas também de grande número de especialistas e
professores de todos os graus de ensino, das escolas de todo o País, num clima de abertura à critica e
de grande responsabilidade sobre as implicações e fundamentação do Projecto.
As Direcções Associativas desempenharam um papel decisivo neste processo afirmando, afirmando a
sua capacidade construtiva na abordagem dos problemas da EF, conforme foi reconhecido em diver-
sas oportunidades pela própria Equipa de Elaboração do Projecto de Programas.
Este Projecto constitui já um enorme progresso na nossa área, pela sua extensão e pela perspectiva
pedagógica mantida no desenho do seu conteúdo, correspondendo ao desafio colocado pelo 1º
Congresso Nacional de EF, cujas teses, aliás, constituíram uma das bases da sua formulação
Assim reconhecemos nesse Projecto três qualidades principais que importa explicitar:
- É um Projecto que adopta uma perspectiva de desenvolvimento, assumindo a ambição necessária
sem ceder ao conformismo nem ao voluntarismo. A sua exequibilidade é incontestável, se considerar-
mos que a selecção do conjunto de matérias e objectivos do núcleo dos Programas correspondem ao
que já se faz nas escolas em que a EF existe (ou, melhor: em que a EF resiste), e também às indicações
contidas nas anteriores orientações programáticas.
Note-se, também, que as “matérias nucleares” (como as Danças, a Patinagem, a Luta, a Orientação e as
“Raquetes”) que são novidade neste Projecto, e uma das suas principais qualidades, não exigem inves-
timentos adicionais significativos no que se refere a instalações, requerendo, isso sim, a resolução dos
problemas estruturais da EF Escolar.
É um projecto correcto. Centrando-se na actividade física, estes Programas sublinham e concretizam
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o seu valor educativo específico e o seu contributo decisivo para o desenvolvimento harmonioso e
integral da pessoa.
Assim, este Projecto demarca-se de uma perspectiva meramente recreacionista da EF (sem rejeitarem
a motivação e a experiência lúdica, e o seu efeito educativo) bem como de outras orientações mais
ou menos enviesadas da nossa área, nomeadamente a tendência psicologista (em que se entende a
“experiência motora” como “sintoma” ou “irradiação” das emoções e dos processos intelectuais) e
também a perspectiva mecanicista, para a qual o interesse educativo da actividade física se reduziria
à eficiência motora, através de processos de condicionamento.
Contudo, apesar de se centrarem na actividade física educativa, multilateral e ecléctica (ou seja, na
síntese entre a necessidade de desenvolvimento integral do educando e, por outro lado, a inspiração
nas actividades culturalmente significativas), os novos Programas não se limitam a essa dimensão
essencial da Educação Física incluindo objectivos nas áreas de conhecimentos e de atitudes.
É um Projecto útil. A sua forma e conteúdo satisfazem a sua manipulação e aplicação no terreno, em
condições diversificadas, como tem acontecido nas situações de aplicação nas escolas, algumas das
quais se iniciaram desde a primeira consulta, particularmente nas escolas com professores em formação.
As Finalidades, quer do Ensino Básico quer do Ensino Secundário, e os Objectivos gerais, por Ciclo,
inspiram a definição do contributo da EF na formulação do Projecto Educativo da Escola. Nessa linha,
ao preverem a articulação das “escolas em curso”, promovem a coordenação vertical do trabalho
pedagógico numa perspectiva global, indispensável para a coerência e continuidade do “currículo real”,
particularmente importante no conjunto (unidade) do Ensino Básico.
Por fim, a especificação do Projecto, na forma adoptada, promove a sua utilização nas actividades de
complemento curricular, facilitando a coerência entre a disciplina de EF e, entre outras actividades,
as de Desporto Escolar. Contudo, a principal utilidade imediata dos novos Programas não depende dos
professores nem da capacidade da Escola no seu conjunto.
Na situação a que se deixaram chegar as condições de realização da EF Escolar, este projecto apre-
senta principalmente a base indispensável para os trabalhos de concepção e criação de equipamen-
tos adequados no terreno de cada escola, sem o que a EF continuará a ser utópica, não mais do que
uma promessa sem lugar na vida dos nossos alunos.
Ora esses trabalhos, e o investimento correspondente, dependem das decisões políticas sobre a pro-
fundidade da inovação real do sistema educativo, nomeadamente da decisão de viabilizar ou não a
Educação Física de toda a população Escolar que, como argumentamos anteriormente, é um critério
de avaliação desta Reforma, no seu conjunto.  
Ao nível da colaboração das APEF’s com a Equipa de elaboração dos novos programas de EF, inicia-
ram-se estudos sobre o problema dos Recursos Materiais, desde a primeira consulta, numa perspecti-
va integrada “de Educação Física para todos” - no quadro da concepção de escola como centro edu-
cacional e de animação cultural da Comunidade (o “território educativo”) e de EF Escolar como o fac-
tor de desenvolvimento das actividades físicas desportivas, das danças, das actividades de exploração
da Natureza, dos jogos tradicionais populares.
Convém pois considerar, neste entendimento do problema, o Programa “Rede Integrada de Infra-estru-
turas Desportivas – R.I.I.D.”

2.2. O Programa R.I.I.D. (Rede Integrada De Infra-Estruturas Desportivas)
O programa R.I.I.D. baseia-se numa concepção geral correcta, de “abertura” das instalações da
Educação Física à formação desportiva quer da população escolar quer dos clubes e associações des-
portivas da comunidade de que a escola faz parte.
Consideramos muito positiva a colaboração entre as associações desportivas, as escolas, o poder local
por um lado e as estruturas do Ministério da Educação, por outro lado, para se obter uma resultante
que se traduza na criação e utilização de instalações adequadas às necessidades da comunidade, evi-
tando-se tipologias “universais” que acabam por não responder às necessidades e características das
situações concretas.
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Parece-nos também que este problema não se pode formular nem resolver satisfatoriamente sem se
colocar a prioridade absoluta nos espaços para a Educação Física Curricular, no terreno das Escolas.
Esta prioridade decorre da opção estratégica de desenvolvimento das Actividades Físicas Desportivas,
segundo a qual a formação dos jovens nessas actividades, deve fazer-se na própria Escola:
- Em primeira instância, no âmbito da área ou disciplina de EF, para todos os alunos do 1º ao l2º anos
de escolaridade, com três horas por semana;
- Depois, nas actividades de complemento curricular, no Desporto Escolar, em todas as escolas para
os alunos que o desejarem, tendo por únicos limites as possibilidades materiais e pedagógicas da
escola, do 5º ao l2º anos.
Apesar do amplo reconhecimento desta opção ou princípio, é preciso (ainda hoje!?...) como que reivin-
dicar a sua aplicação ao nível da política educativa, pois tem sido ignorado por razões de ordem pragmá-
tica ou por outras que nos escapam.
Se este princípio não fosse ignorado ter-se-ia assistido, desde há muito, a um investimento na cria-
ção das condições materiais e pedagógicas para a EF Escolar.
Veja-se por exemplo que uma das principais funções explícitas do Fundo de Fomento de Desporto foi
a criação de recursos nas escolas, com carácter prioritário. Contudo, este sinal suscita preocupações
sobre a capacidade do Estado em satisfazer as condições de desenvolvimento, reconhecidas nas
próprias leis que institue.
Note-se também que na Carta Desportiva elaborada pela Direcção Geral de Desportos, optou-se por
indicar a localização das instalações de modo que se fica sem saber quais são as que fazem parte das
escolas, o que é uma limitação à utilidade desse documento, sabendo-se que grande número dos
espaços de prática desportiva são escolares.
Justifica-se, portanto, a nossa apreensão quanto à prioridade de apetrechamento escolar para a EF,
integrando uma perspectiva de desenvolvimento das Actividades Físicas Desportivas.
Esta apreensão é reforçada quando verificamos que, por vezes, se continua a discutir esta questão em
termos de “sim ou não à construção de instalações desportivas” nas escolas. Ou (o que é mais grave)
quando certos responsáveis defendem que o próprio Ministério da Educação deve canalizar o finan-
ciamento, devido às escolas há tanto tempo, para a construção de instalações desportivas fora da
escola com argumentos de racionalização da "gestão", na perspectiva da utilização desses espaços
pela "comunidade" (o associativismo desportivo).
Tratando-se de um problema de prioridades, deve aplicar-se aqui o princípio “primeiro a obrigação do
Estado (a EF Escolar), depois as devoções (dos Governos, dos políticos, etc.)”.
O ideal seria que todos compreendessem que as condições materiais de realização plena da EF Escolar,
são as mais adequadas à realização da Formação Desportiva que o próprio desporto praticado no
âmbito da Estrutura Associativa carece para se desenvolver.
Estabelecer a contradição entre a formação nas Actividades Físicas Desportivas realizada nas escolas e o
“associativismo desportivo” vem reforçar a “fragmentação do sistema desportivo”, e contribuir para man-
ter o bloqueamento do desenvolvimento das Actividades Físicas Desportivas, por muito que se fale em
integração, ordenamento e sistematização no plano legislativo.
A articulação necessária entre a “Formação Geral” ou “de Base” dos jovens nas Actividades Físicas
Desportivas e a “Formação Especial” (visando o rendimento competitivo) não pode deixar de se fazer
através da acessibilidade e integração das condições concretas de formação: espaços adequados e
orientação pedagógica qualificada.
A formação desportiva pode ser promovida em diferentes instituições e sectores (e isso é desejável),
mas a sua acessibilidade a todos os jovens e as qualidades pedagógicas dessa formação só podem ser
garantidas pela EF Escolar. Estabelecer hoje a contradição ou a confusão entre a EF Escolar e as
Actividades Físicas Desportivas, entre Pedagogia e Rendimento, entre Formação e Competição, é man-
ter polémicas estéreis e ultrapassadas.
As Actividades Físicas Desportivas não poderão beneficiar de um desenvolvimento efectivo e profundo se
as crianças e jovens continuarem privadas de espaços de EF nas escolas do Ensino Básico, do 1º ao 9° ano.
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A opção pela construção de instalações fora das escolas (em alternativa aos necessários espaços de EF
Escolar) poderá resultar nalgum crescimento desportivo, sectorial ou circunstancial. Poder-se-ão satis-
fazer algumas necessidades políticas conjunturais, de mostrar “obra feita”, através de “pavilhões mais
ou menos acessíveis às escolas”. Contudo, essa “obra” poderá ser avaliada muito negativamente a médio
prazo (quando se quiserem colher frutos desejados) se não se respeitar a prioridade à EF Escolar.
Importa, pois, satisfazer a necessidade fundamental das Actividades Físicas Desportivas para se desen-
volverem: formação desportiva materialmente adequada e acessível aos alunos, na sua escola (todas
as crianças e jovens, dos 6 aos 15 anos), com a qualidade pedagógica indispensável.
Trata-se de condições, afinal de que o próprio Ministério da Educação deveria ser o garante, através
das suas estruturas de administração educacional, (S.E.A.E. e S.E.RE.), quer no currículo obrigatório,
quer nas actividades de complemento curricular.
Assim, parece-nos que o Programa R.I.I.D. deve (ou deveria) ser uma iniciativa articulada com o es-
forço de Reestruturação Curricular da EF e com a adaptação da Rede Escolar aos novos Planos Cur-
riculares do Ensino Básico e Secundário, tratando-se de três medidas estratégicas do mesmo Minis-
tério da Educação.
De facto, julgamos saber que o Programa R.I.I.D. é um programa de financiamento à concepção, projec-
ção e construção de instalações “desportivas”, e que a fonte desse financiamento são os fundos comuni-
tários do P.R.O.D.E.P. (Programa para o desenvolvimento da Educação em Portugal).
Ora o principal aperfeiçoamento do Sistema Educativo que pode constituir um factor de desenvolvi-
mento das Actividades Físicas Desportivas (e não do “Desporto” em geral. pois nem todos os desportos
fazem parte da nossa área, nem todas as actividades físicas são desportivas, como alguns ignoram) é
a criação de espaços de aula de EF em todas as escolas, com cuidados especiais no 1º Ciclo.
Esses espaços devem viabilizar a realização dos novos programas de EF, mesmo porque são esses es-
paços os mais adequados, necessariamente, à Formação Desportiva para todos, na variedade das Acti-
vidades Físicas Desportivas, incluindo a recreação das populações e o Treino para a competição.
Essa designação (“espaços de EF Escolar” em vez de “instalações desportivas"), sendo preferível, por
representar uma concepção mais correcta de resolução do problema, poderá eventualmente captar
outras vias de financiamento da Comunidade Europeia.
A criação dos espaços de EF Escolar nos parâmetros definidos nas Teses do 1º Congresso Nacional de
EF, já concretizados em estudos posteriores, deve constituir uma orientação estratégica que se impo-
nha a interesses parciais, circunstanciais ou enviesados, porque afinal é a integração e a eficácia dos
esforços de desenvolvimento educativo e cultural do País, a médio e a longo prazo, que estão causa.
Inspiradas nas Teses do lº Congresso Nacional as APEF’s e o seu Conselho Nacional continuam dis-
postas a empenhar-se nesse processo de maneira construtiva, responsável e crítica, para que as orien-
tações correctamente definidas pelo Senhor Ministro da Educação sejam realmente concretizadas, no
sentido de uma escola completa (com EF) e aberta à comunidade (EF para todos, incluindo a recrea-
ção e formação específica vocacional nas Actividades Físicas Desportivas).

2.3. O P.I.P.S.E. (Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo)
Um exemplo positivo da valorização política da actividade física como componente determinante na
(boa) educação das crianças e jovens, é a inclusão de uma área designada por "Desporto Escolar" no
P.I.P.S.E. 
Regozijamo-nos com a presença dessa área de intervenção no P.I.P.S.E.
Contudo, estranhamos que para um esforço de promoção do sucesso educativo, numa estratégia de cor-
recção pedagógica de defeitos e insuficiências geralmente reconhecidas nas escolas, se tenha adoptado a
designação "Desporto Escolar" e atribuído à Direcção Geral de Desportos a responsabilidade dessa área. 
Este modo de concretizar o reconhecimento do efeito positivo da actividade física sobre o sucesso
educativo justifica algumas considerações críticas:
"Desporto" não é uma designação que favoreça a realização do tipo de actividade física pedagogica-
mente mais adequada nas idades dos alunos do 1º Ciclo.
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Como se sabe, poucas Actividades Físicas Desportivas podem ser praticadas enquanto tal (Desportos) pelas
crianças dos 6 aos 10 anos e mesmo assim em condições e sob critérios pedagógicos muito rigorosos.
A importância dessas condições pedagógicas resulta precisamente do seu menosprezo por institui-
ções e até famílias, em certos casos por ignorância ou descuido, outras vezes por força de uma atitu-
de que vê as crianças como “bonecos” ao serviço do jogo competitivo, institucionalmente organiza-
do pelos adultos e para a satisfação dos adultos.
Alias, verificou-se até agora uma tendência inversa nos programas do Ensino Primário que, num
extremo oposto, se caracterizavam por um pedagogismo excessivo, demasiado genéricos e atribuin-
do à actividade física um papel secundário, ou instrumental, servindo vagas intenções psicologistas.
Esta orientação, bem-intencionada mas ineficaz, coexistiu com o absoluto desprezo dos responsáveis
pela EF enquanto área curricular do Ensino Primário, pois nunca lhe atribuíram os meios indispensá-
veis, talvez porque, como dizem muitos professores, nas condições verificadas até agora, “não sobra
tempo para a E.F, é preciso assegurar o LEC (Ler, Escrever e Contar), nem sequer há recursos materiais
mínimos para a EF”
Mesmo na reforma actual, o Decreto-Lei dos novos Planos Curriculares ainda reflecte pontualmente
esta orientação, ao designar a EF por “Expressão Físico Motora”, situando-a na área das Expressões,
como se a EF se pudesse definir como uma “expressão”. Esta designação é uma inovação criticável da
actual Reorganização Curricular.
Não se compreende bem esta dualidade de critérios do mesmo Ministério para o 1" Ciclo:
Ao mesmo tempo que parece reduzir a Educação Física às suas componentes expressivas, afastando-
se, por excesso, da “desportivização” da EF no 1º Ciclo (“Expressão Físico Motora”), lança-se um pro-
grama de “Desporto Escolar” nesse mesmo Grau de Ensino, integrado numa iniciativa essencialmente
pedagógica.
Note-se que, ao mesmo tempo, a própria Comissão de elaboração do Projecto de Decreto-lei de
Educação Física e Desporto Escolar, optou, muito correctamente, por situar o “Desporto Escolar” ape-
nas a partir do 2º ciclo do Ensino Básico, excluindo-o, portanto do Ensino Primário.
Em resumo:
Os programas de EF do Primário nunca foram cumpridos; 
Elaboram-se novos programas de EF, incorrectamente intitulados “Expressão Físico Motora”;
Existindo Delegações Escolares, uma Inspecção Geral de Ensino e Direcções Gerais responsáveis por
este sector, que acompanham a (falta de) realização da EF no Ensino Primário, desde sempre;
O Governo lança o Desporto Escolar como sucedâneo da EF curricular no Ensino Primário, para aju-
dar a vencer o Insucesso Escolar e, perante este problema pedagógico, responsabiliza a Direcção Geral
de Desportos, tornando-a (mais uma?) “Direcção Geral Pedagógica”.
Tudo isto é muito estranho, considerando a história da própria D.G.D., cuja fase de intervenção
pedagógica assumida junto das escolas do Ensino Primário (1975 e 1976) foi duramente criticada
pelos responsáveis seguintes e actuais.
Esta atribuição à D.G.D. não corresponde portanto a vocação que essa Direcção Geral tem assumido
explicitamente, nem faz sentido, pois vem reforçar a dificuldade da D. G. do Ensino Básico e Secundário
e da D.G. da Administração Escolar (e também das Direcções Regionais de Educação) em assumirem e
desempenharem efectivamente as suas responsabilidades na criação e coordenação da EF Escolar.
A não ser que se deseje alienar novamente a EF das outras áreas educativas, separando-a no seio da
administração educativa e, consequentemente, nas escolas, como aconteceu no passado.
Eventualmente, a responsabilização da D.G.D. pela promoção das actividades físicas no P.I.P.S.E, fun-
damentou-se na “especificidade” destas actividades, procurando-se envolver uma estrutura com a
experiência e os técnicos necessários a esta tarefa, escolhendo-se então a D.G.D.
Esse entendimento da especificidade das actividades físicas é essencialmente correcto. Assim, deveria
inspirar outras opções, nomeadamente a atribuição dos meios e condições institucionais para a D.G.E.B.S,
e as D.R.E. poderem intervir eficazmente na área da EF, em vez de aumentar a confusão sobre os apoios
e enquadramento das actividades no l° Ciclo resultante da mobilização da D.G.D. para esse sector.
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Assim apoiamos a integração do P.I.P.S.E. como “força” de animação pedagógica nas estruturas “regu-
lares” de administração educacional do Ministério da Educação, que está a ser realizada no presente
ano lectivo.
No que à EF diz respeito, julgamos que essa integração é tardia e insuficiente, pelos problemas especí-
ficos desta área, apesar de considerarmos o P.I.P.S.E., no seu conjunto, uma iniciativa positiva, poten-
cialmente muito fecunda.
Se se reconhece a necessidade, que é real, de apoio aos professores do 1º Ciclo, e às estruturas locais do
Ministério da Educação para resolver os problemas profundos da EF neste ciclo do Ensino Básico, lem-
bramos que existe já uma estrutura com potencialidades para o fazer, o mais possível implantada no
terreno e com um estatuto adequado para intervir (um estatuto de apoio e articulação entre “Escolas
em curso”), que é a “rede” dos Professores de EF das Escolas Preparatórias, C+S e Secundárias.
Ora não se formulou ainda, que se saiba, a possibilidade de se aproveitar a capacidade de muitos
desses professores em acções de Formação Continua e apoio aos seus colegas das escolas do Ensino
Primário, sem retirar a esses professores a leccionação da disciplina de EF
É que os problemas da EF no 1º Ciclo não residem no reconhecimento da sua importância pelas famí-
lias, pelos professores, pelos autarcas, etc., que geralmente compreendem essa importância.
As dificuldades situam-se, hoje, em saber o que fazer, como fazer e ter as condições materiais para
aplicar esse saber em benefício das crianças.
Trata-se de apresentar continuamente aos professores do 1º Ciclo e outros responsáveis soluções peda-
gógicas da nossa especialidade, desde que existam os meios materiais para a realização de Programas
específicos de EF, realistas e orientados para o desenvolvimento, que já existem.
A criação desses meios materiais requer também a nossa participação, para se evitarem erros ou dis-
torções que limitem a utilidade dos equipamentos instalados, como acontece em muitos casos, to-
mando-os uma despesa infrutífera.
Consideramos, portanto, que a possibilidade institucional de professores de EF apoiarem os seus cole-
gas do 1º Ciclo na concretização dos Programas, e também no apetrechamento material das escolas,
(após a Formação desses Professores de EF para essa função) pode constituir um factor de coerência
do currículo, na unidade do Ensino Básico (“articulação das escolas em curso”).
Julgamos que esta possibilidade corresponde a uma linha estratégica anunciada por este Ministério
quer no que diz respeito aos curricula e gestão dos programas, quer à avaliação, quer ainda na própria
reorganização da rede escolar, conforme os documentos divulgados e as experiências em curso (1º ao
9º ano num “campus” escolar comum)

2.4 A Experiência dos Novos Programas
A partir da elaboração dos novos programas, referentes aos planos curriculares aprovados pelo
Decreto-Lei 286/89, algumas opiniões defenderam uma opção de adiamento da experiência desses
programas até que se reunissem todas as condições materiais e pedagógicas imprescindíveis à reali-
zação da EF, inexistente até agora nas escolas do Ensino Primário (já que foi o programa do 1º ano
do 1º Ciclo a iniciar a experiência).
Não partilhámos essa opinião e, assim, apoiámos a opção de desencadear de imediato essa experiên-
cia. A nossa posição baseia-se em três razões principais:
a) Em primeiro lugar o conjunto dos novos programas do 1º Ciclo apresentam potencialidades de
“articulação horizontal” isto é, de integração nas actividades da EF de matérias dos programas de ou-
tras áreas do currículo do 1º Ciclo, que não sofrem carências estruturais de aplicação, como a nossa.
Atrasar a experiência do programa de EF seria alienar esta área das restantes, o que constituiria
obviamente prejuízo para a sua compreensão e adopção.
b) Em segundo lugar, perante o deserto de recursos para a EF no Ensino Primário e as limitações nos
níveis seguintes, impõe-se assumir uma iniciativa veemente na proposta da EF como componente
curricular de primeiro plano, a par da Língua Portuguesa.
Qualquer outra posição admitirá novamente a privação das crianças numa área da sua educação cuja
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ausência (particularmente dos 6 aos 10 anos) tem consequências graves, mesmo que nem sempre evi-
dentes para toda a gente.
Assim, o lançamento da experiência dos programas pode ajudar os responsáveis e todos os profes-
sores a compreender essa evidência, isto é a grandeza das limitações impostas à Educação (Física) das
crianças, pois na realidade mantido ate agora, o “deserto”, nem estes novos programas de indiscutí-
vel acessibilidade em termos materiais, podem traduzir-se plenamente em benefícios para os alunos.
c) Em terceiro lugar, o lançamento da experiência constitui uma excelente oportunidade de animação
pedagógica sobre a Reforma e também de Formação de Professores.
Sem dúvida, este é o principal eixo em torno do qual se poderão esperar as mudanças projectadas,
antes de mais mudanças de atitude.
A experiência dos novos programas pode constituir a oportunidade para que os principais respon-
sáveis (no Ministério, nas Autarquias, nas Escolas) adoptem uma atitude decidida na superação das
limitações impostas à EF, ou assumirem frontalmente a “normalidade” dessas limitações adiando as
decisões e investimentos de que depende a realização da EF Escolar.
A situação das escolas escolhidas para a realização da experiência dos novos Programas é um indica-
dor que suscita pessimismo sobre a mudança de atitudes dos principais responsáveis.
Trata-se de escolas consideradas “normais” ou “típicas”, o que é correcto para permitir a generaliza-
ção das conclusões da experiência. Contudo, as escolas portuguesas “normais” caracterizam-se geral-
mente por reunirem várias limitações importantes, a saber:
a) Muitas escolas não têm espaços de aula para esta área/disciplina. Esta situação verifica-se na rede de
escolas com experiência dos novos programas do 5º, 7º e 10° anos. É o caso da generalidade das escolas
do Ensino Primário onde estão a ser “experimentados” os programas dos 1 º e 2° anos.
b) Algumas das escolas Preparatórias, C+S e Secundárias que estão minimamente apetrechadas, não
têm professores de EF, recorrendo a pessoas sem habilitações. Esta situação também se verifica em
escolas da experiência.
c) Em quase todas as escolas, o tempo curricular da EF foi reduzido ao mínimo (uma aula por semana)
ou simplesmente eliminada do horário dos alunos. A elaboração dos horários adaptou-se progressiva-
mente a esta tendência de tal modo que é normal a gestão das escolas e os serviços do Ministério não
se lembrarem da EF excepto na decisão da redução curricular (eliminação da EF no horário escolar) ou
redução de lugares de professores de EF do quadro das escolas.
A redução curricular total ou parcial, que também se verifica em escolas da experiência dos novos
Programas, é a situação mais comum, ao ponto de se poder afirmar que no Ensino Primário e no En-
sino Secundário (Complementar), a EF praticamente não tem existido.
Seria de esperar que nas escolas escolhidas para a experiência fosse criada uma nova realidade, viabili-
zando uma aplicação dos novos programas que permitisse alargar o processo de desenvolvimento cur-
ricular, traduzindo-se no aperfeiçoamento da educação realmente proporcionada aos nossos alunos.
Ora isso não se verificou. Até agora, não foram criadas condições básicas de realização da EF, o que
é particularmente grave nas escolas do Ensino Primário, cujos professores, mais carenciados de for-
mação nesta área, também não tiveram mais, segundo julgamos saber, que um dia de Formação com
a Equipa de Elaboração dos Programas.
Apercebemo-nos que esses professores do 1º Ciclo voltaram para as suas escolas mais convictos e
motivados para a importância da EF, compreendendo melhor as características gerais que deve reves-
tir a leccionação e a actividade educativa nesta área.
O mesmo aconteceu com os professores de EF das escolas da experiência que tiveram cerca de duas
semanas de Formação em Junho/Julho deste ano.
Contudo, a falta das decisões de criação de recursos (materiais e horários) para a EF continua a man-
ter a nossa área como promessa utópica, apesar dos novos Programas, frustrando as expectativas e
motivações desses professores.
Para que serve então essa experiência?
A partir duma aplicação dos novos programas no “respeito pela realidade existente” politicamente man-
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tida, de progressiva extinção da EF nas escolas portuguesas, não se poderá sustentar a generalização
consistente de um Projecto curricular.
Esperamos que o critério de avaliação da experiência não seja o de verificar se os novos programas
“cabem ou não cabem” no tempo curricular da EF nas escolas actuais.
Para responder a essa questão não é preciso experimentar os novos programas. Já conhecemos a
resposta: Não cabem! Não poderiam nem deveriam, já que interessa criar uma realidade melhor nas
escolas, a partir do Projecto Curricular elaborado desde as grandes orientações da Lei de Bases do
Sistema Educativo.
Por outro lado, se esta experiência visa esclarecer as condições materiais e pedagógicas que viabilizem
a EF, então vivemos na maior confusão, pois simultaneamente multiplicam-se os contratos programa do
R.I.I.D. num processo paralelo e aparentemente desligado do esforço de reorganização curricular.
Além disso, mantém-se a formação de professores do Ensino Básico com a “variante de EF” nas Es-
colas Superiores de Educação, que também não corresponde às necessidades de formação de profes-
sores, alerta que já foi lançado em 1988, nas Teses do 1 º Congresso Nacional de EF, e reforçado em
várias posições e debates públicos posteriores.
Certamente não se estará à espera de uma imigração de professores de EF de outros países da Europa
para se resolver este problema, na ilusão de que as carências qualitativas e quantitativas de profes-
sores de EF sejam ultrapassadas por docentes de outra cultura, outra língua (pois que saibamos não
se reconhecem ainda uma língua e uma cultura Europeias).
Ou teremos que esperar por um Estado Europeu para que os portugueses vejam cumpridas as obrigações
que o Estado Português vai assumindo?
Certamente, também, no deserto da EF Escolar, os responsáveis não estarão a padecer de miragens,
como por exemplo a miragem da EF Escolar se cumprir plenamente em pavilhões emprestados –
Municipais, ou de Clubes ou ainda no salão de festas dos Bombeiros, “experiências” que, pontualmen-
te, vão permitindo à EF resistir, mas apenas isso.
É necessário, portanto, o investimento do Estado e das comunidades que o compõem num dos seus
mais valiosos recursos culturais, a escola, e não a deslocação dos meios e investimentos que lhe são
devidos para outros sectores, como se a escola fosse um corpo estranho à Comunidade.
Julgamos perceber (e apoiamos essa perspectiva) que uma das linhas estruturais desta Reforma é pre-
cisamente a apropriação das escolas pela comunidade local a que pertencem.
Esperamos que isso não se concretize na apropriação pelas autarquias e outras estruturas sociais dos
problemas que a Administração Central não quis ou não conseguiu resolver. Sendo a EF um desses
problemas, talvez o mais complexo, parece-nos que não pode deixar de ser o próprio Governo a
garantir a sua resolução (certamente com a desejável colaboração do Poder Local).
Do nosso ponto de vista trata-se, nesta Reforma, de viabilizar ou não a EF de (muito) mais de um mi-
lhão de alunos, de maneira que para cada um deles a EF seja acessível, regular e contínua, chova ou
faça sol, como acontece com a Língua Portuguesa ou a Matemática, com exigências acrescidas na
nossa área: espaço próprio, higiene, segurança, equipamentos, horário semanal e de aula.
Ao contrário do que algumas opiniões fazem crer, a realização dos benefícios da EF não se garante
fazendo deslocar os alunos para fora da Escola para se cumprir o seu currículo obrigatório (o currícu-
lo que o Estado se obriga a assegurar), exigindo que a EF se adapte ao empréstimo de instalações uti-
lizadas para uma função (aulas de E.F) para a qual não estão vocacionadas. Isso significa sujeitar a
Educação das crianças e dos jovens a imposições pedagogicamente inaceitáveis.
Inversamente, como temos defendido, é muito positivo que por sistema se possa verificar o contrário:
a utilização dos espaços escolares pela Comunidade, designadamente pelas estruturas do associativis-
mo desportivo, segundo parâmetros de organização e gestão estudados com seriedade e profundidade,
para se resolver o problema.
Assim, esperávamos que a imprescindível criação de uma nova realidade de EF Escolar se iniciasse nas
escolas da experiência, para se generalizar a partir daí, a médio prazo, a atribuição das condições
materiais e pedagógicas para a realização da Educação Física em todas as escolas.
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Continuamos a aguardar sinais de decisão política nesse sentido.
Entretanto, alertamos para um ensinamento muito importante que esta experiência poderá propor-
cionar: referimo-nos ao programa real que as aptidões dos alunos permitem concretizar em cada ano
de curso em experiência.
Os professores terão que aplicar programas de anos de curso anteriores, apesar de as exigências esta-
belecidas no conjunto do Projecto de Programas progredirem muito lentamente do lº ao 4º ano e,
depois, do 5º ao 9º ano (sendo o programa de 10º ano um aperfeiçoamento e consolidação das capaci-
dades inscritas nos programas do Ensino Básico).
Como não poderia deixar de ser, os novos programas estabelecem uma progressão, embora “lenta” e
acessível, entre os diferentes Ciclos do Ensino Básico.
Apesar disso, essa progressão não pode ser cumprida nas turmas actualmente em experiência, pois os
alunos não seguiram um curso de EF nos anos anteriores.
Eventualmente, as potencialidades da aplicação destes programas seriam inteiramente reveladas
pelos alunos que concluíssem o 6º ano em 1995/96, depois de terem EF desde o 1º ano, ou seja, aque-
las turmas que iniciaram a experiência do 1° ano em 1989/90.
Isso não acontecerá se os alunos do "novo 1º Ciclo" não beneficiarem de 2 ou 3 sessões de EF semanais,
todas as semanas, o que não nos parece previsível nas condições até agora mantidas nas escolas do
Ensino Primário, pelo Ministério.
Assim, tal como acontece este ano nas turmas da experiência, os professores poderão continuar a
aplicar programas do 1º Ciclo no 5° e 6° anos. No 7° e 10º ano terão ainda que seleccionar objecti-
vos inscritos nos programas dos 5° e 6º ano nalgumas matérias/áreas da EF e inclusivamente do pro-
grama do 1º Ciclo noutras matérias, face às limitadas aptidões dos alunos, inclusivamente em aspec-
tos essenciais que já eram prescritos nas anteriores linhas programáticas.
Este facto representa um “atraso” de 5 a 8 anos entre aquilo que os alunos do 9° e 10° anos podem
de facto aprender e aquilo que corresponderia às aptidões virtuais na sua idade, se a EF tivesse exis-
tido no seu currículo.
Se isto acontecer, poderão fazer-se duas leituras:
A primeira, politicamente mais conveniente se se desejar manter a EF como uma utopia e evitar o
investimento necessário, levará a concluir que os programas são demasiado exigentes, voltando a uti-
lizar-se o argumento estafado e falacioso de que “não são adequados à realidade”, ou seja, não
vingam no deserto a que a EF Escolar foi reduzida, deserto que portanto se deseja manter.
A segunda, mais realista, isto é representando melhor o que acontece (já hoje), permitirá identificar
o grau das limitações verificadas no desenvolvimento dos nossos alunos, a gravidade das carências
inscritas na sua formação pela própria (des)Educação realizada nas escolas.
Reforça-se portanto, a importância da utilização dos dinheiros do Fundo de Fomento do Desporto, e
de outras fontes, que poderiam e deveriam (em proveito, até, da elevação da qualidade das Activida-
des Físicas Desportivas, a médio prazo), ser prioritariamente investidas nas condições materiais de
viabilização da EF Escolar.
E não colhe obviamente o argumento que alguns utilizam contra esse sentimento segundo o qual “a
EF já é igual às outras disciplinas e portanto merece tanto como as outras”.
Esse argumento é uma mistificação em que se ignoram (ou se pretende ocultar) duas evidências
indiscutíveis:
Em primeiro lugar, a EF tem sido, de facto, inviabilizada por medidas sistemáticas de discriminação ne-
gativa, mesmo quando se lhe reconheceu, teoricamente ou na lei, o seu valor educativo.
Em segundo lugar, para que a EF possa vir a realizar-se no currículo dos alunos, é necessário um in-
vestimento acrescentado ao que se realiza para as restantes disciplinas, em vários parâmetros, a saber:
Espaços de aula; apetrechamento (materiais de aprendizagem); condições de higiene, salubridade, segu-
rança, etc. Também no que diz respeito à gestão desses recursos, à organização do horário escolar e à
própria formação dos professores.
Quem reduz estas diferenças insofismáveis à declaração “a EF é tão importante como as outras dis-
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ciplinas”, concluindo daí que “é igual às outras”, só revela a sua confusão ou má fé.
A EF deve existir no currículo dos alunos precisamente pelas diferenças que caracterizam o seu con-
tributo no desenvolvimento global da personalidade de cada aluno.
Na base do reconhecimento do valor da EF como componente muito importante na Educação (e, nes-
sa base, não fazem sentido comparações com as restantes áreas e disciplinas) a nossa área carece de
uma discriminação positiva ao nível da política educativa, garantindo o investimento necessário para
que esse valor se revele no presente e no futuro dos portugueses.
Esperamos que seja esta a Reforma em que a discriminação positiva da Educação Física se venha a
concretizar, em todos os parâmetros referidos atrás.

2.5. A Experiência do Desporto Escolar
Consideramos que o lançamento da experiência do Desporto Escolar poderá constituir um factor posi-
tivo no sentido da implantação da EF Escolar em todas as suas dimensões (o currículo obrigatório e as
actividades de complemento curricular).
De facto, essa experiência veio confirmar a disponibilidade dos professores de EF e a sua capacidade
organizativa, quer nas escolas quer nas estruturas de coordenação do Desporto Escolar aos níveis
central e distrital, demonstrando (a quem ainda duvidasse) que os professores estão dispostos a apos-
tar num processo de D.E. que possa ser perfeitamente integrado nas estruturas pedagógicas do Mi-
nistério como sector da EF Escolar, complementando a execução dos novos Programas, o que espera-
mos ver cumprido brevemente.
O lançamento da experiência do D.E. veio também ampliar as potencialidades próprias deste sector
da EF Escolar, que pode influenciar directamente o Desenvolvimento das Actividades Físicas Despor-
tivas e que por isso é considerado corno um sector (ou subsistema autónomo) do Sistema Desportivo.
Esta experiência pode contribuir ainda para que todos compreendam que o desenvolvimento das
Actividades Físicas Desportivas carece de uma ampla formação de jovens praticantes, e que o lugar
dessa formação deve ser a escola que esses jovens frequentam.
Se hoje isso não acontece, se muitos dos jovens praticantes desportivos já não são infelizmente
alunos das escolas, isso deve-se às próprias insuficiências do Sistema Educativo e também aos blo-
queamentos culturais e económicos da sociedade portuguesa - referimo-nos designadamente à
estagnação das estruturas económicas e a dependência tradicional do trabalho de crianças e jovens
em idade escolar, mantidas em vários sectores da economia.
Verifica-se que o Pais se mobiliza para ultrapassar essa situação - alargamento da escolaridade obri-
gatória para nove anos e reestruturação do Ensino Secundário, o desenvolvimento da formação
profissional (no Ensino Secundário e na “Educação Extra-escolar”) e ampliação do Ensino Superior, a
par da “modernização das estruturas económicas”.
Se essas medidas tiverem êxito, irá sem dúvida ampliar a “procura” das actividades físicas desportivas pelos
jovens, ao nível das actividades de complemento curricular, na ocupação útil (deliberadamente educativa,
na realização dos objectivos estabelecidos na Lei de Bases do Sistema Educativo) do seu “tempo livre”.
O que está em causa, portanto, é a capacidade das escolas satisfazerem essa procura, desde já e ainda
mais se essas medidas tiverem êxito.
Certamente não se julgará que o aumento do número de jovens que dedicam o seu “tempo livre” às
Actividades Físicas Desportivas exige que nos esforcemos por “motivar a juventude para o Desporto”.
Os nossos alunos estão motivados e também muito jovens que já não frequentam as escolas.
O problema (que é tanto mais grave quanto mais os jovens vêem frustradas a suas motivações) é a
falta de oportunidade e de qualidade de formação desportiva, quer pela exiguidade de recursos mate-
riais, quer pela falta de professores devidamente qualificados.
Verificamos que os problemas de (des)motivação ou de desistência de muitos jovens resultam da falta
de condições materiais dignas, ou da deficiente orientação pedagógica, demasiadas vezes entregues
a curiosos (porque não há outros, e é verdade!) ou ainda pela pressão competitiva a que são sujeitos
sem a necessária preparação.
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Em muitos casos, o problema é ainda mais simples: faz-se uma selecção precoce, apressada e subjec-
tiva, porque não há lugar na equipa para todos os que gostariam de participar e “é preciso aproveitar
os melhores para satisfazer os compromissos competitivos” - o que seria um erro em termos estrita-
mente técnicos de selecção e recrutamento desportivo.
Com frequência, nem sequer é deste erro que se trata.
Acontece simplesmente que muitos jovens procuram compensar a inexistência da disciplina curricu-
lar de EF participando nas actividades de treino para a competição institucionalizada e “não têm em
lugar”, pela falta de aptidões básicas, irresolúveis no contexto da formação desportiva específica e
vocacional.
Ou então, acontece que o nível do treino e da competição não se pode elevar, porque aceitando esses
jovens (“não há melhores...”), os treinadores têm que proporcionar formação ao nível das aptidões
reais dos praticantes, realizando portanto uma compensação tardia e deslocada da falta da disciplina
de Educação Física. Conclusão: ninguém fica satisfeito, nenhum problema se resolve, apesar de se po-
der divulgar indicadores sobre o número de competições e de participantes.
Estas situações caracterizam as limitações da EF Escolar e também das próprias estruturas de for-
mação desportiva extra-escolar, que fazem o que é possível. Evidentemente, o que tem sido possível
não é suficiente para promover o desenvolvimento das Actividades Físicas Desportivas e o seu contri-
buto para a educação da juventude.
A experiência do Desporto Escolar pode relançar este debate e evidenciar não só as potencialidades
mas também as limitações do Sistema Educativo nesta área.
Deve ser hoje claro para todos que as condições de desenvolvimento que é preciso garantir, não se li-
mitam à organização de competições e à mobi1ização da juventude para participar nessas competi-
ções. Prova-se que essa organização é relativamente fácil, pois além dos serviços do Ministério, têm
sido as Autarquias, as Associações Desportivas e outras entidades a fazê-lo, verificando-se que os jo-
vens aderem massivamente.
Contudo, verifica-se também que, para muitos, o Desporto Escolar é basicamente um problema de
“oferta” de quadros competitivos.
Pode ser, mas não representará então um factor de desenvolvimento sustentado.
Na verdade, a competição deve constituir uma componente perfeitamente integrada no processo
formativo. Sendo uma componente muito importante nesse processo, deve ser frequente e as suas
características devem ser controladas pelos responsáveis pedagógicos, para que os objectivos for-
mativos não sejam menosprezados perante as pressões características da institucionalização dessas
competições.
A institucionalização de quadros competitivos requer uma preparação cuidadosa e prolongada dos jo-
vens para essa situação, preparação não só na formação de capacidades técnico-tácticas que justifi-
quem provas com exigências formais, mas também formação moral e organizativa, quer nos treinos
propriamente ditos, quer através de competições informais ou simplificadas nas suas exigências.
Assim, apesar do lançamento da experiência do D.E. se ter aproximado nalguns aspectos do modelo
proposto no 1º Congresso Nacional de EF (1988), a opção pela institucionalização imediata de qua-
dros competitivos formais e selectivos logo no primeiro ano do D.E., pode explicar deficiências peda-
gógicas e importantes dificuldades organizativas, verificadas no terreno.
Como se sabe, um ano não é suficiente para que os jovens praticantes, que se iniciam ganhem as
aptidões específicas exigidas em quadros competitivos selectivos e exigentes - com apuramentos lo-
cais, distritais, regionais e nacionais. Tudo implantado no mesmo ano.
Além disso, esses níveis competitivos exigem financiamento organizativo que, com benefício para o
desenvolvimento do processo, deveriam ter sido investidos no arranque e consolidação das estruturas
locais (escolares).
Apesar de não conhecermos a avaliação do primeiro ano da experiência, julgamos que a directiva para
este segundo ano, em que se estabelece a exclusão de atletas federados das provas escolares (ape-
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nas na modalidade em que são desportistas federados) vem reconhecer a justeza da orientação apro-
vada no 1º Congresso Nacional de EF
De facto, a participação de atletas federados nas competições escolares (principalmente nos Jogos
Desportivos Colectivos) não é correcta por duas razoes de ordem pedagógica (que é a principal, nesta
matéria):
- Não é aceitável nem benéfico para um jovem atleta federado que, para participar nas provas esco-
lares, aumente a sua carga de treino na mesma modalidade (praticamente duplicando-a) segundo o
plano de duas equipas, a federada e a escolar, e assim participar em dois quadros competitivos com
exigências específicas;
- Por outro lado, também não é aceitável (nem benéfico para esse jovem) que, para se evitar esse pro-
blema, ele apenas participe nas competições escolares sem treinar, pois irá tirar o lugar aos que trei-
nam regularmente na equipa, frustrando o investimento desses praticantes estritamente “escolares”.
Provavelmente, a aceitação de atletas federados na “sua modalidade” no primeiro ano do D.E., com
base no argumento de “também serem alunos da escola, como os outros”, terá resultado de uma di-
rectiva de “arrancar em força”, inclusivamente com os quadros competitivos distritais, regionais e na-
cionais (e até participação internacional), o que exigia qualidades que os jovens que se iniciaram no
D.E. não poderiam ganhar em poucos meses.
Felizmente esse aspecto foi corrigido neste segundo ano, numa aproximação às orientações do 1 º
Congresso Nacional de EF e regozijamo-nos com esse facto.
Gostaríamos também que se observassem sinais de compreensão inequívoca e irreversível (ao abrigo
de interesses parciais e conjunturais) de que o desenvolvimento do Desporto Escolar, no sentido da
concretização dos seus objectivos, definidos na Lei de Bases do Sistema Educativo, depende da
capacidade de viabilizar a Educação Física Escolar através das medidas de política educativa que a
discriminem positivamente nesta Reforma, concedendo as condições materiais e pedagógicas que lhe
são devidas.

2.6. O D.L. de Educação Física e Desporto Escolar (D.L.95/91, de 26 de Fevereiro)
Este decreto-lei vem concretizar uma aspiração dos professores de EF, já reconhecida na própria Lei
de bases do Sistema Educativo e, depois, na Lei de Bases do Sistema Desportivo.
Apesar das Associações de Profissionais de Educação Física não terem sido chamadas a colaborar na
elaboração deste Decreto, o que seria, no mínimo, recomendável, pela nossa atitude e empenho face
à Reforma e tratando-se de uma matéria da nossa especialidade (e não de um problema genérico do
Sistema Educativo), reconhecemos alguns aspectos positivos no seu conteúdo, que correspondem,
aliás, às propostas apresentadas pelo Movimento Associativo dos profissionais de EF:
a) Reafirmação das três horas semanais para a área/disciplina de Educação Física;
b) Criação de um Gabinete de Educação Física e Desporto Escolar na Direcção Geral do Ensino Básico
e Secundário, com estatuto e competências concordantes com as funções e orgânica desta Direcção
Geral;
c) A representação do Conselho Nacional das A.P.EF e também da Sociedade Portuguesa de Educação
Física no “Conselho Nacional do Desporto Escolar”;
d) Mobilização de pelo menos l5%, das receitas do Instituto Nacional de Fomento do Desporto prove-
nientes das Apostas Mútuas para a EF Escolar (embora apenas para um sector, o Desporto Escolar);
e) A criação de um Conselho Técnico, órgão consultivo da Direcção Geral do Ensino Básico e
Secundário.
Contudo, verificam-se aspectos negativos no articulado e filosofia do Diploma, que podem vir a blo-
quear ou perverter as intenções enunciadas na sua introdução e também as orientações explicitadas
publicamente por Vossa Excelência.
Alguns desses aspectos, que podem revestir graves implicações, são os seguintes:
a) Na definição dos objectivos da Educação Física, opta-se por uma formulação que estabelece uma
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orientação diferente da que é adoptada no Projecto de Programas de Educação Física.
Parece-nos que, além de uma incoerência dificilmente compreensível na perspectiva da integração e
sistematicidade das medidas de Reforma, a opção pelos objectivos inscritos no parecer do Conselho
Nacional da Educação, representa um afastamento em relação à proposta do 1º Congresso Nacional
de EF, desenvolvida com a nossa colaboração no processo de elaboração do Projecto de Programas de
EF, a qual, na versão colocada em experiência, já incluía o contributo do Conselho Nacional de Educação.
Continuamos a considerar mais correcta e adequada a formulação das finalidades deste Projecto,
conforme expressámos de viva voz a Vossa Excelência nas audiências que nos concedeu.
b) Este Decreto-Lei limita-se praticamente à criação de uma estrutura de enquadramento da Edu-
cação F1sica Escolar (EF e D.E.), o que, sendo uma necessidade objectiva, não satisfaz a carência de
definição de uma orientação estratégica sobre a resolução dos problemas estruturais da EF Escolar, o
que exige um estatuto legislativo superior (o Dec-Lei) aos instrumentos de execução da política
educativa (planos operacionais, despachos normativos e regulamentos emanados pelas estruturas
administrativas e/ou “técnico-pedagógicas”) que serão limitados à partida pela ausência dessa orien-
tação estratégica.
c) A definição de “exclusividade” de utilização pelo Desporto Escolar dos 15% das receitas do I.N.F.D.,
provenientes das Apostas Mútuas.
Esta medida representa uma desvalorização das necessidades relativas à resolução do problema prin-
cipal (a execução do Plano Curricular e Programas de EF, com três horas por semana, para todos os
alunos) que permitiria cumprir não só o compromisso curricular, mas também os objectivos de for-
mação desportiva vocacional e opcional (conforme a definição de D.E. do 1 º Congresso Nacional de
EF), que não pode deixar de ser considerado um problema de resolução complementar ao primeiro.
Além disso, essa medida institui um fraccionamento indesejável entre o que se deve oferecer a todos
os alunos (“EF Curricular”) e a formação desportiva a proporcionar, complementarmente, a tantos mais
alunos quanto melhor estiver resolvido o problema das condições materiais e pedagógicas da área/dis-
ciplina de EF em cada escola.
d) Parece-nos que a competência atribuída ao Conselho Técnico de “manter a permanente articulação
com os departamentos da Administração Pública que tenham conexão com o desporto escolar” (apenas
“com o D.E.”?) indica também uma opção pelo fraccionamento entre a EF e o D.E., além de ser uma atri-
buição estranha (articulação “permanente”) de um órgão consultivo.
Para se evitarem efeitos perversos decorrentes desta definição de competências, tal como no que se
refere às verbas referidas atrás (os 15% do I.N.F.D. provenientes da repartição das receitas das
Apostas Mútuas), poderia ter sido utilizado o conceito de Educação Física Escolar para significar sin-
teticamente o “quadro geral da Educação Física e do Desporto Escolar como unidades coerentes de
ensino” (art. 1°), em vez de se induzir o fraccionamento entre estas “unidades”, resultante de vários
e importantes pontos do articulado, o que contraria a filosofia expressa pelo legislador na introdução.
e) Finalmente, lamentamos que se tenha admitido uma incorrecção muito grave neste Decreto-Lei,
inaceitável quer para os Professores de Educação Física, quer no que diz respeito à estruturação da
carreira docente e, eventualmente, ao bom funcionamento do próprio Ministério da Educação.
Referimo-nos ao ponto 5 do art. 31 em que se estabelece que “os lugares de coordenador regional do
desporto escolar são providos, nos termos da lei geral, de entre licenciados em Educação Física e ou
Desporto”.
Não se compreende nem se pode aceitar que os coordenadores da acção de Professores de EF no
Desporto Escolar (como se fosse alienado da EF), quer nas áreas educativas das D.R.E. (ponto 6 do
mesmo Artigo) quer nas escolas, sejam apenas Licenciados sem terem ganho as competências profis-
sionais representadas pela realização do Estágio profissionalizante em Educação Física, muito menos
“licenciados em desporto” (que licenciados serão esses?).
Tratar-se-á de um lapso?
Esperamos que neste documento tenhamos expressado claramente a nossa atitude de empenho cons-
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trutivo, responsável e critico nos esforços que o desenvolvimento do Pais reclama ao Sistema
Educativo, particularmente à Educação Física Escolar.
Esperando também que a nossa atitude possa ser correspondida, apresentamos a Vossa Excelência os
nossos melhores cumprimentos.

António Manuel David - Presidente da Mesa do C.N.A.P.EF
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Mesa do C.N.A.P.E.F.

Conselho Nacional das Associações 
de Profissionais de Educação Física 
Apartado 528 - Torcatas
2800 Almada

Comissão Executiva do C.N.A.P.EF
Apartado nº 127
3101 Pombal CODEX

A.P.EF dos Açores
Grupo de Educação Física 
Escola Preparatória de Angra
9700 Angra do Heroísmo

A.P.EF da Guarda
Prof. Artur Martins 
Escola Superior de Educação
6300 Guarda

A.P.EF do Algarve 
Escola Preparatória D. Afonso III
8000 Faro

A.P.EF de Leiria 
Apartado nº 127, 3101 Pombal CODEX

A.P.EF de Almada/Seixal 
Apartado 528 - Torcatas, 2800 Almada

A.P.EF do Litoral Alentejano 
Bairro do Porto Velho, Bloco 4. 2°E 
7500 Santo André

A.P.EF de Aveiro 
Apartado 957, 3806 Aveiro CODEX

Associação de Professores de EF (Porto) 
Rua da Torrinha. n° 230 - Loja nº 8 
4200 Porto

A.P.EF de Barreiro/Moita 
Praceta Gomes Teixeira. 8 – 2ºD
2830 Barreiro

A.P.EF de Santarém 
Av. Bernardo Santareno, Lt 26 - 2° E 
2000 Santarém

A.P.EF de Braga 
Complexo Desportivo da Rodovia, Sede nº 9 
4700 Braga

A.P.EF de Vila Real 
Prof. Félix Carvalho 
Pavilhão Gimno - Desportivo, 5000 Vila Real

A.P.EF de Castelo Branco 
Rua da Granja, 31 - 1 º Esq.
6000 Castelo Branco

A.P.EF de Viseu 
Escola Secundária Viriato 
Estrada Velha de Abravezes, 3500 Viseu

A.P.EF do Centro 
Casa Municipal do Desporto. Sala J 
3000 Coimbra

A.P.EF de Évora 
Rua Tapada do Ramalho. Lote 42 - I º 
7000 Évora
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2º Congresso Nacional de Educação Física
Tróia, 28, 29 e 30 de Novembro de 1991

A EDUCAÇÃO FÍSICA 
NO HORIZONTE DO ANO 2000

PROGRAMA

28 de Novembro
Sala Estúdio 13 - Tema 1

11.00 - Abertura
14.30/ 15.30 - Dr. Hermínio Barreto - 
Basquetebol na Escola

- Dr. Rui Verdingola 
Patinar - Novo padrão motor
15.45/ 17.45 - Dr. Gustavo Pires
O Desporto Escolar na Reforma Educativa

- Dr. Rogério Mota
O Desporto Escolar; que realidade?

- Dr. Mário Costa
Grupo Sócio/Cultural e desportivo
18.00/ 19.00 - Conferência:
A livre circulação de professores no espaço Europeu

- Dr. Barros Moura
- Dr.ª Maria Afonso

Sala Atlântico - Tema 2
11.00 - Abertura
14.30/ 15.30 - Dr. Orlando Azinhais
Estudo da Bibliografia Desportiva

-Dr. José Manuel Constantino, 
- Eduardo Miragaia, 
- Rui Cartaxana

Desporto e Comunicação Social 
15.45/ 17.45 - Dr. Armando Coroa,

- Dr. Teresa Ramilo
Gerontromocidade/Saúde e Bem estar

- Dr.ª. Deolinda Lopes,
- Camilo Mendonça 

Novos mercados de trabalho/Educação Física
Sala Sado - Tema 3

11.00 - Abertura
14.30/ 15.30 - Dr. Jorge Araújo
Ser treinador de Alta Competição
15.45/ 17.45 - Dr. Rui Baptista
Desafios Profissionais do Futuro

- Dr. Rui Neves
Da Formação em serviço à Formação Contínua

29 de Novembro
Sala Estúdio 13 - Tema 1

9.00/ 11.00 - Dr. António Teodoro
Reforma Educativa

- Dr. Fernando
Gestão Escolar e Oportunidade de Recursos

- Dr. Carlos Gonçalves
Questões da EF/DE

- Dr José Cordovil
Desporto Escolar na Situação actual e futuro

Tema 3
11.15/ 12.30 - Dr. Jorge Crespo
O Profissional de Educação Física. 
Reestruturação de uma  Identidade

Tema 1
14.30/ 16.15 - Dr. José Monteiro
Avaliação e Aferição do SE

- Dr. Jorge Proença
Desenvolvimento das Qualidades Físicas

- Dr. Jorge Mira
Planeamento e novos programas 
de Educação Física
16.30/ 17.45 - Dr. Fernando Lucas
Beisebol em meio escolar

- Dr. R. Mendes/ Dr. J. Oliveira
Softbol na Escola

- Dr. J. Vidal/ Dr. M. Madeira
Corrida de Orientação na Escola
18.00/ 19.00 - Conferência:
A situação da Investigação em Educação Física

- Dr. Francisco Sobral Leal
- Dr. Francisco Carreira da Costa

Sala Atlântico - Tema 2
9.00/ 11.00 - Dr. José M. Pereira 
EF e Desporto no Concelho do Seixal

- Dr. Júlio Cachola
Projecto Fazer (Câmara Municipal de Faro)

- João Bento
Associação Municípios Distrito de Setúbal
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Tema 4
11.15/ 12.30 - Dr. Lélio Ribeiro
Projecto Mercúrio

- Dr. J. Romão/ Dr. A. Cruz
Programa Informação Jogo Jovem

Tema 2
14.30/ 16.15 - Vereadora da Câmara 

Municipal do Barreiro
- Dr. Luís Fernandes e outros 
- Dr. Sebastião Cruz

Programa de apoio ao 1º Ciclo em Ed. Física
- Dr. Dr. João Comédias

EF factor de desenvolvimento Desportivo 
16.30/17.45 - Dr. Eugénia Nunes

e Dr. Carlos Neto
Educação Física dos 0 aos 3 anos 

- Dr. Francisco Santos 
Valor económico das Actividades Físicas

Sala Sado - Tema 3
9.00/11.00 - Dr. Francisco Santos
Formação inicial na Universidade da Madeira

- Dr. António Paula Brito
Elaboração de um Curriculum

- Dr. José C. Gonçalves
Doenças Profissionais/Lombalgias

- Dr. Carlos Leal
Docência em EF/ Condicionantes e Consequências

Tema 1
11.15/12.30 - Dr. Vasco Feio
Integração da EF no Conjunto Curricular

- Dr. Mário Gomes
Programa de Formação Técnica de Desporto

- Dr. Lídia Carvalho
Generalização dos Programas de EF

Tema 4
14.30/16.15 - Dr. M. Brito/ Dr. J.Barreiros
Espaço de jogo infantil

- Dr. Ana Santos 
Espaços de Práticas das Actividades Físicas

- Dr. P. Barata/Dr. S. Serpa
Factores Condicionantes AF de Recreio

Tema 3
16.30/ 17.45 - Dr. Francisco Carreira da Costa
Formação Inicial de Professores EF

- Dr. Leonardo Rocha
Formação inicial em EF na Europa

30 de Novembro
Sala Estúdio 13 - Tema 1

9.00/ 11.00 - Dr.ª. Ana Costa
O Feed-back Pedagógico

- Dr.ª. Agata Aranha
A utilização do Vídeo no Ensino

- Dr. Pedro Onofre
Noção e Prática da Psicomotricidade

- Dr. Jorge V. Carvalho
Associativismo e AF adaptadas

Tema 1
11.15/ 12.30 - Dr.ª A. Costa/Dr. M. Onofre
EF no 1º Ciclo - opinião dos Professores

- Dr. José Brás
Factores de Sucesso em Educação Física no 1º Ciclo
12.30 - Encerramento

Sala Atlântico - Tema 2
9.00/ 11.00 - Dr. Oliveira Duarte

- Dr. Albino Maria
A Promoção das AF de Ar Livre

- Dr. Carlos J. Mendonça
Desporto no Algarve

Sala Sado - Tema 4
9.00/ 11.00 - Arquitecto Luís Cunha
Instalações descobertas para EF Escolar

- Dr. José Monteiro
Recursos. Factor limitativo desenvolvimento EF

- Dr. Luís Sutre
Melhoria de Espaços Prática Actividades Físicas
11.15/ 12.30 - Arquitecto Pedro Almeida
Planeamento de Infra – Estruturas Desportivas

- Dr. António Matos
Instalações Desportivas Municipais
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DISCURSO DE ABERTURA - Manuel Pedreira, 
Presidente da Direcção do CNAPEF

"DO 1.º AO 2.º CNEF – TRANSIÇÃO E FUTURO"

Os meus melhores cumprimentos e saudações a todas as entidades oficiais aqui presentes, convida-
dos e colegas. 

Quero em primeiro lugar agradecer ao Conselho Nacional das Associações de Profissionais de Edu-
cação Física (CNAPEF), o convite que me formulou para apresentar esta intervenção, o que par-

ticularmente me honra e sensibiliza. 
O tema que me foi sugerido desenvolver, com o título "Do 1.º ao 2.º CNEF – Transição e Futuro", pela
extensão temporal e de acontecimentos que envolve, terá necessariamente que obedecer a um esfor-
ço de síntese que procurarei fazer. 
Não pretendo de modo algum apresentar uma descrição cronológica dos acontecimentos, ou pelo
alongamento do discurso, fazer perder o vosso tempo e paciência. Procurarei sim, com a minha sensi-
bilidade e vivência dos acontecimentos, reportar-me aos factos mais salientes que decorreram entre
o 1.º e o 2.º Congresso, numa perspectiva largamente sentida e debatida no seio do Movimento Asso-
ciativo. Naturalmente que essa opinião é resultante da minha experiência profissional nesse período,
a qual não é alheio o trabalho que tenho vindo a desenvolver intensamente, quer no Movimento
Associativo, quer na equipa que elaborou os novos programas de Educação Física. 
O sentido desta minha intervenção é, acima de tudo, centrado "na defesa e pelo reforço da Educação
Física", tentando naquilo que neste Congresso for o meu contributo "promover um clima de entendi-
mento e conjugação de esforços no sentido do desenvolvimento", sem que isso me impeça de, de boa
fé, dizer o que penso. 
Julgo interpretar o sentimento do Movimento Associativo, afirmando que só a reflexão conjunta dos
problemas, experiências e projectos, poderá fazer com que o nosso trabalho se valorize ética, deon-
tológica e profissionalmente, de forma a servir condignamente as crianças e jovens deste País. 
Que este sentimento seja também assim entendido pelos órgãos do poder, são os nossos votos. 
Os profissionais de Educação Física nunca rejeitaram as suas responsabilidades no quadro social em
que vivem, mas é fundamental que a sua voz seja ouvida e os seus méritos reconhecidos e respeitados. 
Teve a Comissão Executiva deste Congresso, na linha da orientação do Conselho Nacional, a feliz ideia
de convidar para aqui apresentarem comunicações um bom leque de profissionais, que pelo seu traba-
lho em prol da Educação Física ao longo dos anos, sempre demonstraram a sua capacidade, o seu em-
penho e a sua vontade em conseguirem mais e melhor Educação Física, apesar da sua atitude por vezes
crítica em relação ao Movimento Associativo. Alguns desses colegas, por razões que justificaram, não
podem estar presentes. Embora este encontro fique mais pobre com a sua ausência, sinto-me feliz por
verificar que os colegas mais jovens que em boa hora organizaram este Congresso, não se esqueceram
daqueles que, por "menos jovens", não deixaram de desempenhar (e ainda hoje desempenham) um
papel fundamental na defesa da identidade da nossa profissão; e porque esse reencontro é fundamen-
tal, registe-se aqui a intenção que não posso deixar de louvar com muito agrado. 
Não esqueçamos colegas que estamos todos no mesmo "barco", e se bem que seja difícil remarem to-
dos da mesma maneira, o que é importante é que mesmo aos zig-zags, consigamos o rumo certo e não
nos deixemos submergir por "vagas alterosas" que por vezes surgem no nosso horizonte. Temos de con-
seguir passar estas vagas flutuando e não submergindo; temos pois de ter o discernimento suficiente
para, em conjunto, acertarmos esse rumo. Aqui é um dos locais onde o podemos e devemos fazer. 
Hoje, aqui e agora, a honra que me é dada de apresentar esta intervenção, só a posso aceitar no qua-
dro da grande solidariedade manifestada para comigo pelos órgãos do CNAPEF e pelo Conselho Exe-
cutivo deste Congresso. Para eles, colegas que no anonimato do seu trabalho colectivo, difícil e per-
sistente, conseguiram pôr de pé e concretizar este Congresso, aqui deixo o meu grande abraço. Para
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eles e seus colaboradores mais directos, homens e mulheres da nossa profissão, para quem não há
longe nem distância, para quem os parcos recursos conseguidos foram transformados neste belo en-
contro, para eles peço, com gratidão, os vossos aplausos. 
Exmos. senhores, caros colegas, 
Conforme tinha sido decidido no l º Congresso, passaram-se exactamente 3 anos até este momento.
Convém pois recordar, embora sem delongas, as principais razões que deram origem a esse 1.º
"Grande Encontro" e ao empenhamento do Movimento Associativo "na defesa e pelo reforço da EF". 
"O 1.º CNEF foi o culminar de um conjunto de acções e intervenções que desde 1982 foram protago-
nizadas pelas várias estruturas associativas, no empenho de defender e estimular os ideais e o patri-
mónio da EF no nosso País. O Movimento Associativo adquire urna maior intervenção com o despo-
letar de uma crise no ISEF de Lisboa em Dezembro/Janeiro de 1987, que leva ao Grande Encontro Na-
cional em Lisboa (Hotel Altis – Fevereiro de 1987). Nesse encontro, com a presença de cerca de 500
profissionais e: 
- face à ausência de orientações programáticas da disciplina, actualizadas sistematizadas e integra-
das para os vários graus de ensino; 
- face às investidas de alteração dos cursos ministrados nas escolas de formação inicial e à prolifera-
ção desajustada e de nível inferior de outras; 
- face a constante degradação, e em muitos casos, a inexistência de meios específicos e adequados
para o cabal desempenho da função docente; 
- face a absurda e incompreensível falta de condições para a prática desportiva nas escolas com ca-
rácter regular, assistida e orientada pedagogicamente pelos seus directos responsáveis; 
... as várias Associações e profissionais ali presentes, bem como a Sociedade Portuguesa de Educação
Física, decidiram organizar o 1.º CNEF, tendo como temas os seguintes: 
- Currículo e Programas de Educação Física 
- Desporto Escalar 
- Recursos para a EF 
- Formação de Professores 
Esta decisão foi ratificada na reunião Inter-Associações realizada na Figueira da Foz em Outubro de 1987
e o Congresso teve lugar no mesmo local, em Novembro de 1988 (lºCNEF-Livro de Conclusões). 
Sobre os temas então discutidos e embora alguns passos significativos tenham sido dados para a so-
lução dos problemas subjacentes, a verdade é que hoje, passados três anos, as questões de fundo con-
tinuam por resolver. 
Começaremos por abordar a questão dos programas. Quando da realização do 1.º CNEF, a equipa que
elaborou os novos programas, tinha começado a trabalhar nesse projecto, o que facilitou uma estrei-
ta ligação entre essa equipa e o Movimento Associativo. A realização desses programas integrou não
só a participação das APEF’s, mas também de grande número de especialistas e professores de todos
os graus de ensino, de escolas de todo o País, num clima de abertura à crítica, e de grande responsa-
bilidade sobre as implicações e fundamentação do projecto. 
As direcções associativas desempenharam um papel decisivo neste processo, tendo realizado 15 reu-
niões plenárias, que envolveram directamente 717 profissionais. Estas reuniões e debates desencadea-
ram toda uma dinâmica de contactos com a equipa de programas em que participaram 188 colabo-
radores e consultores, 46 escolas dos ensino básico e secundário, 2316 professores do 1.º ciclo, insti-
tuições de formação de professores, etc. O Movimento Associativo tem aqui motivo de orgulho, pois
dinamizou e apoiou uma ampla participação de profissionais em torno de uma das questões debatidas
no 1.º CNEF. Para além do já referido pelo Movimento Associativo sobre esta questão e divulgada na
"Carta Aberta", julgo de salientar, que esses programas, "na forma de especificação adoptada, podem
promover a sua utilização nas actividades de complemento curricular, facilitando a coerência entre a
disciplina de EF e entre outras actividades, as do desporto escolar" (Carta Aberta -Março 1991). 
Contudo, a principal utilidade dos novos programas, não depende dos professores nem da capacidade
da escola no seu conjunto. Como esta, muitas outras questões surgidas durante estes últimos três
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anos, não têm solução no âmbito da responsabilidade dos professores, nem das escolas, nem mesmo
da administração central ao nível das Direcções Gerais. Trata-se sem dúvida, de decisões políticas ao
mais alto nível, e que tardam a ser assumidas pelos responsáveis. 
Os programas não podem, isto é, não devem ser considerados como a única fonte de inspiração dos
professores, mas sim como um padrão geral que assegure a coordenação e coerência das actividades
dos alunos. A verdade é que sem os recursos disponíveis (espaços, instalações e materiais) e sem uma
formação de quadros convenientemente adaptada ao novo figurino curricular, não são possíveis gran-
des alterações. Todavia, sem os programas também não é possível elaborar planos de concepção e cria-
ção de equipamentos adequados no terreno de cada escola (e não fora dela), sem o que a EF conti-
nuará a ser utópica, não mais que uma promessa sem lugar na vida dos nossos alunos. Sobre este
problema também este Movimento Associativo colaborou com a equipa de programas, "tendo-se ini-
ciado estudos sobre os recursos materiais numa perspectiva integrada de "EF para todos" consi-
derando a escola como um centro de animação cultural da comunidade e de EF escolar, como factor
de desenvolvimento das actividades físicas desportivas, das danças, das actividades de exploração da
natureza e dos jogos tradicionais populares" (Carta Aberta -Março 1991). 
Neste quadro do problema surge o programa RIID (Rede Integrada de Infra-estruturas Desportivas)
que baseando-se numa concepção geral correcta de utilização de instalações pela comunidade exte-
rior a escola e pela própria escola, acaba muitas vezes por subverter este princípio, construindo as
instalações fora da escola, tornando invisível a elaboração de horários escolares que permitam a utili-
zação destas instalações. Mais se estranha esse procedimento, por ser uma das funções específicas
do Instituto Nacional de Fomento do Desporto, a criação prioritária de recursos na escola. Assim, de-
fendemos que "o projecto RIID deve ser uma iniciativa articulada com o esforço de reestruturação
curricular da EF e com a adaptação da rede escolar aos novos planos curriculares dos ensinos básico
e secundário. Na verdade, o principal aperfeiçoamento do sistema educativo que pode constituir um
factor de desenvolvimento das AFD é a criação de espaços de aula de EF em todas as escolas com
cuidados especiais no 1.º Ciclo. Esses espaços devem viabilizar prioritariamente os novos programas
de EF, porque são esses espaços os mais adequados à formação desportiva para todos, na variedade
das AFD, incluindo a recreação e o treino para a competição. Se por um lado é desejável que a forma-
ção desportiva possa ser promovida em diferentes instituições e sectores, por outro, a sua acessibili-
dade a todos os jovens e as qualidades pedagógicas dessa formação, só podem ser garantidas pela EF
escolar (onde cerca de 80% das suas matérias são de actividades físicas desportivas). 
“Estabelecer hoje a contradição ou a confusão entre a EF escolar e as actividades físicas desportivas,
entre pedagogia e rendimento, entre formação e competição é manter polémicas estéreis e ultrapas-
sadas” (Carta Aberta - Março 1991). 
Todas estas ideias entre outras, claramente referidas na Carta Aberta e amplamente divulgadas, não
encontraram ainda entre os responsáveis a ponderação de uma correcção da política educativa neste
sector. É urgente uma nova política que estabeleça em definitivo planos a médio e longo prazo, que
viabilizem a aplicação dos novos programas. A coragem política para o fazer (e que tarda) pertence
sem dúvida a quem recebeu o voto popular para a concretizar. 
O estado caótico a que chegaram as instalações e equipamento para a EF escolar, não é da respon-
sabilidade deste ou daquele Governo, mas sim duma política desastrosa deste sector ao longo de mais
de 30 anos e que ainda não foi corrigida. As Associações continuam abertas ao diálogo que desejam
e incentivam. Todavia não podem continuar a aceitar que apesar dos alertas já lançados se assinem
despachos como o 175/ME/91 sobre a reforma curricular, pretendendo uma "renovação profunda dos
espaços e equipamentos escolares" e onde é aprovado "O programa especial de apetrechamento das
escolas dos ensinos básico e secundário a concretizar de 1992 a 1995"; não podemos aceitar,
dizíamos, que aí também nada seja definido em relação à EF. Será que a EF não faz efectivamente
parte do currículo das escolas? Será que, pretendendo-se uma reforma do ensino que mude atitudes
e mentalidades, elas não se modifiquem (no que a EF diz respeito) ao mais alto nível? 
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Exmos. senhores, caros colegas, 
Para que seja possível pôr em prática novos programas no âmbito da reforma curricular, necessário
se torna também rever profundamente a política de formação inicial dos professores e criar uma
estrutura de formação contínua que actualize todo o corpo docente no sentido da aplicação desses
mesmos programas. Tarefa difícil, que, quanto a nós não deu qualquer passo em frente desde o 1º
CNEF, antes criou novos e maiores obstáculos pela ausência de uma política neste campo. Também
aqui, não colhem os argumentos de solução "a baixo nível" ou em exclusividade por um dos sectores
(exemplo: universidades). Por muito respeito que tenhamos pela autonomia universitária, a verdade é
que não se tem encontrado soluções de reconversão e adaptação às reais necessidades do País no
campo da formação de professores, nem em qualidade nem em quantidade. 
No que se refere à quantidade, lembramos apenas que faltam ainda nas escolas quase 50% de profes-
sores habilitados, que os novos currículos de EF escolar aumentam o número de horas no 3.º Ciclo e
Secundário de 2 para 3, e que a nível da comunidade (autarquias, clubes, etc.) as necessidades são
cada vez maiores. Talvez por isso, e pelas "pressões" da CEE sobre esta matéria, assistimos com pre-
ocupação (e salvo raras excepções) a um "nivelamento por baixo”, onde a qualidade deixa muito a
desejar. Continuamos a defender a existência de um único curso de formação inicial que atribua ha-
bilitação própria profissional para o ensino da EF (licenciatura em ensino da EF ministrada nas uni-
versidades).
Chegam-nos por outro lado notícias extremamente preocupantes de escolas de formação privadas,
onde professores de 1.º Ciclo se fazem num ano licenciados em EF. 
A rápida proliferação de escolas privadas, podendo ser um factor positivo se o Ministério da Educação
definir correctamente os níveis de habilitação para a docência da EF (o que até agora não fez), poderá
constituir mais uma perversão na formação inicial dos professores de EF, se essa intervenção for
desajustada ou se esses níveis de habilitação fizerem "tábua rasa" dos novos programas de EF já pu-
blicados. Aliás, esta preocupação não diz apenas respeito as escolas privadas, mas também a outras
instituições formadoras oficiais que incluem nos seus cursos disciplinas sem correspondência real, "o
que pode levar o próprio Ministério a considerar portadores de habilitação própria licenciados de cur-
sos que apenas no plano formal ostentam a designação de licenciatura em EF" (in carta enviada pela
SPEF em 23/10/91 aos Directores Gerais dos ensinos básico e secundário e superior). Estas preocupa-
ções levaram não só a SPEF mas também o CNAPEF a enviar em Outubro passado cartas aos responsá-
veis do Ministério da Educação, das quais transcrevo pela sua importância e com a devida vénia, os
seguintes parágrafos: 

da SPEF : 
"Para a SPEF é inaceitável que alguém que não tenha tido qualquer formação científica ou a tenha
recebido de forma muito limitada sobre as matérias e actividades educativas da EF, nomeadamente
das que constam dos actuais programas sobre a condução de programas de treino dos alunos quer
no âmbito da aptidão física quer no sentido do aperfeiçoamento dos seus desempenhos (metodolo-
gia do treino em EF) ou ainda sobre didáctica da EF possa ser considerado um docente com habili-
tação própria para leccionar EF". 

do CNAPEF: 
"Estamos conscientes de que essa componente inalienável da formação de professores – o domínio das
matérias de ensino – não pode ser assegurada pelo estágio pedagógico, nem pela formação contínua. 
Trata-se claramente de uma responsabilidade da formação inicial, no âmbito dos cursos superiores
que adoptam a vocação de habilitar para o ingresso na carreira de professor de EF. 
O domínio das matérias de ensino em EF e tanto mais delicado quanto se trata da componente fun-
damental da formação específica, disciplinar (ou, como consta nos diplomas legais, "cientifica") da
nossa especialidade. 
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Assim, o CNAPEF exprime a Vossa Exa. o mais veemente apelo de exigência de formação em todas as
áreas dos programas de EF no âmbito da componente científica dos cursos do ensino superior como
condição indispensável para o reconhecimento da habilitação académica dos candidatos à carreira
docente em EF. 
Concretamente, parece-nos exigível a explicitação dessas áreas e matérias nucleares no currículo
académico no momento da candidatura ao estágio pedagógico". 
O problema em estudo, no âmbito do Ministério da Educação sobre as habilitações para a docência,
envolve como é natural a DGEBS, a Direcção Geral do Ensino Superior e as instituições de formação
superior. 
Sobre esta questão e tanto quanto julgamos saber, as ESSE’s não dispõem de quadro jurídico que
suporte a formação inicial para professores de EF nem a extensão total de matérias dos novos pro-
gramas e dos créditos correspondentes. 
Por outro lado, as faculdades não têm entre si um entendimento idêntico sobre esta matéria. Temos neste
momento uma situação deveras complicada e preocupante: por um lado programas aprovados oficial-
mente, construídos de uma forma participada por largas centenas de profissionais; por outro, instituições
de formação (as mais variadas) com projectos de formação específicos e diferenciados e que, nalguns
casos, se recusam até a formar professores no domínio das matérias dos novos programas; por outro lado
ainda, um Ministério que não tem conseguido concretizar de uma forma correcta um plano de recursos
(instalações e equipamentos) indispensáveis ao cumprimento desses mesmos programas na reforma que
está a decorrer; por último, e sem culpa nenhuma de tudo isto, estão as crianças e jovens deste País que
nunca mais tem nos seus currículos escolares uma EF com condições mínimas indispensáveis à sua for-
mação e desenvolvimento. A EF continua a ser "utópica", isto é, sem lugar na escolaridade portuguesa. 
Diríamos, por absurdo, que a solução deste problema, passaria por "deitar fora" ou os programas, ou
as instituições de formação, ou o Ministério da Educação, ou em ultimo caso os próprios alunos das
escolas. Como sempre entendemos que a solução não é essa, aqui e nessa questão também deixamos
a nossa oferta de boa vontade para que, em conjunto, o CNAPEF, a SPEF, os sindicatos e os órgãos do
poder consigam uma solução que parece difícil de encontrar apenas pelas entidades oficiais voca-
cionadas para o efeito. 
Não se pode pretender resolver problemas complexos como este dizendo, pura e simplesmente "que
a EF não existe, está ultrapassada e pronto, está resolvido". Os que defendem esses pontos de vista,
que respeitamos mas não aceitamos, só se esquecem que, sendo embora os exercícios académicos
uma boa maneira de passar o tempo, a verdade "nua e crua" é que temos hoje em Portugal uma refor-
ma do ensino com novos planos curriculares, onde uma das disciplinas "por acaso" até se chama EF;
temos programas aprovados oficialmente que são, "por acaso" de EF; temos escolas onde, desde sem-
pre se ensina "por acaso" EF; a maioria dos professores da nossa especialidade é, "por acaso" de EF;
a posição clara e inequívoca dos profissionais é que a nossa especialidade é, "por acaso" a EF; e os
Congressos realizados pelas Associações de Profissionais são "por acaso" de EF. Caros colegas, não há
EF???????????????? 
Exmos. Senhores, caros colegas,
Entre o 1.º e o 2.º CNEF muita coisa haveria ainda que dizer, mas o nosso e vosso tempo estão limi-
tados. Todavia, julgo importante alguma coisa referir sobre a experiência dos novos programas. "O
lançamento da experiência poderia constituir uma excelente oportunidade de animação pedagógica
sobre a reforma, sobre a formação de professores e sobre o desenvolvimento de planos que pudessem
suprir as carências de recursos" (Carta Aberta – Março 1991). Todavia a situação das escolas escolhi-
das para a realização da experiência, sendo consideradas "escolas normais" para a generalidade das
disciplinas, não o são de facto para a EF, pois além de algumas delas terem instalações insuficientes,
ou mesmo inexistentes, professores sem habilitações e até redução curricular, as Direcções Regionais
não tiveram quanto à EF o devido cuidado na sua escolha. Seria de esperar que nessas escolas fosse
criada uma nova realidade, viabilizando uma aplicação efectiva dos novos programas. Até agora não
foram criadas condições básicas de realização da EF. A formação sobre os novos programas para os
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professores do 1.º ciclo resumiu-se a um dia com a equipa de programas, o que, embora motivando
os professores para a importância da EF, é totalmente insuficiente. O mesmo aconteceu com os pro-
fessores de EF das escolas da experiência, que, tendo tido no início do processo 2 semanas de for-
mação, apenas tiveram mais duas acções de 3/4 dias durante o ano. Apesar do grande entusiasmo e
participação desses professores, a falta de decisões sobre a criação de recursos materiais para a EF
(mesmo que só para as escolas da experiência) continua a manter a nossa área como uma promessa
utópica, apesar dos novos programas, frustrando as expectativas e motivações desses professores.
Apesar de tudo, essas acções de formação motivaram e sensibilizaram fortemente os professores; no
entanto, tendo sido agora transferida a continuidade dessas acções de formação para o âmbito das
Direcções Regionais, "tudo volta ao princípio" e, que se saiba, não é suficientemente aproveitado o tra-
balho já acumulado na formação da experiência. Uma das grandes lacunas do processo da experiência
é ainda a de não se ter considerado no seu faseamento, que os alunos, não tendo cumprido o progra-
ma dos anos anteriores (em virtude dos mesmos não terem ainda sido experimentados), não dispõem
dos pré-requisitos suficientes e necessários ao cumprimento dos programas que estão em experiência. 
As questões principais são pois as seguintes: 
- cria-se ou não nas escolas da experiência uma nova realidade para a EF que permita generalizar, a
partir daí, a médio prazo, a atribuição de condições materiais e pedagógicas para a realização da EF
em todas as escolas? 
- viabiliza-se ou não a EF de mais de um milhão de alunos de maneira que para cada um deles a EF
seja acessível, regular e contínua? 
Por muito optimistas que sejamos, não vemos "no horizonte do ano 2000" a resposta afirmativa a es-
tas perguntas, a não ser por uma grande mudança cultural na orientação da política educativa deste
sector, e um grande empenhamento colectivo, no qual, estamos certos, o Movimento Associativo está
disposto a participar. 
Exmos. senhores, caros colegas, 
Sem dúvida a questão mais polémica, que não a mais importante, neste período entre Congressos, foi
a do Desporto Escolar. 
"O lançamento da experiência do Desporto Escolar foi sem dúvida um factor positivo no sentido de
poder contribuir para a implantação da EF escolar em todas as suas dimensões (currículo e comple-
mento) demonstrando a capacidade organizativa e a disponibilidade dos professores no seu trabalho
aos níveis da escola e das estruturas de coordenação distrital e central" (Carta Aberta – Março 1991).
Essa experiência pode ainda contribuir para a compreensão de que o desenvolvimento das AFD carece
de urna ampla formação dos jovens praticantes, e que o lugar dessa formação deve ser na escola, com
os seus professores (e não com meros curiosos, pois trata-se de urna questão pedagógica) e a partir
dos novos programas, (onde 80% das suas matérias são desportivas). "Se, infelizmente isso hoje assim
não acontece é devido às graves insuficiências do Sistema Educativo que ainda prevalecem e também
aos bloqueamentos culturais e económicos da sociedade Portuguesa" (Carta Aberta – Março 1991). 
O que está sobretudo em causa é a capacidade das escolas satisfazerem a procura que os alunos
fazem com os escassos meios e recursos que têm à sua disposição. Corre-se portanto o risco de se
obter um efeito perverso e desmotivar os alunos quando o DE se faz sem um mínimo de condições
materiais dignas, deficiente orientação pedagógica (porque muitas vezes entregue a curiosos) ou
ainda pela pressão competitiva a que os alunos são sujeitos, sem a necessária preparação. A com-
petição deve constituir uma componente perfeitamente integrada no processo formativo, pois sendo
uma componente muito importante deve ser frequente e as suas características devem ser contro-
ladas pelos responsáveis pedagógicos (e não administrativos). 
As condições de desenvolvimento que é preciso garantir, não se limitam à organização de com-
petições e mobilização da juventude; isso será por certo uma boa forma de "animação desportiva"
sem contudo resolver a formação desportiva vocacional dos jovens. 
O faseamento temporal que as Associações propuseram no 1.º CNEF teria permitido que hoje, passa-
dos 3 anos, a situação fosse bem diferente, para melhor. 
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De um outro lado, mantém-se ainda a controversa questão da participação dos atletas federados nas
competições escolares. O CNAPEF defendeu a opinião da incorrecção desta participação ao nível da
prática dos quadros competitivos, por razões exclusivas de ordem pedagógica, que esclareceu. Essas
razões, ou por deficiente debate ou por insuficiente esclarecimento continuam na ordem do dia. Julgo
que só há que continuar o debate, dentro do Sistema Educativo e do Sistema Desportivo, pois estes
dois Sistemas não podem viver de costas voltadas. A pior coisa que poderia acontecer nesta questão
era haver uma visão administrativa que julgo ter acontecido em determinado momento deste proces-
so e que ainda não foi desbloqueado. 
Outra "confusão" que parece existir é a de se procurar fazer crer que "o DE é uma actividade de com-
plemento do processo educativo escolar dos jovens", querendo dizer-se com isto que não é uma das
actividades de complemento exclusivo da EF. Não temos dúvida que aquela opinião é errada se
respeitarmos o espírito e a letra do n.º 2 e n.º 5 do artigo 48.º da LBSE. Sem me alongar referirei ape-
nas do n.º 5 o seguinte: 
“O DE visa especificamente a promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condu-
tas motoras (...) devendo ser fomentada a sua gestão pelos estudantes e a orientação por profissio-
nais qualificados". 
Será que são profissionais qualificados nesta área, os professores de outras disciplinas ou meros curiosos
e "jeitosos"; ou mesmo alunos das áreas vocacionais (futura Formação Técnica Desporto) que não cons-
titui uma área profissionalizante mas sim de prosseguimento de estudos? Temos a certeza que não! 
Em todas estas pequenas ou grandes polémicas, não queremos deixar passar em claro o facto de, por
ignorância ou intenção, os responsáveis políticos terem tentado desviar as atenções para o DE das
graves questões que continuam por resolver na EF de todos os jovens. A verdade é que não é possí-
vel aceitar que perante o quadro bem negro da situação da EF curricular (para todos os alunos) já de-
nunciada pelo Movimento Associativo, na Carta Aberta ao Senhor Ministro da Educação Engenheiro
Roberto Carneiro, se venha atribuir uma excessiva prioridade ao DE (complemento) em prejuízo da EF
(currículo obrigatório), disponibilizando-lhe meios que, embora insuficientes, minorariam significati-
vamente muitas dificuldades, se fossem atribuídas ao currículo da EF. Sempre a este propósito disse-
mos que, "não há fartura que não dê em fome" e as consequências de uma política apressada sem
consenso nem razão, aí estão a vista. Como vai ser o DE este ano lectivo? De tanto se querer "dar nas
vistas" para alguns tomou-se difícil ver claro! 
Esta, colegas, é a questão de fundo: não se desbloquearam os graves problemas que impedem a EF de
se desenvolver, para todas os alunos, mas arranjaram-se os meios e umas largas centenas de milhares
de contos para uma das actividades de complemento que embora importante, é só para alguns alunos
em regime de voluntariado – mas dá nas vistas. Entendemos mas não concordamos. Assim... não! 
"Gostaríamos que se observassem sinais de compreensão inequívoca e irreversível de que o desen-
volvimento do DE, no sentido da concretização dos seus objectivos definida na LBSE, depende da
capacidade de viabilizar a EF escolar através das medidas de política educativa que a descriminem
positivamente nesta reforma, concedendo as condições materiais e pedagógicas que lhe são devidas". 
Diremos: "Assim sim!" 
Quanto ao Decreto-Lei de EF e DE (n.º 95/91 de 26 de Fevereiro) e apesar das Associações de Profissio-
nais de EF não terem sido chamadas a colaborar na sua elaboração, concretiza uma aspiração dos pro-
fessores de EF (infelizmente de forma distorcida) e uma imposição da própria LBSE. 
Teria sido, no mínimo, recomendável que, conforme promessa feita às Associações Profissionais pelo Se-
nhor Ministro da Educação em 13/11/89, estas participassem na sua elaboração e/ou redacção; lamenta-
velmente tal não se concretizou por razões que desconhecemos e que não são da responsabilidade do Mo-
vimento Associativo. Apesar disso reconhecem-se aspectos positivos no seu conteúdo, embora alguns dos
negativos pudessem ter sido evitados se as opiniões do CNAPEF tivessem sido tomadas em linha de conta. 
Como aspectos positivos salientamos: 
a) Reafirmação de 3 horas semanais para a área/disciplina de EF. 
b) Criação de um Gabinete de EF e DE na DGEBS com estatuto e competências concordantes com as
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funções e orgânica dessa Direcção Geral. 
c) Representação do CNAPEF e também da SPEF no Conselho Nacional do DE. 
d) Mobilização de 15% das receitas do Instituto Nacional do Fomento do Desporto provenientes das
apostas mútuas para a EF escolar (embora apenas para o sector dos DE, o que lamentamos). 
e) A criação de um Conselho Técnico, órgão consultivo da DGEBS. 
Como aspectos negativos salientamos: 
a) Formulação de objectivos para a EF diferentes do que é adoptado nos programas de EF, incoerên-
cia gravíssima que não corresponde nem à perspectiva de integração e sistematicidade das medidas
da Reforma, nem a proposta do 1.º CNEF, desenvolvida pelas Associações e a equipa que elaborou os
programas. 
b) O Decreto-lei limita-se à criação de uma estrutura de "enquadramento" que não satisfaz por fal-
ta de uma orientação estratégica para a resolução dos problemas estruturais da EF escolar. 
c) Definição de exclusividade de utilização pelo DE dos 15% das receitas do INFD provenientes das
apostas mútuas. 
Esta medida, constitui um fraccionamento indesejável entre o que todos os alunos devem fazer (EF cur-
ricular) e a vocação opcional (DE), e que desrespeita o próprio preâmbulo do Decreto-lei e todos os despa-
chos anteriores sobre a matéria; mais se estranha o facto, sabendo-se que o próprio desenvolvimento do
DE depende das condições e recursos que forem atribuídos à EF curricular. 
d) Incorrecção muito grave no que se refere ao ponto 5 do artigo 31, em que se estabelece que “os
lugares de coordenador regional do DE são providos de entre licenciados em EF e/ou desporto". 
Não se pode aceitar de modo algum que coordenadores da acção de professores, sejam apenas licen-
ciados, sem terem ganho as competências profissionais representadas pela realização do estágio
profissionalizante em EF.
e) Tendo embora as Direcções Regionais competências no âmbito da EF e do DE, para o exercício das
mesmas e criado um lugar de coordenador apenas para o DE, ficando a EF integrada na orgânica geral
da Direcção Regional" ("Carta Aberta" – Março 1991). 
Defendendo o Decreto-Lei uma coerência sistémica entre a área ou disciplina de EF e o DE como
actividade de complemento curricular (o que achamos bem), só podemos entender todas estas con-
tradições ou por distracção do legislador (que lamentamos em questão tão séria) ou por qualquer
outra intenção que não podemos deixar de denunciar. 
Esperemos que, sobre esta matéria, os responsáveis não continuem a "meter a cabeça na areia" como até
agora têm feito, apesar das críticas, sugestões e propostas que o Movimento Associativo tem feito, de
boa fé, e como lhe compete. Que fique claro o seguinte: não somos contra o DE que sempre defendemos
e apoiamos; somos sim a favor da EF, onde o DE é, como claramente define a LBSE, uma das actividades
de complemento curricular. 
Os professores têm demonstrado competência, disponibilidade e capacidade organizativa; na escola
não devem ser nem animadores nem tarefeiros de quadros competitivos "a todo o custo", mas sim
professores a quem a ética e a deontologia aconselham que sejam respeitados na sua identidade
profissional e cultural. 
Exmos. Senhores, caros Colegas, 
As Associações Profissionais ao realizarem este 2.º CNEF cumpriram com sacrifício e muito trabalho
aquilo que há 3 anos foi a vontade colectiva do l º CNEF. Procurei dar em traços breves a minha opinião
e a do Movimento Associativo sobre as questões que do processo decorreram; as Associações umas
mais e outras menos, umas muito mais e outras muito menos, contribuíram com o seu apoio, interes-
se e vontade na discussão e tratamento dos temas. Porém, outras questões que entretanto surgiram
constituem neste 2.º Congresso preocupações que a estrutura associativa entendeu por bem incluir a
debate e nas quais me atrevo a destacar as que dizem respeito ao Estatuto da Carreira Docente e as
doenças profissionais. 
Embora de uma forma sucinta, não posso deixar de lembrar em relação ao Estatuto e a título de
exemplo, o escândalo das disposições transitórias que desclassificam professores no último escalão
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da Carreira do anterior Estatuto, colocando-os a “3 degraus” do fim da nova Carreira, ao lado ou mes-
mo abaixo de docentes com habilitações muito inferiores. E que dizer de um Estatuto que “passa uma
esponja" sobre toda a Carreira anterior dos professores, “nivelando por baixo" aqueles que, em
condições de trabalho por vezes degradantes dão de si o melhor que tem a sociedade e aos seus
alunos, teimando em ser professores! Que dizer de um Estatuto sem hierarquia, onde um professor no
fim da Carreira, desempenha as mesmas funções que no princípio da mesma?! E que dizer ainda do
tratamento discricionário que é dado aos professores com estágio mas sem exame de estado? E ainda,
no caso concreto da EF, em que o curso do antigo INEF atribua uma equivalência a exame de estado
(situação publicada em Diário de Governo) e em que o actual estado de direito hesita em confirmá-
lo, mantendo centenas de professores com a Carreira congelada?! 
Não posso nem devo alongar-me; mas não posso nem devo calar-me. Direi apenas que a situação e já
tão escandalosa que o CNAPEF, não suportando mais esta situação, enviou em Outubro p.p. uma carta a
Sua Exa. o Primeiro-Ministro, com conhecimento a outros órgãos de soberania e ao Provedor de Justiça.
Fez bem o CNAPEF. E estranho que num regime democrático se inviabilizem os direitos daqueles que por
força do curso em que se diplomaram nasceram professores, e simultaneamente se facilite a progressão
na Carreira a licenciados que para o serem (professores) tiveram de fazer o exame de estado. 
A questões como esta, não respondeu ainda a centenas (ou milhares?) de professores o Ministério da
Educação. 
Quanto à questão das doenças profissionais, julgo que o Movimento Associativo terá que fazer um lon-
go debate que caracterize em pormenor a nossa desgastante profissão, em que todos nós, dia-a-dia nos
confrontamos com situações que nos provocam alto nível de stress em virtude das degradantes
condições de trabalho onde o ruído, a poluição, a falta de higiene, as altas amplitudes térmicas, (para
só falar de algumas) fazem com que em poucos anos, piorem rapidamente as nossas condições de saúde. 
Já em condições ditas normais (que como temos vindo a demonstrar são quase sempre anormais) o
desempenho da nossa especialidade implica desgaste muito superior ao das outras disciplinas; nas
condições actuais elas provocam no professor de EF situações de alto risco, que como tal têm de ser
equacionadas. 
Mesmo quanto a segurança nos locais de trabalho, os acidentes em serviço não têm qualquer trata-
mento específico que proteja os profissionais por incapacidade temporária ou permanente. 
Caros colegas
Este é mais um problema que por apresentar uma situação demasiado grave, não pode deixar de aqui,
neste Congresso, ser objecto de debate e receber o contributo da vossa esclarecida opinião. 
Exmos. Senhores, caros colegas, 
No "horizonte do ano 2000" a EF e os seus profissionais vão confrontar-se com a resolução dos pro-
blemas que tenho vindo a apresentar. Essa resolução não depende já e só de nós, mas ter forçosa-
mente que contar connosco. As estruturas Associativas já demonstraram uma grande capacidade de,
com os seus profissionais, equacionarem com objectividade e sentido de responsabilidade os proble-
mas que os afligem, tendo proposto soluções que até hoje não foram tomadas em consideração. A
participação já dada ao projecto da reforma e a garantia de que os responsáveis podem contar com
a boa fé das nossas intenções, sem deixarmos de ser críticos. 
Hoje, a mudança de paradigma que estamos vivendo em acelerada transformação, não pode mais en-
carar como válido o pensamento cartesiano ou newtoniano; hoje a visão holística do mundo, apon-
ta-nos caminhos que, também na EF nos impõe um novo padrão de pensamento e acção. Já não so-
mos um País isolado; estamos a caminhar progressivamente para uma total integração na comuni-
dade europeia. E aqui não podemos esquecer que as sociedades europeias mais desenvolvidas inves-
tiram prioritariamente nos seus sistemas educativos nos últimos 20 anos: alargaram a escolaridade
obrigatória até aos 16/17 anos, expandiram o ensino superior e aperfeiçoaram os modelos de forma-
ção vocacional; desenvolveram-se pois sociedades de competência com elevadas produtividades e ní-
veis de inovação. Infelizmente entre nós isso ainda não aconteceu. Durante os últimos anos tem-se
vivido um período de algum investimento e transformação no nosso sistema educativo, sem que
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todavia isso tenha sido acompanhado de uma real e efectiva participação e intervenção dos profes-
sores. A dinâmica desenvolvida pela reforma aponta para um acréscimo de alunos na ordem dos 15%
ao ano, no 3.º Ciclo do Ensino Básico, no Secundário e no Superior. As já difíceis condições de traba-
lho na EF tem pois tendência a agravar-se, se não for feito um esforço de cariz nacional, prioritaria-
mente nos recursos a disponibilizar – instalações, espaços, equipamentos e formação de quadros. Dos
200 milhões de contos que foram disponibilizados pelo PRODEP (Programa de Desenvolvimento
Educativo para Portugal) entre 1989 e 1993 (dos quais 60% são contribuição da CEE) e forçoso que
seja encarada uma verba significativa para a EF, onde a situação é de crise. 
Quanto a nós, o actual crescimento não está a traduzir-se em desenvolvimento efectivo, o que é tam-
bém claramente visível na formação de quadros, onde, apesar da consagração da autonomia univer-
sitária e da proliferação do Ensino politécnico, não se vislumbra que estas instituições tenham dado
um passo significativo na solução das grandes carências que afligem a comunidade. O actual cresci-
mento pode provocar desequilíbrios prejudiciais ao efectivo desenvolvimento do regime democrático
e do Sistema Educativo. A mudança de paradigma no “Horizonte do ano 2000" e, tem de ser no senti-
do do equilíbrio. Essa mudança resultara, em equilíbrio, na dinâmica que se conseguir assegurar entre
a competição e a cooperação a todos os níveis. 
O Sistema Educativo não pode ser alheio a factos que em análise recente o GEP (Gabinete de Estudos
e Planeamento) do ME, demonstrou e que se traduzem no seguinte: as taxas de retenção (percenta-
gem de alunos inscritos com idade superior ao normal) no 6º ou no 9º ano de escolaridade aumentou
para mais do dobro quando se passa de níveis socioeconómicos mais elevados para os trabalhadores
não qualificados. 
E a EF em particular? Se a classificação na EF fosse já neste momento um facto real em todos os anos,
qual seria a taxa de retenção em cada um dos anos de escolaridade obrigatória? Sem pessimismos,
julgo poder afirmar que seria assustadora, tal as carências reais nesta área da educação das crianças
e jovens. A acção educativa requer qualidade; ela só será conseguida quando os recursos forem uma
prioridade no Sistema Educativo português. 
Não poderemos nem deveremos reduzir as questões da educação aos professores; todavia não pode-
remos esconder a sua importante função e o seu direito a valorização profissional o que pressupõe a
sua formação contínua. Esta não pode continuar a ser objecto de autoformação exclusiva, onde o
professor consome grande parte do seu tempo e do seu pequeno orçamento; enquanto trabalhador
para a comunidade, numa função pública que tem que ser respeitada e valorizada, o professor deve
ter direito a sua formação contínua. As Associações Profissionais, em protocolos a estabelecer com o
Estado e com as escolas de formação poderão (porque a lei já o prevê) e deverão (porque melhor que
ninguém conhecem as suas carências neste campo), desenvolver esforços nesse sentido. 
O problema dos recursos é de tal maneira grave, que só a obtenção de consensos políticos alargados,
poderia contribuir para a sua solução, no quadro das transformações em curso da reforma do Sistema
Educativo. Sem recursos não pode haver qualquer mudança significativa na EF, e sem esta a EF conti-
nuará a não ter lugar no quadro do Sistema Educativo. Sem reforma da EF não haverá pois reforma
do Sistema Educativo que valha este nome. É o futuro que esta em causa. 
Exmos. Senhores, caros colegas, 
Foram recentemente publicadas na imprensa notícias respeitantes a dois acontecimentos, que, pela
sua importância no futuro de todos nós, não posso deixar de referir. São eles: a reunião prevista para
o passado dia 25 do corrente mês entre os 12 ministros da educação da CEE em Bruxelas e a apresen-
tação na Assembleia de República do programa para a educação do XII Governo. Quanto à primeira,
reunião dos ministros da educação, pretendendo-se discutir consensos para se chegar a uma
"Universidade Europeia" ("memorando" da comissão das comunidades), aponta-se para "o desenvolvi-
mento universitário à "escala europeia" e a "harmonização progressiva dos diferentes sistemas ensi-
no superior dos doze". Pretende-se entre outras soluções, alargar o acesso ao ensino superior e fazer
crescer a população universitária, apoiando-se, não apenas na formação básica, mas abrindo-a a no-
vas populações (mormente os adultos). A actual taxa de acesso as universidades a nível europeu é de
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28% (em Portugal e de 7,8% no universitário e de 22,2% no politécnico), pretendendo-se passar para
35 ou mesmo 40%. Tal meta implicaria uma redistribuição das prioridades entre a formação básica e
a formação continua, preconizando o memorando, já referido, uma mobilização geral dos estabeleci-
mentos de ensino superior para que coloquem, nas suas prioridades a formação continua e os critérios
de recrutamento e formação; aconselha ainda "a validação numa maior escala de conhecimentos e
experiências adquiridas no mercado de trabalho". Não sabemos ainda da posição do Governo Portu-
guês sobre esta matéria, mas não podemos deixar de nos congratularmos com estas intenções que,
no fundo são também as preocupações do Movimento Associativo. Aguardemos com esperança que
no que a EF e a Universidade Portuguesa diz respeito, estas intenções prevaleçam como forma de via-
bilizar os recursos respeitantes à formação e actualização de quadros. 
Um outro aspecto a não descurar é o da mobilidade de alunos e professores que, no âmbito da EF,
pode contribuir para programas de intercâmbio de grande importância na melhoria do ensino. Trata-
se em tudo isto apenas de "pistas de reflexão" que podem levar a curto ou a médio prazo a "zonas de
consenso" e a recomendações que aproximem os vários sistemas educativos europeus. 
Quanto ao segundo acontecimento – programa de educação do governo – e porque mais directa-
mente nos influencia, destaco a palavra de ordem apresentada e que é racionalizar recursos (huma-
nos, estruturais, tecnológicos e financeiros). Orientações sem duvida pertinentes mas que no que a
nossa área diz respeito, podemos afirmar que é o que temos feito toda a nossa vida profissional, pois
o deserto a que chegou a EF manteve-nos sempre num grau de sobrevivência que, só a grande capaci-
dade e boa vontade dos profissionais conseguiu não deixar morrer. Julgo mesmo poder afirmar ser-
mos especialistas em racionalizar recursos, pois já pouco falta para darmos aulas nos corredores e nos
telhados das escolas. Temos tido uma fértil imaginação, mas até essa tem limites. 
O programa do governo ao dar especial atenção ao ensino da Língua, História e Cultura Portuguesas
(instrumentos estratégicos do reforço da identidade nacional) tem sem dúvida uma preocupação que
não podemos deixar de aplaudir. Mas insistimos, que não há identidade que resista ao facto de "há de-
zenas de anos o Estado não conseguir satisfazer a necessidade e a obrigatoriedade da EF nas escolas.
O Estado não cumpriu as responsabilidades assumidas perante o País, nem no apetrechamento das es-
colas, nem na formação de professores, nem no reconhecimento de um estatuto pedagógico adequa-
do às potencialidades da EF escolar. Consequentemente a EF tem sido um clamoroso insucesso da edu-
cação em Portugal ("Carta Aberta" – Março de 1991). 
Para racionalizar recursos é necessário tê-los, o que infelizmente não é o caso da EF; o programa igno-
ra ainda questões como o Estatuto da Carreira Docente que já referenciámos. Será pois difícil raciona-
lizar seja o que for sem os professores. Terá necessariamente que ser, sempre, com os professores. 
De há três anos a esta parte "o Ministério da Educação tomou várias medidas muito importantes no
quadro da reforma, especificamente dirigidas a EF escolar: 
- o apoio a elaboração de um projecto de programas de EF; 
- a criação de um programa de investimento central para instalações desportivas (projecto RIID); 
- o lançamento de um programa de DE para as escolas do 1.º Ciclo, no âmbito do Programa Inter-
ministerial de Promoção do Sucesso Educativo (PIPSE); 
- o lançamento da experiência dos novos programa; 
- o lançamento em regime de experiência de um programa de DE abrangendo os 2.º e 3.º Ciclos do
Ensino Básico e o Ensino Secundário" ("Carta Aberta" – Março de 1991). 
Infelizmente, os resultados concretos e efectivos destas medidas, por razões que já anteriormente
referimos não alteraram significativamente a situação da EF ao nível das escolas. As carências que já
apontamos continuam a ser o grande obstáculo ao desenvolvimento da EF. Cada Governo foi adian-
do ao longo dos anos as soluções que se impunham com urgência. A situação tornou-se cada vez mais
complicada, qualitativa e quantitativamente". A verdade é que os responsáveis políticos nunca se
sentiram pressionados por expectativas sociais de resolução de um problema que as pessoas não co-
nhecem nem reconhecem no seu apertado dia-a-dia ("Carta Aberta" – Março de 1991). 
A verdade é que nunca existiu um dossier da EF e as situações cada vez que se complicam, são objecto de
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medidas avulsas e dispersas que nada explicam e só complicam, isto é, não há um projecto. 
Hoje, os tempos difíceis que vivemos na EF traduzem, pela parte daqueles que têm por dever tomar
as decisões, a incapacidade cultural de entenderem a identidade de um passado e projectarem o
futuro da nossa especialidade. O Governo que resolver estas questões, será por certo um Governo de
excepção. 
O Movimento Associativo dos profissionais de EF tem claramente "uma atitude de empenho constru-
tivo", responsável e nos esforços que o desenvolvimento do País reclama ao Sistema Educativo, parti-
cularmente a EF, esperando que essa possa ser correspondida" ("Carta Aberta" – Março de 1991). 
Um novo rumo tem que ser dado à nossa especialidade; não temos capacidade de decisão; mas na
escuridão que teimam em nos manter, podemos acender milhares de luzes para melhor se poder ver
o caminho desse novo rumo; e, colegas, essas luzes só podem ser acesas por todos aqueles professores
que, nas suas escolas, fazem, nas condições mais aberrantemente adversas dia-a-dia, hora-a-hora, fa-
zem de facto, a EF das crianças e jovens deste País, e teimam em ser professores. 
Para eles, o meu, o nosso, aquele abraço!
Que este seja o Congresso do reencontro, da unidade possível e do projecto futuro que traduza a nos-
sa identidade profissional. 
Um bom trabalho; a palavra é vossa. 
Muito obrigado pela vossa atenção. Tenho dito.
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DISCURSO DE ENCERRAMENTO -Manuel Pedreira, 
Presidente do CNAPEF

"O CAMINHO É SEMPRE EM FRENTE"

Caros colegas 
Vamos encerrar este Congresso. 
Apenas vos quero dizer o seguinte e a terminar: Falei-vos, na minha intervenção inicial, num novo
rumo que é preciso encontrar para os destinos da Educação Física e da nova profissão. Perguntar-se-
ão qual é esse rumo, qual é esse caminho. 
A resposta é naturalmente vossa! Por mim, sei há muito tempo qual é. E quero deixar-vos esse tes-
temunho. Disse-me um meu Amigo (Amigo de todos nós). 
Era Professor (não de Educação Física), poeta e cantor. O seu nome era José Afonso dos Santos, mas
conheciam-no por "ZECA AFONSO". 
Viveu aqui em frente, na Cidade do Sado... e disse-me: "0 rumo... o caminho...é sempre em Frente"! 

Colegas, 
O caminho é sempre em frente... Até ao Congresso de 1994... Até ao Congresso de 1997... 
Até ao Congresso do ano 2000! ! ! 
depois... depois logo se verá! 

Está encerrado o 2.º Congresso Nacional de Educação Física. 
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3º Congresso Nacional de Educação Física
Ofir, 30 de Novembro, 1, 2, e 3 de Dezembro de 1994

A EDUCAÇÃO FÍSICA E O DESPORTO 
COMO FACTORES DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA

30 Novembro – Quarta-Feira
10.00 – Recepção
11.30 – Abertura
12.30 – Almoço
14.30 – Comunicações Livres, Sala A

TEMA 1 – EF E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
“Maramar – Descobrir o Litoral de Sintra”

– Dr.ª Ana Cristina Costa
“Tejo abaixo… de jangada” – Dr. Mário Aguiar

TEMA 2 – EF E SAÚDE
“Postura e saúde” 

– Prof. Doutor Miguel Videira Monteiro 
e Dr.ª Dolores Monteiro

“Normas de AF relacionada com a saúde, 
na avaliação escolar”

– Dr. Alberto Madeira
“Almada… Desporto/Saúde, Condição Física 
e Ginástica” 

– Dr. João Socorro
“Educação Física e Educação da Saúde”

– Prof. Dr. Jorge Mota
“AF e Prevenção das doenças Cardio-Vasculares” 

– Dr. L. Horta e Dr. Themudo Barata.
16.00 – Pausa para café
16.30 – Comunicações Livres – Sala A

TEMA 3 – ACTIVIDADES 
DE COMPLEMENTO CURRICULAR

“Rugby na escola–dos novos programas 
à prática na escola”

– Dr. José Cordovil
“Desenvolvimento do Rugby no meio escolar”

– Dr. António Fernandes
“Beisebol, um radical em expansão”

– Dr. Fernando Lucas
“Desporto Escolar”

– Dr. Carlos Silva
“O Desporto Escolar substituirá a Educação Física?”

– Dr. José Cordovil

1 Dezembro – Quinta-Feira
9.30 – Tese – Formaçãao Inicial 
em ensino da educação física
“Retrospectiva da Formação de Professores” 

– Dr. José Brás
10.00 – Apresentação da Tese 

– Prof. Doutores C. da Costa, 
J. Proença, Sobral Leal

10.45 – Pausa para café
11.00 – Debate e votação na generalidade
11.30 – Debate na especialidade
12.30 – Almoço
14.30 – Tese – Formação Inicial em Ensino 
da Educação Física - debate e votação
16.30 – Pausa para café
17.00 – Conferência – RECURSOS
Apresentação dos resultados 
do questionário elaborado

– Dr. José Eduardo Monteiro,
Arq. Luís Virgílio Cunha, 
Arq.ª Maria Helena Braz, Dr. Luís Bom,
Sr. Raul Caldeira–Repr. da Sportequipa
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2 de Dezembro – Sexta-Feira
9.30 – Conferência – CORRENTES 
E TENDÊNCIAS DA EF

- Prof. Doutores C. da Costa, J. Bento, 
J.Crespo, J.Proença, S.Leal, Dr.Luís Bom

Moderador: Dr. João Jacinto
12.00 – Almoço
14.30 – Conferência – CORRENTES 
E TENDÊNCIAS DA EF (continuação do debate)
15.30 – Pausa para café
16.00 – Comunicações Livres

TEMA 4 – ÉTICA E DEONTOLOGIA 
PROFISSIONAL
“A Higiene moral da profissão” 

– Dr. José Brás
“Reflexão em torno da oportunidade e dificuldades
da definição e exercício da ética profissional em
Educação Física” 

– Dr. Marcos Onofre

TEMA 5 – ENQUADRAMENTO 
NORMATIVO DA ED. FÍSICA

“Dispensa em aulas de EF” 
– Dr. Rui Mendes, Dr.ª Dina Ferrão

“Prevenção de acidentes e lesões em EF” 
– Drs. R. Mendes, L. Pancas, 
J. Santos e A. Baganha.

“Os normativos da avaliação – implicações na EF” 
– Dr. José Eduardo Monteiro

TEMA 6 – TRENO DAS CAPACIDADES FÍSICAS
“O desenvolvimento da resistência 
e a organização curricular da Educação Física” 

– Prof. Doutor Jorge Proença, 
Dr. Paulo Branco

“O desenvolvimento das capacidades motoras 
na Escola. Os métodos de treino e a teoria 
das fases sensíveis” 

– Prof. Doutor António Marques
20.30 – Jantar/Convívio

3 de Dezembro – Sábado
9.30 – Conferência – EF, DESPORTO 
E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

- Dr.ª Carla Marina, Dr. Carlos Rabaçal, 
Dr. Dimas Pinto, Dr. João Felizardo, 
Dr. Jorge Araújo, Dr. J. Constantino, 
Dr. Paulo Mamede, 
Dr. Valdemar Caetano, Dr. Carlos Leal

11.00 – Pausa café
11.15 – Educação Física, Desporto 
e Desenvolvimento Regional – Debate
12.30 – Almoço
14.30 – Educação Física, Desporto 
e Desenvolvimento Regional
15.30 – Pausa para café
15.45 – Conclusões e Moções
16.45 – Encerramento

993º Congresso Nacional de Educação Física, 1994

miolo4.qxp  24-09-2009  16:45  Page 99



DISCURSO DE ABERTURA - Amílcar Romano, 
Presidente da Direc. do CNAPEF

OMovimento Associativo é, independentemente da vontade de cada um, um reflexo, uma opção,
um querer dar forma às necessidades transformadoras do homem, enquanto ser inteligente, na

procura da perfeição dos seus comportamentos e das suas atitudes, como ser individual e social. É,
portanto, em termos conceptuais e filosóficos, uma forma superior de organização.
O CNAPEF, sendo uma resultante natural das APEF’s, não pode, nem deve ser visto, em termos glo-
bais, de uma forma diferenciada dos restantes movimentos associativos.
Assim, está sujeito às influências da sociedade em geral e das inter-relações dos grupos e do indiví-
duo em particular, ou seja, assume-se como um projecto com as suas virtualidades próprias, com as
suas fragilidades naturais, com as dependências do possível.
A realização deste congresso significa, em primeiro lugar, um compromisso assumido pela nossa clas-
se profissional e pelas APEF’s; no entanto, não surge como uma mera acção desgarrada, pois, só por
si, é uma prova de inteligência, de lucidez e de coragem, ao assumir o debate e o protagonismo dos
problemas que têm descaracterizado a Educação Física, o Professor, a Classe Profissional.
A análise do nosso Movimento Associativo, assim como dos efeitos da sua acção, não poderá ser fei-
ta a partir de variáveis simplistas, muitas vezes primárias, perdendo-se no julgamento de pormeno-
res, desconhecendo ou desvalorizando a sua capacidade real de mobilizar, de promover o debate e de
definir estratégias, para encontrar respostas e soluções para os nossos problemas mais profundos.
As APEF’s têm assumido, ao longo da sua existência, a tranquilidade suficiente para não deixar mor-
rer um projecto que começou a ganhar forma em Fevereiro de 1987, no Hotel Altis.
A existência de 14 Associações Regionais que cobrem praticamente todo o país, sedeadas nos Aço-
res, Algarve, Almada/Seixal, Aveiro, Barreiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria,
Sintra, Vila Real e Viseu; a recente constituição da APEF - LISBOA, os movimentos pró-associação de
Póvoa Do Varzim/Vila Do Conde, o pedido de adesão ao CNAPEF, formulado ontem pela Apef - Alto
Minho, são indicadores de crescimento e de maioridade deste movimento e representam, de facto,
um sinal da vitalização e da consciência dos Professores de Educação Física da pertinência de assu-
mirem o nosso projecto global.
Poderíamos concluir, de uma forma simplista, que a afirmação do Movimento Associativo é uma res-
posta dos profissionais à degradação da Educação Física e ao estatuto de menoridade que os poderes
instituídos nos têm atribuído.
Defendemos que esta atitude da classe, para além da reacção natural de quem se sente atacado, re-
presenta uma vontade de impor processos, metodologias e objectivos que salvaguardem a Educação
Física e o Desporto como áreas fundamentais para a formação do Homem, para o reajustamento de
atitudes e de comportamentos para uma cultura mais humanista.
Aquela reacção não pode ser encarada como uma mera resposta irreflectida, das gerações mais jovens.
É, também, uma resposta às preocupações das gerações mais velhas que, perplexas, se interrogam e nos
interrogam como foi possível que a Educação Física tivesse chegado a este ponto. Quando, também, os
mais velhos assumem com frontalidade e mágoa a situação em que se encontra a Educação Física, nin-
guém, mas mesmo ninguém, pode, facilmente e de ânimo leve, contestar esta realidade.
Em tom de repto, questionamos - será que todas as gerações de professores estão enganadas em re-
lação à Educação Física e à sua função? Será que os responsáveis dos diferentes governos, dos vários
poderes, prosseguem políticas educativas correctas nesta área?
Qualquer cidadão, qualquer jovem, deste país, saberia responder a este dilema.
Apesar de tudo, este congresso representa uma capacidade de promover consensos, de encontrar so-
luções pela via da inteligência e do diálogo, que possam conduzir a uma melhor educação, a um maior
desenvolvimento.
Assumimos por inteiro a cidadania europeia.
Rejeitamos o miserabilismo.
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Lutamos pela Escola, como agente de formação integral, pelo Clube, como agente de formação e de
aprofundamento desportivo, pela Comunidade local como agente de interacção, com os vários subsis-
temas e pela Região como agente unificador dos níveis anteriores, no respeito pela história, pelas tra-
dições e pela cultura do nosso povo. O professor e profissional de Educação Física e de Desporto é,
inquestionavelmente, um dos protagonistas das dinâmicas de desenvolvimento do Homem e da So-
ciedade do Futuro.
Caros colegas, debater, hoje, a temática da Formação de Professores, com grande realce para a For-
mação Inicial, deve ser assumido como resposta a todos os erros, conscientemente protagonizados
por algumas Escolas de Formação, onde a qualidade do ensino, a dignificação da nossa classe profis-
sional, a afirmação da nossa disciplina não têm sido os objectivos perseguidos.
Este debate, organizado à volta da proposta de tese sobre Formação de Professores, deverá traduzir-se
numa atitude de vinculação da nossa classe aos princípios em que a mesma se deverá cimentar.
As conclusões, que não se pretendem como mero exercício teórico e intelectual, deverão ser, também,
um instrumento de pressão e de salvaguarda da nossa dignidade profissional, já que os alunos, após
conclusão do seu curso, são lançados no mercado de trabalho, criando diversas tipologias de Profes-
sores de Educação Física, em nada benéfico para eles próprios, e gerando vírus de descaracterização
e de ruptura da classe.
Colegas, só com uma posição clara e frontal, deste congresso, sobre esta temática e com a congrega-
ção de todos os esforços à volta dos Movimentos Associativos que nos representam, poderemos ter
sucesso na concretização dos nossos anseios de formação, para um ensino de qualidade.
Com o tema "Correntes e Tendências Actuais da Educação Física" não é nosso objectivo cimentar ini-
mizades ou divisões. Pretendemos provocar consensos. Pretendemos fortalecer o espírito da unidade.
Porque, muitas vezes, o próprio Professor de Educação Física tem, enquanto actor duma diversidade
de papéis, sido vítima das suas próprias contradições, defendendo estratégias imediatistas, em torno
de interesses pontuais, torna-se necessário consubstanciar, na criação de um Código Deontológico,
um instrumento de equilíbrio e de defesa dos profissionais de Educação Física, um meio de persuasão
contra os detractores da nossa disciplina e do exercício da nossa função.
A conferência sobre o Desenvolvimento Regional assume, no quadro da estratégia do nosso movimen-
to, a intenção de aprofundar a importância da Educação Física e do Desporto, como factores funda-
mentais do desenvolvimento da sociedade.
O nosso Movimento Associativo está sensibilizado para debater com os responsáveis, locais e regio-
nais, formas e processos de intervenção que promovam os interesses do cidadão e facilitem uma me-
lhor qualidade de vida das comunidades locais.
Neste congresso, a nossa classe, através do tratamento dos dados do inquérito, por nós distribuído a
todas as escolas, vai caracterizar e analisar a situação real sobre os recursos e equipamentos esco-
lares. Assim, mais conscientemente, poderão ser feitas propostas sobre os critérios a adoptar na sua
construção e recuperação.
Também, outros temas específicos da nossa função merecem um tratamento e uma atenção cuida-
da, já que não os podemos desinserir do contexto global das nossas preocupações e da sua importân-
cia para a nossa actividade diária.
O convite que formulámos a colegas que, porque mais velhos, se vão afastando da profissão, repre-
senta para nós o primeiro passo para uma relação de amizade, para uma demonstração de carinho e
respeito pelo trabalho que nos deixaram, para que a sua experiência nos ajude a encontrar e funda-
mentar soluções para os problemas que constantemente nos vão surgindo.
Acreditamos que este congresso representa mais um marco de afirmação do Movimento Associativo,
de referência para a intervenção dos profissionais de Educação Física, de reforço da nossa disciplina,
na escola e na comunidade.
Antes de terminar, não posso deixar de desejar, em nome de todas as Associações, 
BOM TRABALHO, BOM CONGRESSO.
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TESE E MOÇÕES

TESE: FORMAÇÃO INICIAL EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Autores: Prof. Dr. Francisco Carreiro da Costa, Prof. Dr. Francisco Sobral Leal e Prof. Dr. Jorge Proença

A – O QUE ESTAVA EM CAUSA NO 1.º CONGRESSO
1. O que estava em causa no que respeita à formação inicial em Educação Física
aquando da realização do 1.º Congresso, em 1998, era a denúncia de uma situação que se caracteriza-
va sobretudo pelos aspectos seguintes:
a) Ausência de um plano adequado e coerente de formação em ensino da Educação Física, que congre-
gasse todas as Universidades com responsabilidades neste domínio – a formação inicial caracterizava-
se por uma “cultura da disparidade”.
b) O aparecimento de cursos politécnicos de formação em ensino da Educação Física em Escolas Supe-
riores de Educação, (as variantes de Educação Física), em que as estruturas curriculares e os respectivos
planos de estudo configuravam uma formação científica insuficiente e incompatível com o desempe-
nho de uma função específica e especializada em Educação Física. Além de uma formação insuficiente,
estes cursos representavam, e representam, um passo atrás nos progressos feitos ao nível da formação
em Educação Física, com a extinção das Escolas de Instrutores de Lisboa e Porto e do INEF, e a criação
dos Institutos Superiores de Educação Física de Lisboa e do Porto, por viabilizarem a formação para o
exercício da mesma especialidade e funções no ensino politécnico a par com o ensino universitário.

B – O QUE ESTÁ ACTUALMENTE EM CAUSA: CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
1. Cinco anos volvidos sobre a realização do 1.º Congresso, a formação inicial em Ensino da Educação
Física evoluiu infelizmente para pior. Na verdade:
a) As situações denunciadas em 1988 não só se mantiveram como se agravaram.
b) Com efeito, um novo modelo de formação em Educação Física no ensino superior politécnico foi
entretanto criado – o CESE em Educação Física, isto é, o chamado Curso Superior Especializado.
Muitas instituições privadas do ensino superior politécnico, aproveitando de uma forma oportunista
a incoerência, permissividade e desresponsabilização do Ministério da Educação, têm vindo a “trans-
formar” centenas de professores do 1.º ciclo em “licenciados em ensino da Educação Física”, poden-
do leccionar no 2.º ciclo do ensino básico, através de cursos com uma duração de um ano. Deve ter-
se presente que algumas Escolas Superiores de Educação reivindicam mesmo que a intervenção
destes docentes se estenda até ao 3.º ciclo.
A existência destes cursos está não só a pôr em causa a qualidade do ensino da Educação Física, com
está também a desqualificar os seus profissionais e a desacreditá-los perante a opinião pública.
c) Por outro lado, vários cursos no ensino superior universitário passaram a ostentar designações em
que a expressão “Educação Física” parece claramente desvalorizada, ou foi simplesmente eliminada
em favor da expressão “Ciências do Desporto”.
d) A desvalorização da ideia de Educação Física na maioria dos cursos universitários traduz uma
opção clara da parte dos seus responsáveis: a formação de técnicos de desporto em alternativa a
profissionais de Educação Física, procurando impor a ideia falsa de que este “novo” perfil profissio-
nal substitui as funções cometidas aos segundos. As estruturas curriculares e os planos de estudo to-
talmente organizados na lógica do treino desportivo, o recrutamento e a selecção dos estudantes com
base no seu currículo desportivo, e ainda declarações dos responsáveis pelos cursos, não deixam
quaisquer margens para dúvidas de que é esta a intenção. Situações existem em que nem as condi-
ções mínimas legalmente prescritas são respeitadas.
e) Todavia, a esta opção na formação inicial não tem correspondido o indispensável ajustamento das
saídas profissionais, cuja transformação é globalmente insignificante. Assim, em muitas instituições de
formação utiliza-se a legislação vigente sobre a formação de professores, para designar, no pano for-
mal, os cursos de “licenciaturas em ensino”. Com este estratagema, procura-se garantir emprego aos
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diplomados no Sistema Educativo, emprego que dificilmente seria conseguido a tempo inteiro no
Sistema Desportivo. Esta atitude de rejeitar a Educação Física mas ao mesmo tempo utilizá-la como
Misericórdia ou agência de emprego é um comportamento eticamente reprovável. Não se nega a im-
portância de formar técnicos de desporto e a necessidade de alargar o campo profissional no domínio
da Cultura Física, mas não se pode aceitar que se degrade deliberadamente a área de intervenção mais
representativa e socialmente mais útil.
f) A Faculdade de Motricidade Humana, secundada pelo ISMAI, reduz a duração da licenciatura em
“Ciências do Desporto” de 5 para 4 anos. Por iniciativa própria e fazendo uso da lei de autonomia uni-
versitária, esta faculdade despromove um curso universitário colocando-o, em termos de duração de
formação, no mesmo plano dos cursos politécnicos. Esta é uma situação lamentável que, a não ser
corrigida, promoverá alterações do estatuto profissional fáceis de adivinhar. Esta redução é ainda
mais criticável quando é feita sob o argumento da harmonização da formação no seio dos países da
comunidade europeia (proposta por quem? Discutida no nosso país com quem?). Estas não são deci-
sões de âmbito estritamente académico. Na verdade, decisões desta natureza têm enormes implica-
ções profissionais, pelo que terão de ser discutidas e partilhadas com as organizações científicas e
socioprofissionais, nomeadamente com a SPEF e o CNAPEF. Importa ter presente que organizações
profissionais, mundiais e europeias, no âmbito da Educação Física (casos do ICHPER – International
Council on Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance e da EUPEA – European Physical
Eduation Association ) pugnam, na linha do que defende a OCDE (1990), pela institucionalização da
formação em Educação Física exclusivamente na universidade.
2. Mau grado o vasto campo de conhecimentos que a investigação no âmbito da formação de profes-
sores reuniu, tanto no ensino em geral como no ensino de actividades físicas, a verdade é que a maio-
ria dos cursos em Portugal ignora, ou não contempla adequadamente, esse conhecimento. Constituem
infelizmente honrosas excepções os cursos que procuram formar profissionais do ensino da Educação
Física com o conteúdo e o significado que a expressão encerra.

C – A SITUAÇÃO ACTUAL: CONSEQUÊNCIAS PROFISSIONAIS 
E PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
1. Como é fácil de concluir e constatar todas as circunstâncias atrás referidas estão a penalizar forte-
mente a identidade da Educação Física, quer como área de especialidade, quer como disciplina no
Sistema Educativo, a degradar a qualidade da formação, e a corroer a credibilidade e a qualificação
dos profissionais de Educação Física.
2. Para perceber profunda e globalmente o porquê da situação de crise da Educação Física e da for-
mação inicial no nosso país, há que considerar que ela decorre de duas razões principais:
a) uma geral ou internacional, isto é, associada aos problemas que se podem observar com contornos
semelhantes na generalidade dos países europeus e nos países do continente americano;
b) uma nacional, relacionada por um lado com as políticas educativa e de formação de professores
que se têm vindo a concretizar desde a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, e, por outro
lado, com as concepções de formação e de Educação Física que têm vindo a prevalecer entre os do-
centes das instituições de formação. No ensino universitário, a ideia da “Educação Física como mera
área de aplicação do Desporto”, isto é, uma posição que defende a substituição da Educação Física,
eclética e inclusiva, pela formação desportiva, vocacional e facultativa. No ensino politécnico, uma
posição “Pedagogista”, que desvaloriza o processo de ensino-aprendizagem de actividades físicas por
entender que o movimento é um mero pretexto ou meio para promover a educação da personalidade.
3. As questões de ordem geral ou internacional, têm fundamentalmente a ver com a ausência em
Educação Física de uma cultura profissional, isto é, de um corpo de conhecimentos, ideias, valores e
referências comuns a todos os membros da profissão, e que constituísse um código normativo a par-
tir do qual as decisões profissionais fossem tomadas, tal como acontece em campos profissionais bem
consolidados e com indiscutível prestígio e aceitação social, como por exemplo medicina e direito. 
Em vez de uma “cultura do profissionalismo”, a Educação Física caracteriza-se por uma total ausên-

1033º Congresso Nacional de Educação Física, 1994

miolo4.qxp  24-09-2009  16:45  Page 103



cia do consenso sobre a missão e os objectivos do campo profissional, bem como sobre as finalidades
e os conteúdos que devem estruturar e integrar os programas de formação de professores. Esta diver-
sidade de perspectivas e orientações existentes hoje em dia em Educação Física tem levado a que:
a) Por um lado, não haja uma resposta inequívoca para algumas das questões estruturadoras do
campo profissional, a saber:
- O que é um ensino de qualidade em Educação Física?
- O que é um bom professor de Educação Física?
- O que é um bom programa de formação de professores em Educação Física?
b) Por outro lado, esteja aberto o caminho para toda a série de oportunismos pessoais, académicos e
políticos. Por exemplo:
- Salvo honrosas excepções, a hierarquia académica das instituições e cursos de formação inicial em
Educação Física está totalmente dissociada do campo profissional.
- Muitos formadores desconhecem os problemas da Educação Física, não são profissionalizados, e o
seu centro de interesse profissional gravita em torno do Desporto e, naturalmente, da carreira
académica (o que, em demasiadas situações, acontece como a orientação universitária do Estágio
Pedagógico é esclarecedor). Importa ressalvar, todavia, os formadores que por iniciativa pessoal estão
a realizar um trabalho de grande qualidade pedagógica e científica.
- Admite-se que pessoas sem formação ou com formação ad hoc acelerada possam orientar equipas
do desporto escolar.
- Etc.
4. É necessário empreender um esforço sincero no sentido de se construir em Portugal uma cultura
profissional em Educação Física, procurando a identidade possível em torno de um consenso sobre as
missões e objectivos do nosso campo profissional, para que:
- se inverta o processo de desprofissionalização em marcha;
- a melhoria e a dignificação da Educação Física aconteça nas nossas escolas.

D – PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 
UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA PROFISSIONAL
1. Promover hoje em Portugal a qualidade do ensino em Educação Física não é apenas uma questão
de ética; é sobretudo uma questão de sobrevivência profissional.
2. Por qualidade do ensino em Educação Física entende-se a que decorre de um ensino que é ministrado
por profissionais com um conhecimento científico e pedagógico profundo, capazes de conceber, con-
cretizar e avaliar processos de ensino-aprendizagem de actividades físicas culturalmente significativas,
que actuam de uma forma crítica respeitando princípios éticos e morais, e que apresentam a disposição
e capacidade para continuamente desenvolverem e melhorarem a eficácia do seu trabalho.
a) A qualidade do ensino é um problema ético e moral – a Educação Física deve ser concedida como
um amplo projecto educativo que tem por finalidade a integração cultural de todas as crianças e
jovens, de forma a dar-lhes a oportunidade de adquirirem as competências sócio-culturais desejáveis. 
A Educação Física no currículo geral de escolaridade deve proporcionar acesso e tratamento de igual
qualidade educativa a todos os alunos.
b) A qualidade do ensino é um problema de credibilidade e de dignidade profissional – o prestígio e
o estatuto social dos profissionais de Educação Física dependem sobretudo da motivação, dedicação
e competência que demonstrarem no exercício da profissão.
c) A qualidade do ensino é um problema de sobrevivência profissional – a relevância que a sociedade
e os cidadãos atribuem à disciplina de Educação Física depende da capacidade que os seus profis-
sionais tiverem de afirmar a especificidade e a qualidade da sua intervenção relativamente à de ou-
tros intervenientes que disputam o seu espaço profissional.
d) A qualidade do ensino depende essencialmente da qualidade da formação inicial e contínua dos pro-
fessores e das condições de trabalho nas escolas (OCDE, 1990) – o prestígio social é também determi-
nado pelo nível de formação dos profissionais e pelo contexto onde esta se realiza.
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E – O QUE É SER UM PROFISSIONAL EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA? 
QUE TIPO DE PROFESSORES É PRECISO FORMAR?
1. Propõe-se que os cursos de formação em ensino da Educação Física no nosso país se estruturem
de modo a promoverem a formação de profissionais, com as características seguintes:
1.1. Professores com um conhecimento científico e pedagógico profundo, que saibam responder às
perguntas: o que ensinar? E como ensinar? Isto é, especialistas no ensino da Educação Física. 
Para se ser um especialista em ensino em Educação Física é necessário possuir um sólido conheci-
mento das diferentes actividades físicas. Nesta perspectiva, os conteúdos que integram todas as áreas
dos programas de Educação Física têm de constituir matéria de aprendizagem obrigatória em todos
os cursos de formação inicial.
Para além dos conhecimentos dos conteúdos de ensino, a formação de um professor em Educação Fí-
sica deve incluir outras categorias de conhecimento conforme Schulman (1987) preconiza, a saber:
- Conhecimento pedagógico geral: referindo o conjunto de princípios e estratégias de gestão e orga-
nização da classe que todos os professores devem partilhar e que transcende a especificidade da
matéria, o grau e o contexto de ensino.
- Conhecimento dos alunos e suas características: incluindo os factores cognitivos, físicos, emocio-
nais e sociais que moldam e concorrem para as diferenças individuais.
- Conhecimento do contexto educativo: incluindo o nível micro (grupo-classe), o nível meso (a escola
como organização) e o nível macro (sistemas social e cultural).
- Conhecimento dos fins, objectivos e valores educativos: incluindo os seus fundamentos históricos e
filosóficos.
- Conhecimento curricular: incluindo a concepção e adaptação de planos de acção educativa, nomea-
damente unidades de ensino e programas operacionais. 
- Conteúdos do conhecimento pedagógico: incluindo o conhecimento dos objectivos que devem pre-
sidir e as estratégias a utilizar no ensino de conteúdos num determinado grau de ensino, o conheci-
mento de como os alunos assimilam esse conteúdo, bem como as suas dificuldades mais comuns.
1.2. Professores que possuam um vasto repertório de habilidades de ensino e apresentem competên-
cia técnica.
O ensino exige um conhecimento instrumental pelo que os professores devem dominar uma grande
variedade de habilidades de ensino, de modo a que sejam capazes de alcançar os objectivos da Edu-
cação Física e de enfrentar e superar os problemas da prática quotidiana.
Com efeito, os professores mais eficazes possuem um repertório muito variado de habilidades de ensi-
no, e apresentam uma grande plasticidade na relação educativa. O sucesso pedagógico em Educação
Física exige do professor uma grande capacidade didáctica, isto é, a capacidade de articular habili-
dades de diagnóstico, de instrução, de gestão e de remediação, de modo a adaptar o seu comporta-
mento de ensino à especificidade da situação educativa e às necessidades formativas dos alunos,
visando criar-lhes as melhores condições de aprendizagem.
1.3. Professores que acreditem na importância da qualidade do ensino e que o seu papel fundamen-
tal é promover a aprendizagem.
O primeiro objectivo no ensino em Educação Física escolar é promover a aprendizagem de actividades
físicas culturalmente significativas. Assim, a formação de professores qualificados, altamente motiva-
dos para buscarem permanentemente a excelência na sua prática profissional, e acreditando que a sua
principal função é promover a aprendizagem, deverá constituir um dos objectivos da formação inicial. 
1.4. Professores com espírito crítico sobre si mesmos, capazes de analisar continuamente o seu ensino e o
resultado do seu trabalho, e dispostos a promover as alterações que se mostrem necessárias.
O ensino em Educação Física caracteriza-se pela complexidade e incerteza e por situações que podem
ser previstas de antemão; como consequência, a actividade educativa nesta área disciplinar exige do
professor tanto a capacidade de resolução de problemas, como a capacidade de reflectir sobre os fins,
os objectivos e os resultados do seu trabalho.
Assim, os professores devem possuir a capacidade de orientar o seu ensino por meio de uma raciona-
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lidade técnica prática e critica.
Na reflexão técnica o professor centra a sua atenção sobre a eficácia dos meios e actividades utili-
zadas para alcançar os fins que aceita como inquestionáveis.
Na reflexão prática o professor examina a oportunidade e adequação dos objectivos e das práticas educa-
tivas, e os resultados obtidos. Finalmente, na reflexão critica, o professor preocupa-se com os aspectos
morais e éticos da actividade educativa.
Os programas de formação em Educação Física devem criar um ambiente favorável à promoção e desen-
volvimento nos futuros e actuais professores e uma capacidade reflexiva nos três domínios referidos. 
Necessitamos de formar professores com capacidade para distinguir uma boa prática educativa de uma
prática inaceitável. Necessitamos de professores altamente motivados e empenhados em enfrentar a sua
actividade profissional com curiosidade, que assumam as tarefas profissionais de uma forma não ro-
tineira; enfim, professores reflexivos que entendam o processo de aprendizagem e de formação como
fazendo parte da própria função docente, que creiam e assumam o processo de melhoria do seu próprio
ensino como um empreendimento colectivo.
1.5. Professores que actuem de acordo com princípios éticos e morais.
As habilidades de ensino são essenciais para realizar uma prática educativa de qualidade; todavia,
não substituem ideias e valores.
Os professores devem ser formados e preparados não só para realizarem uma prática inteligente que
vise criar condições de desenvolvimento e aprendizagem mais justas e gratificantes para todos os
alunos, mas adquirirem também uma consciência critica de que “Qualquer politica ou prática que con-
trarie os objectivos de igualdade e Excelência para todos, e que perpetuam as desigualdades sociais e
económicas, devem ser objecto de critica e contestação” (Sirotnick, 1990).

F – ESTRUTURAS CURRICULARES COERENTES E CONSEQUENTES NA FORMAÇÃO INICIAL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA CONDIÇÃO DE QUALIDADE DA FORMAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO FÍSICA
1. É necessário criar um Código Profissional, um quadro de referência que estabeleça critérios de
qualidade na formação em ensino da Educação Física, e defina, de forma inequívoca, quem pode ser
considerado um profissional nesta área. Um código profissional em Educação Física será, em suma,
um instrumento que contribuirá para:
- Implementar a qualidade do ensino;
- Harmonizar os diferentes cursos de formação, sem retirar a possibilidade de cada instituição intro-
duzir as componentes de formação complementar que desejar, desde que não desvirtue a finalidade
primordial: a formação de profissionais para o ensino da Educação Física;
- Definir critérios de exercício profissional;
- Demonstrar à sociedade a importância e a imprescindibilidade dos profissionais de Educação Física,
a complexidade da profissão e o rigor e a seriedade como é encarada a sua formação.
2. A construção deste Código Profissional deverá mobilizar todos os profissionais que sinceramente
acreditam na importância da Educação Física, e no papel essencial da formação de professores no seu
desenvolvimento.
3. Entre muitos outros aspectos o Código Profissional deverá delimitar a estrutura curricular da li-
cenciatura em ensino da Educação Física:
- Estrutura e planos curriculares da licenciatura em Educação Física.
- A licenciatura em ensino da Educação Física é um curso de formação de professores. Nesta pers-
pectiva, torna-se imprescindível que os objectivos, a organização curricular e os planos de estudos
respeitem não só esta circunstância como exprimam, na sua estrutura e conteúdos, uma “cultura da
profissão”, bem como os valores, as atitudes e as competências que identificam um profissional de
Educação Física.
Assim, para além das finalidades próprias de educador profissional, a licenciatura em ensino da Edu-
cação Física deve habilitar para a concepção, implementação e avaliação de processos de:

106 3º Congresso Nacional de Educação Física, 1994

miolo4.qxp  24-09-2009  16:45  Page 106



- Treino das capacidades físicas, condicionais e coordenativas;
- Aprendizagem das actividades físicas desportivas nas suas dimensões técnica, técnico-táctica, regu-
lamentar e organizativa;
- Aprendizagem das actividades de expressão artística, nomeadamente as danças, nas suas dimen-
sões técnica, de composição e interpretação;
- Aprendizagem dos jogos tradicionais e estudo dos costumes associados à exploração e desenvolvimen-
to das capacidades físicas do nosso povo;
- Aprendizagem dos processos de manutenção da aptidão física;
- Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenóme-
nos sociais extra-escolares, no seio dos quais se desenvolve e dinamiza a cultura física;
- A licenciatura em Educação Física é uma licenciatura integrada em ensino, com a duração de cinco anos;
- A licenciatura em ensino da Educação Física deverá realizar-se preferencialmente no ensino supe-
rior universitário;
- Os alvos e os conteúdos de formação dos cursos de Educação Física deverão ser objecto de um am-
plo, aprofundado e permanente diálogo entre as instituições de formação e as organizações científi-
cas e profissionais;
- Os alvos e os objectivos de formação estão claramente explicitados, e os conteúdos, as actividades
e as estratégias de formação devem ser coerentes com eles;
- A licenciatura em Educação Física integra o estágio pedagógico, com a duração de um ano lectivo,
durante o qual o estudante deve exercitar-se em todas as funções e tarefas próprias de um profes-
sor. Rejeita-se, por insuficientes, as soluções que reduzem o estágio pedagógico a qualquer tipo de
prática pedagógica;
- Os cursos deverão prestar um apoio assíduo e permanente aos estudantes durante o ano de está-
gio, através de orientadores do ensino universitário e do ensino básico e secundário, profissionaliza-
dos em Educação Física e com grande experiência de ensino;
- As instituições de formação inicial, dispersas pelo território nacional, deverão estabelecer com os
professores profissionalizados dos diversos graus de ensino, relações privilegiadas no sentido de asse-
gurarem uma interacção, experiência profissional – enriquecimento da formação;
- Os cursos deverão estruturar os seus planos de estudo, procurando preparar profissionais aptos para
enfrentarem e intervirem nas interacções Escola–Comunidade, sem perderem de vista as suas funções
de educadores. 
- Independentemente do quadro de disciplinas que cada instituição vier a definir, todos os cursos em
ensino da Educação Física deverão integrar obrigatoriamente as seguintes áreas científicas:

ÁREAS CIENTÍFICAS OBRIGATÓRIAS
Ciências da Actividade Física: reúne as disciplinas ou o conhecimento que aborda o movimento hu-
mano, enquanto processo de adaptação biocultural.
Ciências da Educação Física: engloba as disciplinas que visam a análise e sistematização dos conteú-
dos e dos meios de ensino, bem como dos métodos e das técnicas de intervenção e de formação, quer
no quadro escolar, quer na perspectiva do processo de educação permanente.
Ciências da Educação: engloba as disciplinas que realizam a análise dos factos e das situações de
educação, independentemente do contexto em que se realizam.

ÁREAS CIENTÍFICAS OPCIONAIS
Razões e interesses locais, regionais ou institucionais podem aconselhar a definição de áreas comple-
mentares de formação.
As Ciências do Desporto não deixarão certamente de constituir uma área desejável de formação comple-
mentar quando bem delimitadas na sua verdadeira vocação, isto é, entendidas como o conjunto eclético
das iniciativas disciplinares que se ocupam do rendimento desportivo nos seus elementos condicionais,
nas suas características contextuais e nos seus processos de optimização.

1073º Congresso Nacional de Educação Física, 1994

miolo4.qxp  24-09-2009  16:45  Page 107



MOÇÕES

MOÇÃO A
Resultante duma RGA realizada na FMH em 22/11/94 é apresentada e subscrita por: Nuno Sequeira,
Carla Catarino
Os estudantes reunidos em Assembleia-geral no dia 22 de Novembro de 1994, consideram que:
1. Continua a não haver da parte dos responsáveis da Faculdade e do próprio Ministério da Educação tra-
balho suficiente para a realização do Curso de Ciências do Desporto, na sua duração normal (4 anos).
2. Muito embora seja garantida a continuação do modelo anterior (estágio no 5º ano), não é de modo
nenhum positivo estar sucessivamente de ano para ano a enveredar por soluções de recurso.
Deste modo, como solução definitiva, consideram os estudantes que deverá a Faculdade optar pelo está-
gio pedagógico e profissionalizante no 5º ano, com a consequente alteração do plano de estudos. 
Nota: Esta moção foi retirada pelos proponentes após a sua discussão.

MOÇÃO B
Dr. João Jacinto e Dr. Ernesto Albuquerque como proponentes
Considerando:
- Ter sido aprovada na generalidade a tese sobre a Formação Inicial em Educação Física;
- Ter sido aprovada na especialidade a necessidade de contrariar toda a espécie de oportunismos pes-
soais, académicos e políticos, tendentes a desacreditar os profissionais;
- Ter sido aprovada na especialidade a necessidade de se construir uma cultura profissional em Edu-
cação Física, capaz de estruturar missões e objectivos do seu campo profissional;
- A necessidade de dar continuidade a um processo que seja o garante do cumprimento das delibera-
ções do Congresso.
Propõe-se:
- Que se constitua um GRUPO PROFISSIONAL com base nas direcções do CNAPEF e da SPEF.
- Que o mesmo assuma a responsabilidade da construção de um quadro de referências profissionais
e deontológicas com o objectivo de estabelecer parâmetros para a definição do estatuto profissional.
- Que o inicio desta reflexão se verifique até ao dia 30 de Abril de 1995 e que os profissionais de
Educação Física sejam informados do decorrer dos trabalhos.

MOÇÃO C
Prof. Doutor Carreiro da Costa, como primeiro subscritor.
Considerando que muitas instituições de Ensino Superior Politécnico, aproveitando de uma forma
oportunista a incoerência e permissividade do Ministério da Educação, têm vindo a transformar cen-
tenas de professores do 1.º Ciclo em “Licenciados em Ensino” da Educação Física, podendo leccionar
no 2.º Ciclo do Ensino Básico, através de cursos com duração de um ano.
Propõe-se:
- A Direcção do CNAPEF e da SPEF e de outras organizações socioprofissionais convirjam esforços no
sentido de reivindicar a urgente revogação da legislação que permite a existência destes cursos, que
habilitam professores sem formação específica em Educação Física para o exercício profissional nesta
área disciplinar. 

MOÇÃO D
Subscrita pela APEF-Algarve
Considerando:
- Que o modelo estrutural de funcionamento das actividades curriculares no 1.º Ciclo do Ensino
Básico é aquele que, de momento, melhor serve a realidade Portuguesa.
- Que a Expressão e Educação Físico-Motora, a par de outras, constitui uma componente vital para o
desenvolvimento integral da criança, assente num programa curricular actualizado e dinâmico.
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- Que na actual situação se verificaram intervenções diversas das autarquias, na área curricular,
levando a Modelos de Formação e Desenvolvimento não articulados.
Os profissionais de Educação Física do Algarve, reunidos no Encontro Distrital realizado em Lagoa, nos
dias 22, 23 e 24 de Julho do corrente, recomendam às estruturas educativas do Ministério da Educa-
ção, nomeadamente à DRE Algarve, uma intervenção urgente no sentido de coordenar modelos de
funcionamento e intervenção das autarquias nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, exigindo e di-
namizando a aplicação do programa nacional da Expressão e Educação Físico-Motora.
Nota: Esta moção foi retirada pelos proponentes após a sua discussão.

MOÇÃO E
Subscrita pela APEF-Algarve
1. Considerando que é preocupação politica do governo, através da elaboração dos Novos Programas
e das directivas ministeriais sobre a sua aplicação, que o desenvolvimento global da criança no 1.º Ci-
clo compreenda de facto, a vertente físico-motora;
2. Considerando o papel de apoio das Câmaras Municipais às Escolas do 1.º Ciclo, que com os seus
planos de desenvolvimento comunitário, têm vindo a colmatar algumas lacunas de recursos e mate-
riais com que se debatem as escolas e até de animação técnico-pedagógica;
Os professores presentes no Encontro Regional de Profissionais, organizado pela APEF do Algarve, em
Lagoa, a 22, 23 e 24 de Julho último, propõem um maior empenhamento das estruturas regionais do
ministério na aplicação das orientações superiores e na aplicação dos programas, recursos e materi-
ais postos à disposição pelas Câmaras e entidades privadas, no sentido de uma progressiva e cada vez
maior autonomia do professor do 1.º Ciclo, na leccionação das aulas de Expressão e Educação Físico-
Motora.
Nota: Esta moção foi retirada pelos proponentes após a sua discussão.
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DISCURSO DE ENCERRAMENTO - Carlos Alberto Ferreira, 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral do CNAFEP

Exmos. Senhores,
Caros colegas,
Em nome do CNAPEF, na qualidade de Presidente da Assembleia Geral, cumpre-me dizer algumas pa-
lavras no encerramento deste Congresso, começando por fazer os agradecimentos que consideramos
devidos.
Agradecemos aos nossos convidados que, com a sua presença, muito contribuíram para o prestigiar.
Gostaríamos de destacar os nossos colegas de Educação Física, convidados de honra, que dedicaram
já uma boa parte da sua vida à dignificação desta profissão.
Agradecemos à Comissão Organizadora do Congresso, nomeadamente à Direcção do CNAPEF e APEF
de Braga, que em condições de trabalho muito difíceis e apoios escassos, encontraram espaço físico
e vontade de estruturarem este Congresso, com as dificuldades próprias de uma organização com esta
dimensão.
Agradecemos também a todas as entidades que o apoiaram.
Finalmente, agradecer a todos os colegas que aqui estiveram e aos que, não podendo estar, a ele esti-
veram ligados em fases anteriores.
Não temos a pretensão de fazer, aqui e agora, o balanço deste Congresso. Uma parte deste balanço
acaba de ser feita com a leitura das conclusões e a aprovação das moções.
No entanto, há alguns aspectos que se impõe salientar.
O primeiro, relativo à oportunidade dos temas deste congresso. Se houvesse algumas dúvidas quan-
to a essa oportunidade, teriam sido desfeitas durante estes quatro dias, uma vez que, directa ou indi-
rectamente, são determinantes para a qualidade do Ensino e da Aprendizagem da Educação Física e
do Desporto.
De entre eles, destacamos a primeira prioridade deste Congresso, a Tese sobre "Formação Inicial em
Ensino de Educação Física".
As expressivas maiorias com que foi aprovada, evidenciam duas coisas:
1.ª - Que um dos objectivos deste Congresso, que era o de promover consensos dentro da classe, con-
ducentes a uma melhor educação e a um maior desenvolvimento, foi atingido.
2.ª - Que sobre este tema, de importância determinante para a sobrevivência da classe e da própria Edu-
cação Física, como a entendemos, existe identidade profissional ao nível dos princípios e dos conceitos.
E, porque a natureza da Tese é o de ser um espaço definidor de um conjunto de princípios de refe-
rência à Formação Inicial, para o exercício de uma profissão - ser Professor de Educação Física - e
que aqui floresceu, com uma votação que traduz um querer na construção da mudança, peço a esta
Assembleia uma aclamação.
Um segundo aspecto que certamente marcará, pela positiva, a história do movimento associativo dos
profissionais de Educação Física, foi o reencontrar do espírito de unidade que se traduziu já na aprovação
duma moção que obriga à criação de um grupo profissional, com base nas Direcções do CNAPEF e da
SPEF, para projectar, no que lhe compete, a operacionalização do que aqui se passou.
A todos nós, professores de Educação Física, fica o dever de continuar a contribuir para a consoli-
dação do movimento associativo, e no essencial, compete-nos projectar o desenvolvimento da Edu-
cação Física em todos, e em cada um, dos seus locais de trabalho.
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4º Congresso Nacional de Educação Física
Fátima, 27, 28 e 29 de Novembro de 1997

A EDUCAÇÃO FÍSICA EM FINAIS DO SÉCULO: AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS 

DISCURSO DE ABERTURA - Ernesto Albuquerque, 
Presidente da Direcção do CNAPEF

Exmos. Senhores Oradores, 
Digníssimos convidados, 
Exmos. Senhores Professores de Educação Física 
Prezados colegas

Faço votos para que o IV Congresso Nacional de Educação Física, à semelhança dos anteriores Con-
gressos, seja um MOMENTO ALTO de reflexão sobre a situação profissional e as necessidades de De-

senvolvimento da Disciplina de Educação Física.
O CNAPEF parte para mais um importante contributo, tendo bem presente que esta reflexão, contex-
tualizada por factores sociais e educativos, será, no entanto, sempre condicionada pelo Sistema Edu-
cativo.
Numa sociedade que se sente "em mudança", temos obrigação profissional de contribuir na cons-
trução dessa mudança, para que a Sociedade Educativa acompanhe o desenvolvimento onde a con-
quista de qualidade no Ensino seja um propósito e a Educação Física seja, de facto, mais um elemen-
to determinante na Formação dos jovens, como contributo indispensável para a aquisição dos hábi-
tos e práticas socialmente desejáveis, onde Saúde e Bem-Estar podem sair beneficiados.
Quem melhor do que os Profissionais de Educação Física sabe defender os interesses da Disciplina e
da Classe, na óptica da construção de modelos de organização e intervenção que sejam o garante de
um desenvolvimento equilibrado dos jovens, tendo em vista a sua plena intervenção na Sociedade?
É este pressuposto que tenho como justificação para dizer que vale a pena continuarmos a nossa
aposta no sentido de uma maior dinâmica associativa, para a conquista de mais qualidade no ensino
da Educação Física.
Quando analisamos as causas que foram determinantes na construção do movimento Associativo, veri-
ficamos que se situam a dois níveis. Por um lado, as que reduziram preocupações de âmbito profissio-
nal, tendo como linha de força a necessidade que a classe sentia de actualização de conhecimentos, o
constatar da degradação subalternização de que estava a ser alvo a Disciplina de Educação Física com
a notável falta de instalações e a absurda definição sobre o modelo que se estava a desenhar ara o exer-
cício da função docente.
Por outro lado, e como “causa próxima” da rápida dinâmica associativa, esteve a crise de Dezem-
bro/Janeiro de 1986/87, na Escola de Formação de Professores de Lisboa - ISEFL.
Em Fevereiro de 1987, numa reunião espontânea no hotel Altis, em Lisboa, mais de 500 professores
aprovaram, entre outras coisas, o envio imediato de uma Carta Aberta ao Ministro da Educação e a
realização de um Congresso Nacional em 1988. Tal atitude deveu-se, em primeiro lugar, a delibera-
ções tomadas para a política educativa, com indesejáveis alterações curriculares nos cursos de For-
mação de Professores do Instituto de Lisboa, e a criação de Cursos de Educação Física nas Escolas Su-
periores de Educação. Em segundo lugar, deveu-se ainda à promulgação do decreto que deixava para
uma terceira fase a construção das instalações para a leccionação da disciplina de Educação Física.
Foi neste quadro de deliberações políticas, desajustadas e absurdas, que os professores de E. E senti-
ram a necessidade de se organizarem.
Surgiram novas Associações de Profissionais de âmbito distrital e regional e aumentou a participação
Profissional nas Associações já existentes.
A realização do 1º Congresso Nacional de Educação Física (1988) é o culminar de um conjunto de ac-
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ções protagonizadas pelas várias estruturas associativas que, desde 1982, estavam empenhadas em
defender princípios próprios da classe e fomentar valores inerentes à Disciplina de Educação Física e
ao Desporto Escolar.
O êxito do 1º Congresso deveu-se ao Movimento Associativo que assumiu uma organização onde temas
determinantes para a qualidade do ensino foram tratados: PROGRAMAS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES,
RECURSOS E DESPORTO ESCOLAR.
A Classe dos Professores de E. E, desde então, passou a possuir uma riqueza que impunha ser gerida:
por um lado, as Associações de Profissionais já constituídas, por outro, as deliberações profissionais
saídas do 1º Congresso Nacional.
Foi dentro deste clima de elevados registos de consciência de classe que os Professores de E. E sen-
tiram que estavam reunidas as condições para se constituir um órgão que a nível nacional e interna-
cional:
- protagonizasse a voz das Associações, na tentativa de resolução dos inúmeros problemas com a
Educação Física, o Desporto e a Escola;
- fosse o ponto de articulação das actividades desenvolvidas localmente pelas diversas APEF’s, salva-
guardando, no entanto, as suas dinâmicas específicas;
- desse corpo às suas decisões e actividades de conjunto.
Na sequência do 1º Congresso Nacional e tomando como referências as decisões da Reunião Magna
de professores, realizada em 1987, no Hotel Altis, em Lisboa, é constituído em 1989 o CNAPEF.
Hoje o CNAPEF é a estrutura congregadora e coordenadora das Associações de Professores e Profis-
sionais de Educação Física (APEF’s).
As APEF’s, de âmbito distrital e regional, sócias do CNAPEF são 17 e abrangem praticamente todas as
regiões do Continente, Açores e recentemente a Madeira.
O CNAPEF tem o seu programa centrado em três grandes preocupações:
1. A defesa da Deontologia e Ética da Classe que representa.
2. O equacionar dos problemas que afectam o funcionamento da Educação Física e do Desporto Escolar.
3. A constante procura de soluções no sentido do exercício digno da Profissão.
A sua actividade tem sido enquadrada nas áreas de:
- dinamização de conferências e debates;
- tomadas de posição e elaboração de pareceres sobre leis e propostas do ME;
- colaboração em Projectos, protagonizados pelo Poder Central e Local, sobre matérias no âmbito da
nossa actividade profissional.
Sobressai como objectivo da nossa actividade a colaboração com as Autarquias, com as Direcções
Regionais de Educação e com o ME, tentando encontrar meios para a dignificação da profissão de
Professor, para a conquista da qualidade do Ensino e para dignificação da Disciplina de EF É também
imperativo da nossa acção construirmos uma relação sistemática de trabalho, quer com as APEF's
quer com outras áreas disciplinares, tendo como preocupação consolidar estratégias pedagógicas e
didácticas, no sentido de contribuirmos para uma actualização regular de conhecimentos e para a
Formação Permanente dos Professores.
Como pontos altos de cada triénio, o CNAPEF chama a si a organização de um Congresso Nacional
(CNEF).
O I CNEF teve lugar em Novembro de 1988, na Figueira da Foz;
O II CNEF teve lugar em Novembro de 1991, em Tróia;
O III CNEF teve lugar em Dezembro de 1994, em Ofir. Todos estes Congressos mobilizaram fortemente
os Professores de EF para os problemas que afectavam o exercício da sua especialidade. Nestes
momentos, formularam-se estratégias de intervenção que permitiram participar na construção de
soluções, contribuindo assim para uma nova realidade na Educação Física e Desporto na Escola. Neste
contexto, é de realçar a participação dos Profissionais e das suas Associações na construção dos
Programas Nacionais de E. E e o valioso e insubstituível contributo para a construção de um modelo
de Desporto Escolar.
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Exmos. Srs. Professores de EF:
O CNAPEF tem como passado as referências que apresentei; contudo, a sua dinâmica será sempre
aquilo que o movimento associativo determinar. É o movimento associativo Distrital ou Regional que
define para a respectiva associação as áreas de intervenção e objectivos a atingir. O CNAPEF, como
Conselho Nacional, terá por base a qualidade do trabalho das diversas associações.
As APEF's, realidade que conheço bem, têm orientado a sua acção no sentido de manterem viva a reflexão
em torno dos princípios científicos, pedagógicos e da ética profissional que necessitam de ser aprofun-
dados face à urgência de encontrar linhas orientadoras e conceitos que facilitem a institucionalização de
projectos comuns entre os profissionais, as escolas e as autarquias. É nossa convicção que só com esta
dinâmica será possível potenciar os meios existentes para o progresso do Ensino e da Educação, com re-
flexos inegáveis no desenvolvimento da comunidade.
Não há desenvolvimento sustentado sem associativismo, mas não basta a simples existência de Asso-
ciações para que haja esse desenvolvimento. Mais importante do que a sua existência é a visão que
as orienta e o esforço inteligente que desempenham.
As Associações têm como génese a coesão dos seus associados para a discussão e apresentação de
orientações de políticas educativas. Contudo, se permanecerem reduzidas a este papel, dificilmente
terão contributos como motores da inovação e desenvolvimento.
Num momento em que a indefinição e a turbulência vigoram, desde a imprevisibilidade sobre a For-
mação de Professores até à inexistência de lei para as indústrias dos ginásios, é fundamental que as
Associações se organizem para que possam ser charneiras do desenvolvimento, orientadas por estraté-
gias ofensivas, suportadas pela defesa da qualidade do Ensino e pela dignificação da Profissão de Pro-
fessor e defesa do cidadão.
Uma acção dirigida para estes três vectores passa pela nova visão que urge traçar para as Escolas e
por modelos de reflexão sustentados por quem é depositário de adequados conhecimentos científi-
cos para o ensino. Uma correcta opção de estratégia e planeamento para um Sistema necessita de
profunda reflexão centralizada, tendo como parceiros os reconhecidos depositários desse “saber” - os
Professores.
Constatamos, porém, que não é fácil construir um movimento associativo forte e dinâmico dado o
voluntarismo de que ainda se revestem estas instituições profissionais.
Contudo, quando se centra a nossa atenção na estruturação de serviços que, de forma imediata, dão
respostas às necessidades dos Professores e do Cidadão comum, estamos a caminhar para a validação
e consolidação do Associativismo.
Todo o futuro tem de ser perspectivado pelos dirigentes, na óptica da qualidade do ensino para pres-
tígio da classe. São estas prerrogativas o garante do reconhecimento público do valor e importância
do trabalho dos Professores de EF e das respectivas Associações.
Da nossa experiência podemos concluir que, se numa fase inicial a responsabilidade na dinâmica associa-
tiva cabe quase inteiramente aos dirigentes, é de salientar que a conquista de uma base sólida dos pro-
pósitos associativos só se consegue com uma participação significativa dos Professores em todas as esco-
las, clubes, Autarquias.
Nunca é demais afirmar que só existirá acção associativa, de facto, quando os profissionais participa-
rem com o seu saber nas reflexões e nas decisões que envolvem a dinâmica profissional. O Professor
não se pode colocar simplesmente na atitude de mero usufruidor dos serviços, mas na de elemento
vivo e colaborante, com o seu conhecimento e influência, na construção de uma prática e de uma
ética profissional dignificantes.
Desejamos que o IV Congresso Nacional de Educação Física seja o momento a partir do qual se assinale
uma prestação mais alargada e crítica dos Profissionais de Educação Física, que se venha a traduzir num
reforço de contributos de onde saiam beneficiados os alunos das nossas escolas.
Será necessário mudar muito. Todas as “mudanças” arrastam consigo as dificuldades inerentes a um
sistema institucionalizado.
Os Profissionais não podem permanecer a “tentar ser ouvidos” ou sentirem a sua acção e disciplina
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serem subalternizadas por gabinetes que não são de Educação Física e por áreas que são de “comple-
mento curricular”.
É urgente que se produza uma inflexão nestas atitudes organizacionais, o mesmo seria dizer que o acon-
selhamento sobre a disciplina de E. E nas vertentes programáticas, de recursos, metodológicas e proces-
sos para o seu desenvolvimento, deve passar por um gabinete próprio, com os Profissionais de EF, onde
haja “lugar” para a opinião das instituições que representam a classe e a Disciplina de EF - a SPEF e o
CNAPEF. Não pode este congresso ficar por aqui. Estou certo que, após este debate de ideias, iremos pro-
duzir documentos onde se consubstancie a importância de se traçar um caminho diferente na definição
das Habilitações para a Docência, que se aconselhe a reflexão e reformulação da Reforma Curricular,
recursos, carreiras e actividades físicas extra-escolares.
Consideramos que estas matérias devem ser coordenadas, numa reflexão permanente, e com as con-
sequentes reformulações, por um gabinete próprio, com sérias preocupações de intervenção na cons-
trução de uma Educação Física equilibrada, para todos, onde terá lugar o Desporto Escolar como acti-
vidade de Complemento Curricular.
O desafio está lançado. As respostas, essas, serão certamente aqui construídas, e continuá-lo-ão a ser
- assim o desejamos - fora deste auditório. Esta a postura do CNAPEF, do Movimento Associativo.
Parar de reflectir, evitar o debate, a oposição de ideias, o confronto de ideias, a diferença dos méto-
dos, aceitar o conformismo e os discursos inócuos, acatar imposições e decisões contrárias aos inte-
resses da classe, dos alunos, da sociedade, ou, numa palavra, alhearmo-nos das nossas responsabili-
dades de cidadãos, com direito a Voz e a Agir, evitando participar na construção do sistema sócio -
educativo de que somos parte integrante e fundamental, não será, nunca, a nossa forma de estar.
Que se desiludam os detractores da EF e do desporto, quem quer que sejam e onde se encontrem,
ocultos ou assumidos, poderosos ou simples marionetas, de um lado ou de outro da barricada, trei-
nadores de bancada ou catedráticos, em nome individual ou reunidos em lobbies.
A todos tentaremos responder com a união da classe na divergência de ideias. No debate aberto e fran-
co e na busca de soluções. Na divulgação e apoio aos profissionais no seu trabalho quotidiano. Na denún-
cia dos atentados aos valores que preconizamos. É, pois, o Movimento Associativo a mehor resposta à ne-
cessidade permanente de defender a classe e de colaborar activamente no desenvolvimento do desporto
e, em particular, da disciplina de EF e do Desporto Escolar.
Votos de bom trabalho. Obrigado
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MOÇÕES

1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CARREIRAS PROFISSIONAIS
As hipóteses de carreiras profissionais no âmbito da Educação Física e Desporto, têm vindo, progressi-
vamente a expandir-se fruto do processo de desenvolvimento de dinâmica social.
Apesar de desde sempre os profissionais terem desempenhado tarefas em áreas diversificadas, nem sempre
foi possível assistir um processo de estruturação de carreiras profissionais condizente com essa participação.
É todavia inquestionável ser o âmbito escolar o que sempre representou mais campo de recrutamen-
to profissional. Não há razões para acreditar que a situação se inverta.
Sendo assim, há que prestar cuidados acrescidos ao sector profissional escolar e caminhar, progressi-
vamente, na estruturação de outras carreiras.
Os profissionais de Educação Física, no sentido de proporcionar maior clarificação na estruturação e
desenvolvimento de carreiras, reunidos no 4º Congresso Nacional de Educação Física, aprovam as orien-
tações que devem nortear a sua participação na análise dos problemas e condicionar as decisões que
venham a ser tomadas neste âmbito.

Carreira do professor
A situação que vivemos actualmente é deveras preocupante, não tanto pela enorme diversidade de
projectos de formação inicial, nem tão pouco pela existência de múltiplas entidades implicadas nessa
tarefa, mas fundamentalmente pelo facto de se descortinarem projectos de formação que possam não
contemplar os requisitos essenciais para o desempenho profissional na escola.
Reiterando o sentido do aprovado no último Congresso Nacional – a Formação Inicial de professores
de Educação Física deveria ser preferencialmente realizada em Universidades – o que está hoje verda-
deiramente em causa é o valor dessa própria Formação.
Urge assumir que no momento presente toda a diferenciação de modelos deve assentar nas caracte-
rísticas e conteúdos intrínsecos a essa mesma Formação inicial.
As suas características não podem nem devem ser desligadas de todos os percursos que têm vindo a
ser realizados pela classe profissional, particularmente os manifestados nos documentos de orienta-
ção, que de uma forma inequívoca determinaram os princípios de enquadramento de formação dos
professores de Educação Física.
Em primeiro lugar, as diferentes teses amplamente discutidas e aprovadas no 1º e 3º congressos Na-
cionais de Educação Física, com particular ênfase para a tese sobre “Formação Inicial em Ensino da
Educação Física” aprovada no último.
Por outro lado, a orientação de Estado consubstanciada nos programas de ensino em vigor, que mar-
cam de forma inequívoca balizas de competências dos professores de Educação Física que não podem
deixar de estar presentes.
Trata-se de encontrar mecanismos de resposta adaptados às questões conceptuais que permitam a
natural continuidade da discussão e evolução dos conceitos e respostas adequadas às necessidades
sociais solicitadas pelo ensino e pela prática da disciplina nos diferentes estabelecimentos de ensino.
Vivemos num sistema em que a simples designação do grau académico e do título do curso (Univer-
sitário ou politécnico) parece ser a única condição para o direito ao exercício profissional.
É este status quo que se torna absolutamente urgente interromper.
Não tem qualquer sentido que o Ministério de Educação, como entidade controladora da formação
inicial de professores, não exija e especifique os requisitos e elementos indispensáveis a integrar num
currículo adequado para o exercício profissional futuro.
Sucessivas equipas ministeriais, estando de acordo com esta ideia, propuseram-se avançar com a ela-
boração de legislação que clarificasse as especificidades dessas exigências.
Como corolário dessas preocupações surge a Resolução do Conselho de Ministros n.º88/97, que niti-
damente vem corroborar todas as nossas expectativas e assumir necessidade urgente de clarificar
esses aspectos.
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Devemos regozijar-nos com o avanço introduzido por tal Resolução que, independentemente de as-
pectos formais, permite encarar o problema com frontalidade.
Está chegado o momento de demonstrar que no respeitante à nossa área profissional, essas questões
estão sobejamente equacionadas e os documentos produzidos em condições de servirem de principal
suporte às decisões na matéria.
Dificilmente um documento produzido há três anos como é o caso da tese já referida, da autoria dos cole-
gas Francisco Carreira da Costa, Francisco Sobral Leal e Jorge Proença, poderia mostrar tanta actualidade e
corresponder de uma forma tão directa e actuante às questões que o Ministério pretende equacionar.
Deverá por isso ser totalmente reassumida durante este Congresso e constituir-se como um elemento
fulcral para as discussões e reflexões em que urge intervir.
Mas a nossa intervenção nesta matéria não deve limitar-se a este plano.
Estamos em condições de aumentar a participação na discussão ainda com mais operacionalidade e
correspondendo em pleno ao que parecem ser os verdadeiros desígnios ministeriais.
Neste sentido entende-se que as estruturas associativas deverão ser os interlocutores privilegiados
juntos do grupo de missão constituído pelo Ministério de Educação, no que se reporta aos aspectos
relacionados com a Educação Física e tem como suporte as orientações aprovadas.
Tal participação deve ter um carácter de importância excepcional, pelas implicações que futuros
diplomas poderão ter na influência do desenvolvimento da nossa área de especialidade.
Aditamento aprovado (introduz algumas especificações na Tese aprovada no Congresso Nacional de
Educação Física, garantida a concordância dos autores que passarão a fazer parte integrante do seu texto):
Na formulação concreta dos Planos de Estudo, devem ser garantidos os seguintes princípios relativos
à estrutura curricular:
- As cadeiras no âmbito das Didácticas devem ser específicas da área disciplinar, a Educação Física;
As matérias de ensino da educação Física na Escola sujeitas a tratamento no âmbito do currículo de-
vem respeitar, de forma ponderada, as seguintes áreas:
- Actividades Físicas Desportivas
- Actividades Rítmicas expressivas
- Actividades de Exploração da Natureza
- Jogos Tradicionais e Populares
E cobrir, pelo menos o conjunto de matérias previstas nos programas oficiais que estiverem em vigor;
- Considerando o disposto no Decreto-lei nº 344/89, de 11 de Outubro, que regula o Ordenamento Ju-
rídico da Formação de Professores, os cursos que habilitem para o exercício profissional da disciplina
de Educação Física:
- não deverão ser constituídos por menos de 120 Unidades;
- a componente de formação cultural e científica na especialidade deve ocupar o limite possível pre-
visto na lei, ou seja, 70% ou 80% do total de unidades de Crédito, consoante se trate de habilitar pa-
ra os 2º e 3º ciclos de escolaridade ou para o Ensino Secundário;
- O tratamento das diferentes matérias de ensino na Educação na Escola deve ocupar, pelo menos,
metade das unidades de crédito da componente de formação cultural e científica.

Carreira do Treinador
Apesar do desenvolvimento da carreira na área da leccionação ter mantido desde sempre um lugar
privilegiado em termos das preocupações e consequentes estruturações, a verdade é que tal facto não
impediu a participação activa em muitas outras áreas relacionadas com o desenvolvimento desporti-
vo, ganhando particular relevância a participação no âmbito do treino desportivo.
Sendo uma das mais antigas carreiras a que os profissionais de Educação Física têm tido acesso, o
facto é que a carreira de treinador está longe de ser devidamente estruturada.
O reconhecimento legal de acesso à carreira de treinador desportivo, para os licenciados em Educação
Física e/ou Desporto, previsto no Decreto Lei nº 350/91, de 19 de Setembro, concede formalmente a es-
ses licenciados o nível de ingresso ou o imediatamente sequente, na carreira do treinador desportivo.
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A nosso ver, essa concepção, tal como é realizada nos moldes actuais, não é aconselhável no actual
panorama de grande diversidade curricular, porque considera em plano de igualdade situações com-
pletamente diferentes quanto à realidade da formação.
Assim, entendemos que será preferível defender o princípio expresso no citado diploma, de que haja
dispensa da frequência e avaliação nas matérias de formação geral do curso de treinadores, aos licen-
ciados em Educação Física e/ou Desporto, desde que tenham nos respectivos currículos académicos
matérias equivalentes às previstas nos cursos de treinadores.
Tal princípio deverá ser igualmente aplicado às matérias da especialidade desportiva em questão, sendo
desse modo possível determinar o nível em que cada licenciado ingressaria na carreira de treinador.
Na sequência do exposto, entende-se que será possível conciliar os modelos diversificados de forma-
ção, avançando para uma apreciação curricular conjunta com participação das estruturas profissio-
nais e científicas representativas da classe profissional, em parceria com as estruturas federativas e
as representativas dos treinadores.
Estabelecidos princípios de apreciação curricular aplicáveis à generalidade das situações, seria tal a
apreciação complementada com elementos específicos relativos a cada modalidade, sempre no mesmo
princípio da parceria de representatividade das estruturas directamente interessadas.
Tendo em conta o necessariamente transitório em relação à carreira de Treinador, compromete-se o
CNAPEF a dinamizar um movimento que promova a reflexão da possível evolução do enquadramen-
to legal da formação de agentes desportivos e respectivo acesso à carreira, contribuindo activamente
para a estruturação da carreira de treinador.

Sector empresarial - saúde, lazer e bem-estar
Desde o 1º Congresso Nacional de Educação Física que a questão relativa aos ginásios e empresas simi-
lares tem preocupado a classe profissional.
Infelizmente, apesar do enorme crescimento que se tem verificado, não foi possível avançar muito
nesta área.
A situação no enquadramento legal, licenciamento e fiscalização de empreendimentos que prestam
serviços na área de actividades físicas é insuficiente para assegurar a respectiva segurança e qualidade.
A recente morte de uma criança numa piscina de um ginásio, em Lisboa, demonstrou claramente a
gravidade da situação no plano da segurança. Será importante que este trágico acontecimento, à
semelhança do que se passou com a definição do enquadramento legal do licenciamento e fiscaliza-
ção dos recintos com diversões aquáticas, produza a necessária clarificação do enquadramento legal
destes empreendimentos.
Neste sentido é fundamental proceder à definição do enquadramento legal com a rapidez necessária
mas assegurando a adequada participação de entidades representativas dos consumidores, profissio-
nais e empresários deste sector.
Independentemente das conclusões a que tal trabalho conduzirá, deverá desde logo ser equacionada
a necessidade de todos os empreendimentos desta área de serviços possuírem uma direcção técnica
da responsabilidade de um licenciado em Educação Física.

Carreira de Educação Física Especial, Cinesioterapia e Reabilitação Funcional
Na base de algumas experiências conhecidas a nível Nacional, e não só, impõe-se, cada vez mais, o
aprofundamento no campo da Educação Física de uma área eminentemente pedagógico-terapêutica,
que permita qualificar a intervenção dos profissionais de Educação Física no trabalho com deficientes
(permanentes e temporais), e na terapia pelo movimento.

Os Profissionais de Educação Física na estrutura autárquica
As autarquias locais são hoje um pilar importante da defesa da democracia e um elemento decisivo,
como se vem comprovando, para o desenvolvimento económico e social do País.
Nesta área de intervenção e ao longo destes anos de implantação do poder local democrático, tem
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vindo a abrir-se um importante mercado de trabalho para os profissionais de Educação Física.
Assim sendo, é de todo fundamental o estabelecimento de relações e contactos com a Associação Na-
cional de Municípios, no sentido de analisar a problemática deste importante campo de intervenção
dos profissionais de Educação Física, os quais consideramos indispensáveis ao trabalho que as autar-
quias realizam em prol do desenvolvimento desportivo local e regional.

2. A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURRÍCULO ESCOLAR: APROFUNDAMENTO 
DA REFORMA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A noção de Educação Física tem registado ao longo dos tempos uma constante evolução, fruto não
só da sua característica endógena de interacção social, como consolidando, através das mais diver-
sas influências do conhecimento científico das áreas que a suportam, a sua predominância como fac-
tor primordial de qualidade de vida e bem estar.
Todavia sempre foi possível encontrar no seio da diversidade de concepções e orientações um con-
junto de denominadores comuns que estabelecem e caracterizam os seus traços essenciais.
É assim com preocupação que se constata alguma disfunção entre as orientações actualmente em
vigor para os diferentes graus de ensino e o estipulado na Lei-quadro da Educação Pré-Escolar, recen-
temente publicada.
Tal disfunção acentua-se, pela indefinição, nas opções curriculares para a Educação Pré-escolar on-
de a nossa área específica se escapa a uma orientação mais clarificadora dos objectivos a perseguir
neste grau de ensino.
De modo a alterar a situação preconiza-se que, para um ganho de coerência global, deva ser assu-
mida a estruturação da concepção da Educação Física apresentada e aprovada no Congresso nacional,
realizado em Ofir em 94.
A sua actualidade é reforçada pelos crescentes sintomas de reconhecimento social da importância
dedicada a aspectos relacionados com a necessidade de promoção de hábitos de vida activa e estilos
de vida saudável.
A crescente mobilização da opinião pública e das muitas variadas instituições quanto à defesa des-
tes princípios vem reforçar a importância das disciplina e do papel que lhe está destinado no espec-
tro da formação integral da juventude no plano da actividade escolar.
Fica portanto cada vez mais clara a correcção das decisões ao nível da estrutura curricular em man-
ter a obrigatoriedade da disciplina ao longo de toda a escolaridade.
Este compromisso social do Estado, materializador de velhas e justas aspirações de toda a classe pro-
fissional, é hoje não só inquestionável e intocável, como também plataforma de reflexão e apro-
fundamento de novos espaços que a sociedade parece querer dinamizar e que a classe profissional
anseia por participar e aprofundar.
Esta confluência necessita de ser materializada em diferentes aspectos que importa destacar e em torno
dos quais os profissionais de Educação Física reunidos no 4º Congresso Nacional de Educação física deci-
dem tomar como orientações essenciais:
1. A nova lei-quadro da Educação Pré-Escolar e o sentido previsível e socialmente necessário da sua
inclusão na escolaridade obrigatória.
Após a publicação do Despacho nº 5220/97, referente às orientações curriculares para a Educação
Pré-Escolar, que assumem “ uma perspectiva orientadora não prescritiva das aprendizagens a realizar
pelas crianças” torna-se indispensável estabelecer com clareza o contributo essencial da área da Edu-
cação Física para a formação da criança nesse escalão etário.
As características globais das orientações curriculares nesta área têm necessariamente de encontrar
grandes pontos de contacto com os pressupostos e orientações expressos para toda a Educação Física,
em particular para o 1º Ciclo.
Desse modo, deve ser assumido um espectro de solicitações que integrem os vários blocos que com-
põem o programa do 1º e 2º anos de escolaridade, a saber:
- Perícias e Manipulações
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- Deslocamentos e Equilíbrios
- Jogos
- Actividades Rítmicas Expressivas
- Percursos da Natureza
2. O aprofundamento da Reforma Curricular
As intenções públicas de proceder ao estudo e ajustamento dos processos relativos à Reforma Curri-
cular deverão ser entendidas como um procedimento metodológico elementar que deverá produzir a
aproximação social e pedagogicamente permanente das necessidades educativas da população e da
capacidade científica e tecnológica da sociedade.
Estas intenções, pela sua tonalidade, obrigam a ter alguma consideração especial no que respeita às
apreciações feitas em torno da Educação Física.
Assim, esse movimento deverá fortalecer um reforço das potencialidades dos actuais programas e da fi-
losofia que lhes está inerente, e constituir-se como momento privilegiado de aprofundamento e análise
dos principais factores que têm condicionado a sua correcta e total aplicação, considerando-se desde
logo como elemento vital a definição inequívoca da carga horária de 3 tempos lectivos semanais em to-
dos os ciclos de escolaridade.
Quanto a este processo entendemos que é imprescindível a participação activa de uma equipa res-
ponsável pelos Programas de Educação Física, tornando possível tanto a manutenção da coerência,
como da estabilidade dos pressupostos e opções curriculares.
O mesmo princípio deverá prevalecer no desenvolvimento das Orientações Curriculares para a Educa-
ção Pré-Escolar na área da Educação Física, onde, de forma a manter a coerência da articulação verti-
cal entre os diversos graus de ensino, o Coordenador daquela equipa deverá ser chamado e implica-
do neste processo.
As estruturas associativas devem desde já ser consideradas interlocutoras em todo processo de aus-
cultação pública referente ao desenvolvimento destas opções.
Não esquecemos toda a análise que tem vindo a ser efectuada no sentido de uma eventual redução
da carga curricular dos alunos.
É uma questão extremamente pertinente e que deve ser colocada nos termos correctos.
Mais importante do que manter a discussão no plano das horas que o aluno passa na escola, o que
nos parece verdadeiramente relevante é questionar o tipo de acções e actividades que ele realiza du-
rante esse tempo. Ou seja, o tempo escolarmente preenchido parece revelar-se demasiado, mas talvez
deva ser acompanhado de uma correcta clarificação das áreas e actividades em que é utilizado.
Posicionando-nos favoravelmente a uma redução dessa carga, deverá ser sempre colocada como
questão prévia o tipo de solicitações globais a que o aluno é sujeito.
Assim, na análise das eventuais reduções, chama-se a atenção para que estas favoreçam o equilíbrio inter-
no necessário, ou seja, que permitam o efeito dos diferentes contributos para a formação integral do jovem.
Assumindo-se a Educação Física como área cujos benefícios são insubstituíveis no espectro curricu-
lar e de nítido contraste pela característica das suas actividades de desenvolvimento, face ao volume
e padrão das solicitações mais habituais de outras áreas, entendemos como aspectos inquestionáveis:
- negação da hipótese de qualquer redução curricular na Educação Física em qualquer grau de ensi-
no, reafirmando-se os três tempos lectivos semanais como o mínimo indispensável para a produção
dos efeitos educativos desejáveis;
- negação de qualquer tentativa de redução curricular da Educação Física, substituindo-a por activi-
dades de complemento curricular, devendo ficar claramente assumido que é obrigatório para toda a
população escolar (a Educação Física) e o que é optativo e vocacional (o Desporto Escolar);
- reforço das actividades de complemento curricular da Educação Física, abrangendo todas as suas
áreas de extensão, dando particular relevo ao Desporto Escolar.
3. A qualidade da inserção institucional da Educação Física e das actividades de complemento cur-
ricular.
Desde sempre os profissionais de Educação Física pugnaram pelo enquadramento de todas as ver-
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tentes da sua disciplina pelo mesmo departamento governamental, garantindo a sua alçada no seio
do Sistema Educativo.
Congratulamo-nos, assim, pela renovação deste tipo de enquadramento, de que particularmente se des-
taca a integração das estruturas vocacionadas para o desenvolvimento e gestão do Desporto Escolar no
âmbito da administração educativa.
Estão assim reunidas novas e acrescidas condições para uma maior e mais efectiva interligação entre
a Educação Física e o Desporto Escolar.
Preocupa-nos, todavia, a inexistência, no âmbito das estruturas centrais e regionais do Ministério da
Educação, dos recursos humanos que possibilitem um apoio específico e especializado à disciplina de
Educação Física.

3. MOÇÃO
Os Congressos Nacionais de Educação Física têm uma importância determinante para a reflexão so-
bre o estado da profissão em determinado momento, para o apontar de processos de desenvolvimen-
to futuro da mesma.
As estruturas associativas da classe têm desempenhado um papel relevante e de grande alcance na di-
namização e congregação dos interesses dos profissionais de Educação Física.
Apesar de todos os esforços, em particular os desenvolvidos no 3º Congresso, não foi possível criar
todas as condições para dar o correcto seguimento às decisões emanadas.
Tendo sido tomadas no 4º Congresso um conjunto de decisões que reforçam a necessidade de prolon-
gar os seus efeitos para além do limite temporal destes trabalhos, propõem-se:
- A criação de uma Comissão cujo principal objectivo é exclusivamente encetar os contactos e de-
senvolver os mecanismos necessários à concretização das decisões do Congresso e que o CNAPEF lhe
solicitar.
A Comissão, em conjunto com as diferentes estruturas associativas, deverá manter a informação
actualizada sobre o desenrolar dos processos, informando anualmente, através de relatórios interca-
lares, as estruturas associativa do resultado do seu trabalho. Esta Comissão elaborará um documen-
to Orientador sobre Saídas Profissionais, tendo por base as intervenções dos colegas, nomeadamente,
Teotónio Lima, José Manuel Constantino, João Jacinto, entre outros, para discussão e debate nas pró-
prias APPEF.
Todo o apoio logístico e material à Comissão deve ser prestado pelas estruturas associativas através
do CNAPEF e da SPEF.
O seu horizonte temporal de funcionamento é até ao próximo Congresso Nacional de Educação Física,
onde apresentará um relatório dos processos desenvolvidos.
Propõem-se que a comissão seja constituída por:

- Manuel Pedreira
- Ernesto Albuquerque
- Lídia Carvalho
- José Cordovil
- João Jacinto
- Um representante do CNAPEF
- Um representante da SPEF.
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Congresso Naciona de Educação Física 
(EXTRAORDINÁRIO)
Lisboa, 11 de Dezembro de 1998

COM ESTA GESTÃO FLEXÍVEL DO CURRÍCULO A EDUCAÇÃO FÍSICA ENTRA EM RUPTURA

PROGRAMA

9.30 - Recepção
10.30 - Sessão de Abertura 
(convite para presidir a esta sessão endereçado ao Sr. Ministro da Educação)
11.30 - Comunicação do Coordenador da Equipa de Programas (Dr. Luís Bom)
11.50 - Comunicações Institucionais 
(convites às Escolas de Formação  Inicial em EF; Associações de Professores; Associações de Pais)
13.00 - Debate
13.30 - Almoço
15.00 - Comunicação do Dr. António Carlos Correia (DEB)
15.20 - Comunicação da SPEF (Prof. Dr. Carreiro da Costa 
– Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
16.00 - Debate
16.20 - Intervalo
16.50 - Apresentação, debate e Votação de Propostas e Moções
18.00 - Apresentação de conclusões e orientações estratégicas
18.30 - Encerramento pelos Presidentes das Direcções da SPEF 
(Prof. Dr. Leonardo Rocha) e do CNAPEF (Dra. Zélia Nunes)
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DIVULGAÇÃO

OConselho Nacional das Associações de Professores de Educação Física – CNAPEF – e a Socieda-
de Portuguesa de Educação Física – SPEF – promovem no próximo dia 11 de Dezembro de 1998,

em Lisboa, um Congresso Nacional Extraordinário com o objectivo de discutir e tomar posição sobre
o projecto denominado “Gestão Flexível do Currículo”. Atendendo à situação grave em que a Educação
Física será colocada se tal projecto vier a ser alargado a todo o Sistema Educativo Nacional, apelamos
à participação e empenho de todos os colegas. Reserve o dia 11 de Dezembro para analisar connos-
co este gravíssimo problema, divulgue amplamente esta iniciativa e colabore na mobilização do maior
número possível de colegas.

A SPEF, o CNAPEF e as APEF’s bem como inúmeros grupos de EF têm multiplicado esforços no sentido
de denunciar as consequências que o projecto de “Gestão Flexível do Currículo” já em fase de experiên-
cia em 35 escolas, terá para a educação dos alunos e para o nosso grupo profissional. Na verdade, no
que se refere especificamente à Educação Física prevê-se, no 2º ciclo, o desaparecimento como área dis-
ciplinar e, no 3º ciclo, uma redução do tempo programa de 3 para 2 horas semanais. Para além das con-
sequências gravíssimas que se antevêem para os profissionais e para as escolas que realizam a formação
inicial dos professores, esta redução de um terço na dotação horária das aulas de EF constitui um pre-
juízo objectivo para a educação de todos os alunos porque inviabiliza o alcance pleno dos objectivos da
EF como actividade que visa a Saúde, a Aptidão Física e o domínio das Actividades Físicas.

Temos consciência de que este Congresso Extraordinário está a ser convocado com pouca antecedên-
cia mas é a gravidade da situação que dita a urgência da iniciativa. A SPEF e o CNAPEF têm realiza-
do várias iniciativas para demonstrar aos responsáveis ministeriais a ausência de bases científicas e
pedagógicas para a redução de EF no currículo. Também têm sido enviados para o ministério inúmeros
telegramas e cartas subscritos por especialistas nacionais e estrangeiros, por grupos de disciplina das
escolas de todo o país e das associações profissionais criticando esta redução do tempo programa da
EF. Apesar destas iniciativas sabemos que se mantém firme a determinação de generalizar, já para o
próximo ano lectivo, esta “Gestão Flexível do Currículo”. É por isso que apelamos à massiva mobiliza-
ção dos colegas para que possa ser tomada uma posição que represente inequivocamente a vontade
do nosso grupo profissional. Para participar destaque a ficha de inscrição, que pode e dever ser am-
plamente fotocopiada, e devolva-a para a morada indicada. Agradecemos que a ficha de inscrição se-
ja acompanhada de um cheque no valor de 1.000$00 (500$00 para estudantes), verba que será utili-
zada para minimizar as despesas com a realização do Congresso. Brevemente enviaremos programa
detalhado indicando local, horário, estrutura e oradores. Adiantamos que início está previsto para as
10h30 e o encerramento às 18h30.
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MOÇÕES

1. SOBRE AS MEDIDAS POLÍTICAS PARA A EF ESCOLAR
Considerando: 
1. Que a Educação Física é uma área com benefícios educativos específicos e insubstituíveis que se
destacam como factor e objecto de melhor educação; 
2. Que, desde a aprovação dos planos curriculares e programas de Educação Física (Dec. Lei n.º286/89)
se tem verificado um esforço de viabilização da Educação Física, através da criação ou recuperação
dos espaços próprios desta área nas escolas, esforço que se deve sustentar; 
3. Que a elevação da qualidade da Educação Física, como factor e objecto nuclear do processo edu-
cativo, requer medidas de reforço e esclarecimento do compromisso politico da Educação Física
Escolar perante as famílias e o pais; 
4. Que esse compromisso se pode e deve formular como garantia de melhor Educação Física e Des-
porto para cada um dos alunos em condições equitativas em cada uma das escolas; 

Os professores de Educação Física reunidos em Congresso Nacional propõem: 
1. Que se criem condições organizacionais para a realização integral dos programas de Educação
Física em todo o percurso escolar, corn especial investimento na Educação Física do 1° Ciclo e do En-
sino Secundário; 
2. Que, no quadro regulamentar da autonomia das escolas, se determine a especificidade da Educação
Física atribuindo-lhe um estatuto de área/departamento curricular; 
3. Que a avaliação em Educação Física no Ensino Secundário seja equiparada às restantes disciplinas
da formação geral; 
4. Que, no quadro regulamentar dos planos curriculares e programas, seja retirada a referencia à pos-
sibilidade de horário de duas horas e se explicite apenas a obrigatoriedade de três horas. 

2. SOBRE AS INICIATIVAS PROFISSIONAIS DE DESENVOL VIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Considerando: 
1. Que persistem diversas confusões e anacronismo nas representações sociais relativas à Educação
Física ao longo da vida e particularmente a Educação Física Escolar; 
2. Que, mesmo no contexto da escola, a Educação Física está frequentemente sujeita a atitudes e
quadros de referências redutores e enviesados; 
3. Que as finalidades, valores e processos de Educação Física não se encontram suficientemente es-
clarecidos e assumidos por toda a comunidade educativa; 
4. Que é da iniciativa dos professores a promoção das atitudes e conceitos que depende a valoriza-
ção da Educação Física como área de elevação cultural do aluno e da sociedade, no quadro das possi-
bilidades e desafios abertos pela autonomia das escolas. 

Os professores de Educação Física reunidos em Congresso Nacional propõem: 
1. Que, em cada escola, preferencialmente em agrupamento de escolas de cada território educativo,
o Grupo de Educação Física realize um projecto de promoção da Educação Física, junto dos Encarre-
gados de Educação, Autarquias, Associações e agentes desportivos e culturais e estruturas da admi-
nistração educacional, visando a compreensão e a realização plena das finalidades, valores, proces-
sos e condições de uma Educação Física de qualidade; 
2. Que, no quadro do desenvolvimento da autonomia das escolas, a Educação Física seja proposta,
fundamentada e assumida como uma área departamental no que respeita aos órgãos de gestão
pedagógica; 
3. Que, na elaboração e concretização dos instrumentos de autonomia (Projecto Educativo, Regula-
mento Interno e Plano de Actividades), a Educação Física seja uma componente especifica de tais ins-
trumentos, visando, não só as finalidades e objectivos gerais da Educação Física, mas também a inte-
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gração global dos saberes, valores e atitudes de que depende o desenvolvimento do aluno e do con-
texto sociocultural; 
4. Que o Grupo de Educação Física, em cada escola e, preferencialmente, nos agrupamentos de escolas,
promovam por um lado, um plano plurianual de articulação curricular interna e das escolas em curso
e, por outro, de articulação entre os objectivos gerais da Educação Física no currículo geral e os objec-
tivos e processos dos projectos de Desporto Escolar. 
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5º Congresso Nacional de Educação Física
Lisboa, 30, 31 de Março e 1 de Abril de 2000

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 
E IDENTIDADE PROFISSIONAL

PROGRAMA

30 Março
9.30/10.45      - Recep. e entrega de documentação
11.00/12.00 - Sessão de abertura
12.00/13.00- Ponto da situação relativa à 
Revisão Curricular do Ensino Básico 
e Secundário.
- Apresentação das Moções 
(Competências Essenciais e Identidade           
Profissional, Carreiras, Investigação,
Formação, Revisão Curricular)

- Maria Zélia Nunes, 
Presidente da CNAPEF
- João Alves Dinis, 
Presidente da SPEF

14.30/16.45- Tema: Carreiras Profissionais 
e Condições de Trabalho
Conferencistas:

- José Curado, Conselheiro 
do Conselho Superior de Desporto
- José Cordovil, Professor de 
Educação Física na Escola Secundária
de  Santa Maria do Zêzere
- João Felizardo, Director de
Departamento da Câmara Municipal 
de Loulé
- Alice Rodrigues, Directora do CEF
Centro de Estudos de Fitness
Moderador: Hermínio Barreto
- Debate

16.45/17.00- Intervalo
17.00/19.00- Comunicações Livres

31 de Março
10.00/12.30- Tema: Investigação
Conferencistas:

- Ken Hardman, Professor 
Catedrático na Universidade de 
Manchester – Reino Unido
- Carlos Neto, Presidente do 
Conselho Científico da FMH - UTL   
- Paulo Botelho Gomes, Presidente 
do Conselho Directivo da FCDEF - UP
Moderador:Francisco Carreira da Costa
- Debate 

14.30/16.45- Tema: Formação Académica 
e Profissional
Conferencistas

- Bart Crum, Professor Catedrático 
da Universidade Uithoorn. Holanda
- Jorge Proença, Vice-Reitor da
Universidade Lusófona
- Cameira Serra, Professor 
Coordenador no Instituto Politécnico 
da Guarda
- Amândio Graça, Professor 
Auxiliar da FCDEF, UP
Moderador: José Alves Diniz

16.45/17.00- Intervalo
17.00/18.30- Discussão das Moções: 
Competências Essenciais e Identidade 
Profissional, Carreiras Profissionais e 
Condições de Trabalho, Investigação 
e Formação Académica Profissional

1 de Abril
9.30/12.00 - Tema: Revisão Curricular da 
Educação Física Escolar 
Conferencistas:

- Domingues Fernandes, Director 
de Departamento do Departamento
do Ensino Básico, M.E.
- Paulo Abrantes, Director de 
Departamento do Departamento 
de Educação Básica, M.E. 
- João Matos da Cruz, Presidente
da direcção da CONFAP, Conselho 
Nacional das Associações de Pais
- João Jacinto, Presidente da Mesa
da Assembleia Geral da CNAPEF,  
Conselho Nacional das Associações 
de Profissionais de Ed. Física
- Luís Bom, Professor Auxiliar 
Convidado da Universidade Lusófona
Moderador: Francisco Sobral
- Debate

12.00/12.45- Discussão da Moção 
relativa à Revisão Curricular
12.45 - Sessão de Encerramento
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DISCURSO DE ABERTURA - Zélia Nunes, 
Presidente do CNAPEF

Exmo. Sr. Secretário de Estado do Desporto, em representação de S. Ex.ª o Ministro da Administração
Interna e Ministro Adjunto;
Exmo. Sr. Vereador em representação de S. Ex.ª o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
Exmo. Sr. Chefe de Gabinete de S. Ex.ª a Senhora Secretária de Estado da Educação em representação
de S. Ex.ª a Senhora Secretária de Estado da Educação;
Exmo. Sr. Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais;
Exmo Sr, Presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Física;
Exmo. Srs. Convidados;
Exmo. Srs Congressistas;
Colegas,

OConselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e a Socie-
dade Portuguesa de Educação Física fazem votos para que o 5º CNEF seja um momento alto e

decisivo na reflexão dos profissionais de Educação Física.
Este congresso realiza-se num momento de grande significado para a Educação Física (EF) em Portugal:
Comemoram-se os 60 anos de formação superior do INEF e 25 anos do Estatuto Universitário.
Ao longo destes anos a sociedade portuguesa mudou muito, resultado da dinâmica política e culturais
que se reflectiram na nossa área.
Nessa dinâmica, a intervenção dos profissionais e o seu trabalho em diversos campos constitui um
factor decisivo do desenvolvimento das actividades físicas.
Esta intervenção, também expressa ao nível da capacidade de organização dos profissionais de EF,
culminou com a organização do 1º Encontro em Lisboa, em 1987 (Hotel Altis).
As alterações no panorama de formação dos professores e a promulgação da portaria/despacho que
deixava para uma 3ª fase de construção, as instalações para a EF, foram o mote para a necessidade
de organização do movimento associativo.
Em 1988, na Figueira da Foz, realizou-se o 1º CNEF. “O 1º CNEF é o culminar de um conjunto de
acções que visam estimular os ideais e o património da EF no nosso país.” Foi assim desenvolvido o
1º CNEF. O que estava então em jogo?
- Ausência de orientações programáticas;
- Proliferação desajustada de cursos nas Escolas de Formação Inicial;
- Degradação ou inexistência de instalações;
- Falta de condições para a prática desportiva na Escola, com carácter regular e devidamente orientada.
Todos nós nos congratulamos quando em 1989 são aprovados os novos programas de EF e os 3 tem-
pos semanais tomam força de lei.
No 2º CNEF, realizado em 1991, em Tróia, pela 1ª vez reuniram-se entidades de diversos quadrantes
das diferentes áreas da EF.
Em 1994, em Ofir, o 3º CNEF debate-se, novamente, com a formação inicial e as correntes e tendên-
cias da EF e Desporto.
Em Fátima, em 1997, o 4º CNEF veio, no fundo, fazer um ponto de situação e antecipar os novos pro-
blemas de desenvolvimento da EF.
Em 1998, em Lisboa, no Congresso Extraordinário os profissionais de EF reuniram-se em torno de uma
questão crucial: o desenvolvimento da EF Escolar, despoletada pela revisão curricular do Ensino Bá-
sico e Secundário.
O que mudou/melhorou?
-Entrada em vigor dos Programas Nacionais de EF, instrumento fundamental para a organização e
desenvolvimento de EF.
- A construção de Instalações para a EF para garantir a extensão dos objectivos das matérias desta
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área estabelecida nos programas, viabilizando a dotação horária semanal de 3 tempos lectivos (como
mínimo), permitindo, ainda, o desenvolvimento das actividades de complemento curricular.
Será no entanto necessário completar a rede de espaços para a EF reforçando o compromisso de equi-
dade de oportunidades e dos efeitos da EF em todas as escolas.
- A existência de um programa de Desporto Escolar entendido este como a formação vocacional e
sistemática com carácter facultativo e opcional.
O que não mudou/ melhorou? 
- A proliferação dos cursos de formação de Professores de EF que não correspondem aos parâmetros
de qualidade reconhecidos pelas estruturas científicas e socioprofissionais.
- O desenvolvimento de EF no 1º Ciclo, passados que estão 11 anos e apesar da existência dos Pro-
gramas Nacionais, continuam a não ser dadas as oportunidades de aprendizagem nesta área.
A resolução destas duas questões é fundamental. Mas com a evolução novos e velhos problemas, no-
vos desafios surgem:
1- A definição do nosso objecto de estudo e de intervenção profissional é urgente;
2- A dificuldade em estabelecer consensos sobre as nossas competências essenciais obriga a definir
um quadro de referência;
3- A expansão dos empregos da nossa área sem qualquer qualificação critério de reconhecimento das
qualificações e estatuto de profissão exige uma clarificação urgente de estatutos, carreiras, regimes de
adesão e de progressão na carreira técnico pedagógica no domínio das actividades físico desportivas;
4- A investigação sobre as actividades físicas, a EF e os desportos não conquistam o reconhecimen-
to de área interdisciplinar, merece pois uma abordagem significativa;
5- A multiplicação de modelos, currículos, programas de formação inicial implicam uma reflexão e
tomada de posição por parte dos profissionais;
6- A revisão curricular em curso determina um acompanhamento, avaliação e adequação daquele
projecto.
Assim, a reflexão que iremos desenvolver tem como objectivo encontrar consensos e produzir pro-
postas congregadoras para a resolução dos constrangimentos detectados.
Exmos. Srs. 
Para nós as competências essenciais são três:
- O domínio das actividades físicas;
- O treino e adaptação;
- A pedagogia das actividades físicas.
Elas estruturam e definem a nossa identidade. Por isso, para além desta moção sobre as Competên-
cias Essenciais e Identidade Profissional, colocamos à discussão outras 4 propostas:
1ª - Carreiras Profissionais 
e Condições de Trabalho
Exigindo, como já referimos, uma clarificação de papéis que permita o exercício digno e ético das
nossas competências na Especialidade e valor que nos cabem;
2ª – Investigação
O reconhecimento da EF e desportos como tema específico no campo das ciências;
3ª – Formação Académica e Profissional
A existência de uma Formação Inicial comum, de nível superior, em EF e Desportos que terá uma fun-
ção congregadora, constituindo-se uma comunidade profissional com identidade comum.
O investimento numa formação contínua associada a mais elevadas qualificações e responsabilidades.
4ª – Revisão Curricular 
Em tempo de mudança, naquele que é o nosso campo profissional e, até à data, o único com a ne-
cessária regulação – a Escola, avançaremos com as propostas de organização da EF Escolar, norteada
pelos princípios fundamentais:
- Desenvolvimento da EF Escolar como actividade obrigatória centrada no domínio das Actividades
Físicas como um conjunto de práticas ecléticas, inclusivas e de desenvolvimento multilateral em que se
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afectam factores de saúde, solicitando esforço físico e equilíbrio emocional em situações de cooperação
e de conflito relacional regulado (do 1º ao 12º ano).
- Viabilizar a dotação de 3 horas semanais de EF, garantindo o mínimo de Actividade Física semanal,
estabelecidos pelos grupos de consenso Internacional que têm produzido recomendações sobre esta
matéria.
- Garantir uma avaliação em EF equiparada à das restantes disciplinas obrigatórias, nos níveis de es-
colaridade onde tal não se aplica.
- Desenvolvimento do Desporto Escolar como formação desportiva vocacional sistemática, com ca-
rácter facultativo e opcional. 
Termino referindo que:
Pelo carácter insubstituível da EF, pelos seus valores educacionais, objectivos e práticas pretendemos
contribuir com uma proposta que respeite e garanta todos os princípios enunciados e vá de encontro
aos novos desafios da Organização Escolar.
Tal como escrevemos a sua Ex.ª o Sr. Ministro da Educação em Outubro de 1998 “trata-se, afinal da
garantia de uma educação mais completa para todos, promovendo um estilo de vida mais equilibra-
do e saudável e, assim, mais adequado ao desenvolvimento das qualidades pessoais que dependem,
decisivamente, da experiência escolar, como base de Educação e formação ao longo da vida”.
Uma última palavra:
O CNAPEF e a SPEF, sempre que solicitados, têm correspondido no seu papel de parceiros.
No entanto, não queríamos perder esta oportunidade para referir que entendemos que deverá existir
um reforço no reconhecimento do papel dos representantes das instituições sócio profissionais e
científicas que representam esta comunidade, no sentido de, tanto ao nível da tutela do Desporto, co-
mo ao nível da tutela da Educação, participarem com a sua reflexão e experiência para sustentar as
decisões que competem ao poder político. 
Muito Obrigado. Bom Trabalho

MOÇÕES

1. CARREIRAS PROFISSIONAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO
Considerando que:
- Persiste a confusão entre, por um lado, os empregos e ocupações na área das actividades físicas e,
por outro, o estatuto da profissão e dos profissionais capazes de assumir o trabalho técnico-pedagó-
gico nesta área;
- A expansão dos empregos e de serviços se fez, em muitos casos, sem qualquer critério de reconheci-
mento das qualificações e das competências apropriadas para um eficaz desempenho profissional, neces-
sárias para se garantir os direitos de todos os que procuram orientação na prática das actividades físicas;
- As ocupações, empregos e percursos profissionais na nossa área devem sistematizar-se em carreiras
que clarifiquem as nossas responsabilidades e funções;
- A exigência dos meios indispensáveis ao exercício digno e ético das nossas competências não se po-
de reduzir a conveniências de gestão, nem à boa vontade dos profissionais — é uma condição de êxito
para todos os que procuram beneficiar da nossa prática e, portanto, um factor de qualidade e de rea-
lização profissional.

Moção
O 5º CNEF decide recomendar a todos os colegas, instituições empresariais, associativas e em espe-
cial, as estruturas estatais com responsabilidades de intervenção, de prestação de serviços ou de re-
gulamentação e controlo na área das actividades físicas, que:
1- Respeitem e façam respeitar o âmbito de decisão e as responsabilidades técnico-pedagógicas dos
profissionais — o 5º CNEF exige que as estruturas competentes do Estado clarifiquem urgentemente
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o estatuto, as carreiras, o regime de acesso e de progressão das carreiras técnico-pedagógicas no
domínio das actividades físicas, com a colaboração das associações profissionais, em particular a SPEF
e o CNAPEF, das associações empresariais do sector, das associações autárquicas, das associações
desportivas, das instituições de formação e outras;
2- Garantam a contratação de profissionais devidamente habilitados pela formação inicial de nível
superior, para o exercício de funções técnico-pedagógicas na respectiva área específica de interven-
ção, bem como para as funções de direcção e enquadramento das tarefas técnico-pedagógicas;
3- Promovam e apoiem os processos de qualificação especializada no âmbito da “formação em serviço”,
de nível post-graduado, em colaboração com as instituições de formação e investigação, processos e
qualificações essas que estejam associadas quer a competências profissionais específicas, quer a níveis
de progressão e de maior responsabilidade no âmbito das diferentes carreiras;
4- Garantam os recursos materiais, de tempo e de pessoal de apoio, indispensáveis à qualidade das
práticas, além de respeitar e fazer cumprir o princípio da compensação adequada ao exercício das
funções técnico-pedagógicas, de direcção e enquadramento técnico na nossa área, de acordo com os
requisitos de formação académica e de qualificação profissional.

2. COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS E IDENTIDADE ACADÉMICA E PROFISSONAL
Considerando que:
- A definição do nosso objecto de estudo e de intervenção profissional continua a prestar-se a confusões
terminológicas, a especulações e a críticas pouco ou mal fundamentadas, quer do exterior quer do inte-
rior da comunidade académica e profissional, agravando-se a confusão sobre a nossa identidade e a
nossa problemática enquanto área do saber;
- A delimitação da nossa área não tem sido resolvida de maneira satisfatória, no plano epistemológi-
co, verificando-se duas tendências – por um lado as propostas que dividem o nosso campo em espe-
cialidades sectoriais (Ciências da Educação, Ciências do Desporto, Ciências do Exercício); por outro
lado, propostas de unificação do nosso campo num plano teoricista e especulativo, sem uma sistema-
tização nem uma crítica adequada da nossa problemática comum e relegando as especialidades e os
campos profissionais ao estatuto de meras aplicações técnicas (Ciência da Motricidade Humana);
- A dificuldade de se estabelecer um consenso sobre as nossas competências essenciais tem agravado
as tendências de redução do nosso saber e do nosso estatuto ao âmbito meramente técnico – como
variante técnica ou área de aplicação das Ciências da Educação; como aplicação metodológica das
Ciências do Desporto; ou, ainda, como executantes de programas de exercício físico ou de avaliação
da condição física, no âmbito das Ciências do Exercício e Saúde.

Moção
O 5º CNEF decide aprovar as definições do nosso objecto, da área ou campo de saber e das competên-
cias essenciais, que estabelecem a nossa identidade académica e profissional:
1- O nosso objecto ou problemática específica é o desenvolvimento das actividades físicas entendi-
das como realizações culturais, quer no plano pessoal quer no âmbito social do conceito de desen-
volvimento, considerando-se actividades físicas aquelas actividades cuja realização e qualidade
dependem essencialmente da expressão e da elevação das capacidades motoras.
2- A nossa comunidade académica e profissional deve constituir-se e desenvolver-se como área in-
terdisciplinar. Sendo uma área interdisciplinar, definida pela unidade do nosso objecto (o desenvolvi-
mento das actividades físicas), é responsabilidade da nossa comunidade académica e profissional a
síntese das abordagens das diversas ciências e tecnologias que esclarecem o nosso objecto e a nos-
sa intervenção e que, assim, contribuem para a património de saberes e o conjunto de metodologias
que melhor correspondem à nossa problemática;
3- As competências essenciais que, no seu conjunto, estruturam e definem a nossa identidade são
três: (a) o Domínio das Actividades Físicas (consideradas na sua especificidade própria e nos diversos
tipos em que se podem sistematizar – Jogos Desportivos Colectivos, Ginástica, Atletismo, Danças,
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Actividades de Exploração da Natureza, Jogos Tradicionais); (b) o Treino e Adaptação (os processos de
desenvolvimento multilateral e específico das capacidades humanas, na perspectiva da melhoria da
saúde, da aptidão motora e da aptidão atlética); (c) a Pedagogia das Actividades Físicas (os proces-
sos de intervenção sobre o desenvolvimento pessoal dos sujeitos envolvidos na prática das actividades
físicas, no sentido da plena realização das suas necessidades como participantes activos na socieda-
de e como interpretes activos e críticos da cultura do nosso tempo).

3. FORMAÇÃO
Considerando que:
- Na última década, a procura social e o próprio desenvolvimento das actividades físicas, em vários
sectores, sustentou uma notável expansão da Formação Inicial, nas Universidades e nos Institutos Po-
litécnicos, crescimento que foi acompanhado de graves contradições entre os diversos cursos, gra-
duações e áreas académicas;
- A multiplicação de modelos, currículos e programas de formação referenciados a diplomas supos-
tamente “equivalentes” e alguns, até, sem conteúdo académico adequado ou suficiente, tendo sido
objecto de crítica e de moções de repúdio em anteriores CNEF, sem efeitos práticos;
- A Formação Inicial é um factor fundamental de constituição da comunidade profissional e da sua
identidade, centrada no desenvolvimento das actividades físicas, não se podendo reduzir às estraté-
gias particulares das instituições de formação nem às conveniências sectoriais ou à conjuntura dos
mercados de trabalho; 
- A Formação Contínua é um factor fundamental de adaptação dos profissionais às necessidades e
novas estruturas sociais e ao desenvolvimento técnico e científico na nossa área, bem como de
afirmação e de progressão nas carreiras.

Moção
O 5º CNEF decide recomendar a todos os colegas e às entidades responsáveis pela definição política
e a regulação dos sistemas de formação, mas principalmente aos próprios formadores e às instituições
de formação, que:
1- As universidades e departamentos de formação inicial em Educação Física e Desporto se associem,
com o apoio das organizações profissionais, designadamente a SPEF e o CNAPEF, no sentido de esta-
belecer, com urgência, um quadro comum de requisitos e parâmetros de reconhecimento e de não
reconhecimento da formação superior em Educação Física e Desportos, numa iniciativa eventual-
mente articulada mas independente do Ministério da Educação;
2- Se proceda à identificação e ao protesto formal, junto das entidades competentes, das instituições
e dos cursos que não podem corresponder a licenciaturas em Educação Física, designadamente pela
“equivalência” administrativa de experiência profissional não comprovada ou inexistente a áreas de
formação fundamentais – o caso dos CESES (professores do 1º Ciclo), cujos diplomados devem ace-
der a verdadeiros cursos de habilitação em Educação Física – e de outras situações claramente lesi-
vas da qualificação exigível a um diplomado na nossa área profissional e académica.
3- Formação inicial:
Sem prejuízo do que se propõe em 2.1., o CNEF, coloca à discussão pública, como base de trabalho,
os seguintes princípios de reconhecimento de uma estrutura de formação inicial, de nível superior, em
Educação Física e Desportos.
3.1- Formação superior com a duração mínima de 4 anos, precedendo os eventuais estágios de profis-
sionalização, com um total indicativo de, pelo menos, 2400 horas de aulas - 600 horas por ano (30
semanas, a 20 horas por semana) ou 625 horas por ano (25 semanas a 25 horas).
3.2- Garantia de formação nas 3 componentes essenciais da nossa especialidade (Domínio das
Actividades Físicas; Treino e Adaptação e Pedagogia das Actividades Físicas) e ainda de três outras
componentes: Formação Básica, Formação Vocacional e Seminário de Investigação.
3.2.1- Domínio das Actividades Físicas: 30%, 720 horas (tratando-se 12 matérias ou actividades físi-
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cas, são cerca de 60 horas por actividade, em média, devendo incluir Jogos Desportivos Colectivos,
Ginástica, Danças, Actividades de Exploração da Natureza, Patinagem, Atletismo, Desportos de Ra-
queta, Desportos de Combate). A estrutura desta área deve ter quatro componentes: (a) domínio técni-
co e táctico (ou de composição, no caso das Danças, Patinagem Artística e Ginástica), (b) organiza-
ção e arbitragem, (c) pedagogia e (d) metodologia do treino.
3.2.2- Treino e Adaptação: 20%, 480 horas (cadeiras como: Fisiologia do Esforço, Desenvolvimento e
Adaptação, Teorias e Processos de Aprendizagem, Metodologia do Treino, Avaliação Funcional e Prescri-
ção do Exercício, Traumatologia e Reabilitação, Avaliação do Treino, ou outras).
3.2.3- Pedagogia das Actividades Físicas: 20%, 480 horas (cadeiras como: Prática Pedagógica, Di-
dáctica, Estratégias de Ensino, Educação Especial, Desenvolvimento Curricular, Gestão Escolar e da
Formação, Avaliação Pedagógica ou Educacional, etc.).
3.2.4- Formação Básica: 20%, 480 horas, (cadeiras como: Anatomofisiologia, Cinesiologia, Biomecâ-
nica, Biologia do Exercício, História das Actividades Físicas, Sociologia, Psicologia, Estatística, Episte-
mologia, Metodologia da Investigação, etc.).
3.2.5- Formação Vocacional, por Opção: 5%, 120 horas. Opção por actividades físicas (por exemplo, opção
“Desportos Colectivos”, ou opção “Basquetebol”) ou por áreas de intervenção profissional (por exemplo,
opção “Avaliação Funcional e Prescrição do Exercício”, ou “Actividade Física e Promoção da Saúde”, ou
“Educação Especial”, etc.). Esta opção baseia-se nas propostas das unidades organizacionais ou departa-
mentos e a sua realização e nota final devem ser especificadas no diploma de conclusão do curso.
3.2.6- Seminário de Investigação, por Opção: 5%, 120 horas. Opção por temas de investigação, segun-
do os Programas de Investigação das Áreas Científicas dos Departamentos, funcionando em regime de
Seminário e concluindo-se pela apresentação e aprovação de um Relatório de Pesquisa em discussão
pública. O tema deste trabalho e a respectiva nota devem ser especificadas no diploma do curso.
3.2.7- Se o curso incluir estágios profissionais ou académicos, devem ser especificados no diploma, refe-
rindo a avaliação final, o tema e a instituição em que se realizou o estágio.
4. Formação Contínua, “em serviço”:
4.1- A formação contínua seja definida e realizada como um factor de desenvolvimento profissional e
de qualidade do trabalho, devendo, portanto, ser assumida e devidamente apoiada pelas instituições em
que nos enquadramos, recusando-se a sua redução a um dever individual.
4.2- A formação contínua seja associada a novas e/ou mais elevadas qualificações e responsabilidades
ou ainda à actualização periódica dos profissionais – de qualquer modo deve constituir-se como condi-
ção necessária, mas não suficiente de progressão na carreira, conjugando-se com a avaliação do tra-
balho realizado, das competências e do currículo individual.

4. INVESTIGAÇÂO
Considerando que:
- A dificuldade de um consenso sobre a designação e o significado do nosso objecto de estudo, tem
agravado as divergências sobre orientação epistemológica da nossa área, acentuando as tendências
de fragmentação e de confusão na nossa comunidade académica e profissional;
- A investigação sobre as actividades físicas, a Educação Física e os Desportos, ainda não conquistou o
reconhecimento como área interdisciplinar específica no campo das ciências, sabendo-se que este re-
conhecimento é vital não só para desenvolver o nosso conhecimento especializado, mas também para
manter o nível de formação e o estatuto socioprofissional e académico;
- As tendências referidas acima podem contribuir para o afastamento entre o trabalho dos investiga-
dores e os problemas práticos nos diversos campos profissionais, levando os colegas que se dedicam
à investigação a integrar-se noutras áreas científicas, em que a actividade física não passe de um te-
ma anexo ou secundário, enfraquecendo o núcleo essencial da nosso saber especializado.
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Moção
O 5º CNEF decide recomendar a todos os colegas, às instituições de formação e investigação, bem co-
mo às entidades responsáveis pela definição e pela execução de políticas de desenvolvimento das
ciências, que:
1- As instituições vocacionadas para o trabalho científico (designadamente as universidades) se asso-
ciem no esforço de coordenação dos diversos departamentos, das abordagens disciplinares e linhas
de investigação, mobilizando os investigadores para a formalização de um consenso sobre o objecto
e a sistematização específica da nossa área interdisciplinar;
2- As instituições responsáveis pela promoção e enquadramento do trabalho científico considerem a
especificidade da nossa área no campo das ciências, a investigação já realizada e os projectos a
desenvolver, traduzindo esse reconhecimento na atribuição de recursos e de condições que viabilizem
a realização de tais projectos;
3- As estruturas de divulgação científica e de formação académica e profissional dinamizem a troca de
experiências e a reflexão conjunta dos problemas de desenvolvimento das actividades físicas, entre os
colegas envolvidos na investigação e os que exercem funções técnicas, promovendo, por um lado, a
cientificidade da formação e das práticas profissionais e, por outro, a participação dos investigadores na
análise dos problemas de aplicação e de interpretação prática das teorias e resultados científicos.
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CARTA ABERTA - Abril de 2002

DEZ ANOS APÓS A REFORMA 
- PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA E O DESPORTO ESCOLAR

1. PROBLEMAS GERAIS DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO ESCOLAR

Na última década, desde a publicação do Decreto-Lei nº 286/89 que institui os Programas Nacio-
nais de Educação Física, e acompanhando a progressiva generalização dos Programas, observou-

se uma melhoria sensível da nossa área.
De acordo com o compromisso público, em carta dirigida a todos os Grupos de EF das escolas (em Se-
tembro de 1988, antes do 1º Congresso Nacional de EF – Figueira da Foz), a equipa de Programas pro-
jectou e realizou um modelo curricular para a nossa área, do 1º ao 12 ano, com o apoio e a partici-
pação das Associações Profissionais, de muitas escolas e especialistas.
Em 1991, a publicação do Decreto Lei 95/91 veio reforçar a definição da carga horária curricular (3 ho-
ras semanais), além de instituir a integração e o enquadramento do Programa de Desporto Escolar no
Ministério da Educação, como “interface” entre o sistema desportivo e o próprio sistema educativo.
De facto, desde então, as melhorias implementadas alteraram a realidade de muitas escolas, quer no
que diz respeito ao número de professores com certificação académica e pedagógica, quer no que res-
peita a espaços de aula, instalações e equipamentos, e ainda no âmbito organizacional, com o proces-
so de descentralização e de autonomia das escolas, em que importa destacar a criação dos «agrupa-
mentos de escolas».
Mas, por um lado, quanto à formação de professores, é necessário denunciar que a multiplicação de
modelos, currículos e programas de formação tem contribuído para a confusão e não para a quali-
dade de ensino. De facto, sem qualquer coordenação, aumenta o número de instituições e cursos de
formação de “professores” de Educação Física, tornando legais diplomas e certificações supostamente
“equivalentes” entre si, até os que, no papel e na prática, não apresentam conteúdo académico ade-
quado (que tem sido objecto de crítica e de moções de repúdio em todos os Congressos Nacionais de
EF sem efeitos práticos).
Por outro lado, quanto aos equipamentos, embora seja de assinalar e de elogiar a enorme melhoria
nos espaços de aula nos últimos anos em muitas escolas, é fundamental não esquecer que cerca de
um quinto das escolas do nosso país ainda não têm instalações cobertas para a prática da Educação
Física e das actividades de Desporto Escolar. 
Mas é necessário também reconhecer que ainda não houve tempo para que se fizessem sentir, em
todo o seu potencial, os efeitos daquelas melhorias na dinâmica do currículo, nas actividades de
Desporto Escolar e na organização das escolas. Há um tempo de resposta e de adaptação aos proces-
sos de inovação.
O desenvolvimento e a qualificação dos processos não seguem instantaneamente os investimentos e
a melhoria das condições das escolas.
Assim, em muitas escolas a organização da EF ainda não corresponde às orientações dos Programas,
existindo já condições materiais e pedagógicas para se assumir um projecto curricular mais avança-
do e consequente.
É necessário generalizar a aplicação do Programa, promovendo a sua compreensão pelos órgãos e es-
truturas da escola, quer no que respeita às orientações metodológicas, quer no que respeita à Avaliação
dos alunos que é imperioso aperfeiçoar, no sentido da necessária credibilidade e influência na regulação
do ensino e, o que o mais importante, como processo pedagógico de feedback ao aluno, quer na avalia-
ção formativa quer, principalmente, na avaliação de síntese, personalizada - a avaliação sumativa.
A revisão do Programa, realizada nos últimos dois anos, com o apoio do movimento associativo, tem
correspondido ao conteúdo da carta de Junho de 2000, envida pela equipa que assumiu essa tarefa, a
todas as escolas do país (após o Congresso Nacional de Lisboa - Pavilhão Carlos Lopes).
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O trabalho desta equipa veio dar resposta adequada aos desafios que se colocam a este nível, actua-
lizando as especificações das matérias e a composição curricular mas, principalmente, melhorando as
orientações metodológicas do programa e a definição da avaliação dos alunos, estabelecendo um cri-
tério claro de sucesso, válido e adaptável para o conjunto das escolas.
Cabe a todos nós nas escolas, na gestão escolar e na formação, corresponder às novas possibilidades
do sistema escolar e do currículo, para qualificar as experiências de aprendizagem dos alunos e pro-
mover, de facto, o seu desenvolvimento no domínio das actividades físicas.
Importa também referir que a existência real de EF no 1º Ciclo, apesar do esforço de várias entidades
(autarquias, etc.) e de muitos professores, continua a ser uma lacuna do nosso sistema educativo. É
necessário desenvolver processos que permitam colmatar esta falha curricular tão gravosa para a
educação, para a saúde e o desenvolvimento harmonioso das nossas crianças. 
No que respeita ao Desporto Escolar, o respectivo Gabinete, com o estatuto de uma Direcção Geral, tem
mantido um programa de apoio e de organização às actividades das escolas. A realização das activi-
dades de DE, determinadas pelo Regulamento do Gabinete, tem beneficiado das regras de distribuição
do serviço dos professores, que inclui horas de DE, o que é positivo. Contudo, mantém-se um conjunto
de problemas de funcionamento e de desenvolvimento do DE que é forçoso considerar e ultrapassar.
Para a mudança necessária do DE, no sentido do desenvolvimento, é imprescindível que todos os in-
tervenientes e responsáveis, individuais e institucionais, assumam que a especificidade do DE no qua-
dro geral das estruturas desportivas, consiste nas possibilidades organizacionais da escola e na sua
missão educativa. 

MODELO BASE DE DESENVOLVIMENTO – DEFINIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EF E DO DE
O modelo base da Educação Física (EF) e do Desporto Escolar (DE), que não foi ainda completamente
realizado em benefício da cultura e dos alunos, define um compromisso claro de oferta educativa:
- cada turma com 3 aulas semanais de EF, em qualquer escola;
- cada escola com oferta alargada de actividades facultativas de DE, incluindo treinos e também con-
vívios/ torneios intra e interescolas.
Este modelo assenta nas seguintes características de definição e de organização da EF e do DE:
1.1. Os aspectos que distinguem a EF e o DE podem ser expressos como segue, de maneira genérica:
1.1.1. Educação Física (definição): Actividade curricular (a) ecléctica (os diferentes tipos de actividade
física – desportos colectivos, ginástica, atletismo, danças, exploração da natureza, natação, etc.); (b)
inclusiva (adaptada às necessidades de cada aluno), (c) visando o desenvolvimento multilateral do
aluno (promover a saúde, no presente e no futuro, desenvolver a aptidão física e a cultura motora, as
competências sociais e a compreensão dos processos de exercitação, reflectir criticamente o fenó-
meno desportivo, etc.).
1.1.2. Desporto Escolar (definição): Actividade de complemento curricular (a) específica (em determi-
nada modalidade desportiva), (b) facultativa e vocacional, (segundo as aptidões pessoais do aluno, as
condições e regras de participação específicas da modalidade e o nível de prática), (c) visando a apti-
dão atlética e a cultura desportiva no domínio da modalidade desportiva escolhida.
1.2.1. Educação Física (organização): Três aulas de EF semanais para todos os alunos, na unidade turma,
segundo um Programa Nacional por objectivos (em termos de competências genéricas /áreas /ciclo e
também específicas/ matérias /ano), que estabelece um plano curricular do 1º ao 12º ano, de aplicação
flexível e orientada para a realização dos Objectivos de Ciclo que são gerais, para todas as escolas;
1.2.2. Desporto Escolar (organização): actividades de treino semanais, para os alunos inscritos (segun-
do as regras e os critérios de organização e de participação específicos da modalidade), na unidade
“grupo-equipa”. Actividades de convívio/ competição interna e interescolas, cobrindo as diversas áreas
(tipos de actividade) consideradas no Programa de EF, em todas as escolas ou agrupamentos de esco-
las, incluindo actividades pontuais, com deslocação para fora da escola, em modalidades de Explora-
ção da Natureza (orientação, canoagem, escalada, ciclismo ou BTT, Surf, etc.) e/ou em convívios de
demonstração ou competição.
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2. PERSPECTIVAS  DE  DESENVOLVIMENTO
2.1. PROFESSORES HABILITADOS, ESCOLAS COM ESPAÇOS DE EF 
- DIREITOS DO ALUNO E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO.
Em Educação Física, quase todos os alunos das escolas portuguesas actuais, do 5º ano ao 12º ano,
têm professores com habilitação académica específica e, em muitos casos, com habilitação profis-
sional (estágio pedagógico ou profissionalização).
Todos os professores participaram em acções de formação contínua nos últimos doze anos. Um nú-
mero apreciável de colegas concluíram cursos de post-graduação, outros realizaram teses de mes-
trados e de doutoramento nas instituições do ensino superior.
Este movimento representa necessariamente mais qualificação e, também, mais responsabilidade –
temos mais saber e, portanto, mais capacidade de fazer melhor.
Muitas escolas contam com o Pavilhão ou o Ginásio – na última década, as carências de balneários
e de instalações cobertas específicas de EF foram resolvidas em numerosos locais, num esforço da
administração central e das autarquias, que deve prosseguir, para que se cumpra o direito a mais e
melhor Educação (Física) de todos, em condições de equidade.
Actualmente, cada vez mais crianças e jovens participam em actividades lectivas desenhadas pelos
professores (o plano de turma), de acordo com as necessidades dos alunos, em conformidade com os
programas.
O currículo nacional de Educação Física em vigor desde 1989, foi concebido e elaborado com o apoio
do movimento associativo dos professores de EF, como um Projecto centrado no essencial da educa-
ção: as experiências de desenvolvimento das crianças e jovens.
Trata-se de um projecto ambicioso, em que a Educação Física, eclética e inclusiva, inscrita no horário
escolar, concorre para o desenvolvimento do aluno, como factor de saúde e de promoção de um esti-
lo de vida fisicamente activa.
Este projecto exige boas escolas e boas práticas. 
Todos nós, professores, estivemos e continuamos na primeira linha deste desafio, envolvidos numa di-
nâmica que gera a sua própria renovação, em que só as boas práticas, regulares e sistemáticas, ano
após ano, podem garantir as aprendizagens e o desenvolvimento dos alunos, no domínio das activida-
des físicas.
De facto, são as aprendizagens dos alunos que provam as vantagens das instalações e da formação
dos professores. A demonstração dos benefícios das instalações e da formação dos professores é deci-
siva, tendo por horizonte a qualidade das actividades físicas, como factor de elevação cultural e de
promoção de estilos de vida saudável, na escola e na sociedade.
O que está em jogo é a projecção e a realização do que é melhor para o aluno no tempo da escola,
dos 6 aos 18 anos de idade, considerando o tempo que continua, fora das aulas e ao longo da vida.
É essa projecção do acto educativo em termos de desenvolvimento dos alunos que dignifica a acção
do Professor e dá sentido às práticas, ao que se faz em cada aula, em cada semana, em cada ano –
daí a importância do planeamento plurianual, regulado pela avaliação formativa.
O compromisso de desenvolvimento de cada aluno justifica o estatuto da nossa área/ disciplina, do
1º ao 12º ano, estatuto que foi decisivamente assumido no Programa nacional de 1989, no quadro da
Reforma Educativa. Como é bem sabido, o Programa foi elaborado na base do compromisso de 3 aulas
semanais de EF, no Ensino Básico e no Ensino Secundário.
Hoje, 12 anos depois, importa evitar que “3 aulas semanais” sejam a excepção e não a regra, por força
das conveniências administrativas ou por “medidas de gestão” que contrariam o princípio segundo o
qual os critérios pedagógicos e educacionais, na gestão escolar, devem preceder e determinar os cri-
térios administrativos e burocráticos. 
Não se admitem hoje “conveniências de serviço” e “medidas de gestão” de tal maneira estranhas à boa
gestão educativa, que tornam “aceitável” uma única sessão semanal de 50 min+50 min., sem qualquer
preocupação ou incómodo para os poderes. Se, para certos “responsáveis”, tanto faz uma sessão sema-
nal de 3 horas ou uma distribuição de 2h +1h em dias seguidos ou de 1+1+1 (segunda-feira, quarta e
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sexta), tornam-se claras as condições escolares que geram ou favorecem o insucesso escolar.
Mais ainda: se é lógico ou aceitável que os alunos tenham que sair 10 min. mais cedo em todas as
aulas de EF, ou perder mais 5 min no início, para não bloquear os vestiários; se é lógico propor ou
manter a redução das aulas de EF “de modo que os alunos tenham mais tempo para preparar os exa-
mes”; se é aceitável reduzir a avaliação em EF a uma farsa arbitrária, que nada vale e que os professo-
res e os próprios alunos não compreendem nem respeitam; se assim é, quem assume a responsabilida-
de? Quem decide ou consente que assim seja? Com que justificação?
É preciso afirmar, hoje, como no passado, que essa lógica de gestão, de inspecção e administração es-
colar, é a lógica que determina o insucesso dos alunos.
A teoria da nossa especialidade e, mais ainda, a razão das melhores práticas, pode e deve vencer a for-
ça das “conveniências administrativas” contrárias à aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos.
Não é aceitável que, em escolas que têm condições para oferecer três aulas por semana, com o ne-
cessário tempo útil de Educação Física, os horários de todas ou da maioria das turmas continuem com
1 aula semanal de 2 horas, ou 2+1 em dias seguidos. Não é aceitável que nem sequer se possa levan-
tar o problema, nem no Conselho Pedagógico, nem ao Conselho Executivo, nem na Direcção Regional
de Educação, porque “não vale a pena” - “Não vale”? Que valores são esses?
Se “a nossa escola” é uma daquelas que pode oferecer três aulas de EF, em instalações específicas,
nas 35 semanas do ano lectivo, para que os alunos realizem os Objectivos Gerais do Programa, então
deve fazê-lo - não se justifica que o não faça porque “outras escolas não dispõem dos mesmos recur-
sos”, ou talvez porque os “responsáveis” não pensem assim, porque ainda consideram a EF “um recreio
ou um complemento ás aulas”.
Se as escolas com melhores possibilidades não funcionarem ao seu melhor nível, então o currículo da
generalidade dos alunos será pautado pelo critério da mediocridade das escolas degradadas. Quem
responde a favor desse critério?
Para que serviria, então, o investimento nas instalações e na qualificação dos professores?
Pelo contrário - é a qualidade do ensino da Educação Física nas escolas com melhores recursos e com
os professores mais qualificados, é a demonstração das aprendizagens dos alunos, que constitui a
principal força para que se faça o investimento necessário nas escolas carenciadas e degradadas.
Segundo o critério de uma boa gestão escolar, ou seja, o critério da qualidade das experiências de
aprendizagens dos alunos, a E.F não pode continuar a organizar-se, nalgum locais, como noutros tem-
pos - como se o Programa de EF não existisse, como se as instalações não tivessem melhorado, como
se os professores não tivessem habilitação nem formação contínua, como se os colegas de EF mais
qualificados e experientes não tivessem tempo nem capacidade de influenciar a gestão da escola, co-
mo se a avaliação fosse uma acto burocrático.
As tendências defensivas e de desistência, de degradação da organização pedagógica da escola re-
presentam uma falta de vontade ou de capacidade, ou pelo contrário uma cultura organizacional, um
estilo de poder? 
Como se pode reduzir o horário de EF, substituir o processo curricular por experiências avulsas de re-
creio “desportivo”, ou manter um regime de dispensas mensais, sem qualquer emenda ou alerta? É le-
gítimo recuar no tempo, voltar ao “modelo” de antes de 1989, ou até ao “modelo” de antes de 1974,
contrariando o Programa como se nada fosse, ou, por vezes, como se de uma “experiência pedagógi-
ca” se tratasse? Como se pode deixar que as estruturas de orientação pedagógica não funcionem? Po-
de interessar a alguém que a avaliação dos alunos em Educação Física seja uma informação irrelevan-
te, ou que nem sequer exista um critério, um documento, uma regra de avaliação dos alunos em EF,
em tantas, tantas escolas?
Que poder é esse em que pode limitar arbitrariamente a qualidade das aulas? Quem pode corrigir es-
sas situações? Quem “manda” assim no currículo - em nome de que autonomia, nos termos de que
racionalidade, de que legalidade?
A racionalidade pedagógica e o quadro legal existente - mais - as necessidades dos alunos, exigem
que a lógica seja outra: não só criticar e corrigir as situações incorrectas e prejudiciais mas, principal-
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mente, distinguir e multiplicar as excelentes práticas de ensino e de desenvolvimento curricular reali-
zadas em numerosas escolas, por todo o País, muitas vezes sem as melhores instalações, o que eviden-
cia a qualidade dos professores e da gestão dessas escolas. 
É necessário que os poderes instituídos, a comunidade profissional e a sociedade, assumam o mérito
e o exemplo dos professores mais dedicados, que demonstram mais capacidade e melhores resulta-
dos, valorizando e generalizando as soluções praticadas pelas escolas que melhor funcionam, aque-
las cuja dinâmica curricular e pedagógica a todos possam inspirar.

2.2. O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PNEF) 
— UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO, UM PROGRESSO A CONSOLIDAR.
O Programa Nacional está organizado na lógica de um projecto curricular aberto e dinâmico, cuja
estrutura e opções estratégicas vieram, mais tarde, a ser assumidas ao nível das orientações de polí-
tica educativa.
O fundamental do Programa é a definição das Finalidades e dos Objectivos de Ciclo, isto é, as Com-
petências que representam o compromisso de todas as escolas em relação ao desenvolvimento de ca-
da aluno, de todos alunos, bem como a estrutura flexível de aplicação do Programa Nacional, ao nível
dos objectivos específicos de cada matéria/ ano (Níveis Introdução, Elementar e Avançado).
O modelo de Programa garante, ao nível geral e Plurianual, uma definição clara e genérica dos pon-
tos cardeais do sucesso em EF (competências gerais/objectivos de ciclo) e oferece aos professores um
instrumento de decisão e coordenação pedagógica – os “mapas” de especificações das matérias, as
orientações metodológicas e regras de avaliação.
Assim, a especificação das matérias no Programa veio facilitar o trabalho do Professor e do Grupo de EF
na elaboração, respectivamente, do Plano Anual de turma e do Plano Plurianual de EF da Escola, planos
cujo conteúdo é regulado pela Avaliação Formativa, principalmente no processo de Avaliação Inicial.
Quanto às matérias, o Programa Nacional apresenta um “mapa” pormenorizado das diversas apren-
dizagens dos alunos, o que permite aos professores escolher, em conjunto, as actividades e metas
mais adequadas para que todos os alunos conquistem os Objectivos de Ciclo.
Assim, no P.N.EF, conseguiu-se não só clarificar o que é essencial e comum no projecto da Educação
Física em todas as escolas – as competências expressas nos Objectivos de Ciclo – como também espe-
cificar as matérias, de forma a promover uma dinâmica de decisão curricular nas escolas, no quadro
da descentralização e da autonomia.
Na verdade, as “Orientações Metodológicas” do P.N.EF de 1989 estabelecem um “processo de Desen-
volvimento Curricular Baseado nas Escolas”. Encontram-se aí as regras que distinguem a autonomia e
a responsabilidade de decisão curricular do professor, da escola e do agrupamento de escolas (“escolas
em curso e em nível”), segundo um modelo de planeamento por Etapas e de diferenciação pedagógica.
Certas qualidades do modelo curricular da EF vieram, mais tarde (de 96 até 2002), a ser desenvolvi-
das nos processos de autonomia da escola e de revisão curricular – a distinção do conteúdo nuclear
do currículo, o Plano de Turma/ Projecto Curricular de Turma, a gestão flexível do Programa, o Currí-
culo por Competências, a articulação curricular das escolas em curso (agrupamento vertical) e das es-
colas em nível (agrupamento horizontal), tornaram-se determinações legais para o conjunto das Es-
colas e disciplinas e não apenas aspectos inovadores do Programa de Educação Física elaborado de
1989 a 91.
A existência real (não apenas “no papel”) da EF no 1º Ciclo deve ser uma prioridade assumida por todos
os responsáveis pela educação, desde o lar ao governo da nação (“Manifesto 1º Ciclo”- CONFAP) no sen-
tido de que os milhares de crianças ou, melhor, cada uma das crianças, em qualquer escola que lhe caiba
em sorte, não seja defraudada no seu direito a uma educação escolar completa.
Qualquer escola do 1º ciclo deve garantir a todos os alunos as práticas que beneficiam a sua saúde e o
seu desenvolvimento global – a aprendizagem das actividades físicas conforme o programa nacional. Só
assim o Currículo Nacional do Ensino Básico poderá ser cumprido, esperemos que num futuro próximo
– depende da decisão política.
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Reafirmamos, sobre este grave problema, as propostas associativas, no sentido de que no âmbito dos
projectos das «escolas em curso (agrupamento vertical) se equacione um apoio efectivo a esta área
curricular. Para este efeito, é possível aproveitar e desenvolver o imenso investimento na formação de
quadros no tema “SUPERVISÃO EM EF NO 1º CICLO”, enquadrado pelo Gabinete de DE no âmbito do
Programa de Desenvolvimento da Educação Física no 1º Ciclo, o qual, neste “enquadramento força-
do” (DE), acabou por se extinguir.

2.3. O PROCESSO DE REVISÃO CURRICULAR: 
UMA OPORTUNIDADE DE MELHORAR O ESTATUTO CURRICULAR DA EF E O PROGRAMA NACIONAL.
No processo de Revisão Curricular, e com o apoio das associações profissionais, o Programa Nacional
de EF foi actualizado e aperfeiçoado, no quadro da reestruturação curricular (D.L. n.º 6/01 e D.L. n.º
7/01. de 16 de Janeiro de 2001).
Foi um processo longo, desde o seu início, em 1996 até à legislação de 2001, período em que rea-
lizámos três Congressos Nacionais - Fátima ’97, Lisboa ‘98 (Pavilhão do Futuro) e Lisboa ‘2000 (Pav.
Carlos Lopes) e muitas outras acções associativas também importantes.
Neste período, o estatuto e o desenho curricular da Educação Física foram beneficiados, de acordo
com as orientações definidas nos Congressos Nacionais de Educação Física, a partir da experiência
dos professores e das acções do movimento associativo.
De facto, desapareceu da legislação o famoso “asterisco” inscrito no Decreto Lei 286/89, o qual ainda
permitia que, “de acordo com as condições das escolas”, muitas turmas tivessem 2 aulas (ou um aula
de dois tempos) embora, nessa mesmas escolas, o Grupo de EF tivesse já demonstrado ser possível
realizar as três aulas semanais, para a maioria ou até para todos os alunos.
Em muitas escolas é preciso lutar, agora e no futuro, para que o espírito do “asterisco” não sobreviva
no Regulamento Interno nem se torne um “facto consumado” nos horários das turmas, por rotina ou
por conveniência.
As estruturas de administração e gestão escolar, as Direcções Regionais, as C.A.E., a Inspecção e os
inspectores, os membros do Conselho Executivo, da Assembleia de Escola e do Conselho Pedagógico,
e não apenas os professores de EF, são responsáveis pelas condições de desenvolvimento dos alunos.
Concretamente, essas estruturas de administração e de gestão escolar são responsáveis pelo horário,
pelo número e pelas condições de realização das aulas de Educação Física, pelo regime e critérios de
avaliação não só dos alunos, mas também a avaliação do desempenho dos professores, do funciona-
mento da escola e da realização do processo curricular.
Neste processo, em que se joga o desenvolvimento das crianças e jovens, não há claques nem árbitros
que só precisam de apitar quando os outros erram - todos são protagonistas, seja nas aulas, seja na
gestão das escolas, seja na administração escolar, seja na formação inicial e na formação contínua
dos professores.
Todos sabem que a qualidade das aprendizagens e do desenvolvimento dos alunos não é compatível
com uma ou duas aulas por semana, em dias seguidos ou no mesmo dia, em instalações degradadas
e insuficientes, com interrupções quando chove e quando está sol e também quando as obras “ca-
lham em sorte” à escola. Isto não deve, não pode continuar.
Os argumentos mais importantes que podem fundamentar esta luta pela qualidade do currículo de
EF, estão hoje bem estabelecidos na Lei, no estatuto da EF... no papel.
Hoje, a EF encontra-se já instituída como Área (e não apenas como disciplina) no 2º Ciclo e no 3º Ci-
clo do Ensino Básico. Assim, o carácter ecléctico e multidisciplinar da EF está legalmente estabeleci-
do, facilitando que as escolas ofereçam aos alunos os horários que lhes permitam aprender melhor,
em toda a extensão da área de EF.
Esta definição facilita também que se constitua o Departamento de Educação Física e do Desporto
(DEFD) da escola, mostrando que a ideia de a EF se tornar uma “disciplina” da “área de expressões” era
apenas uma sugestão e, como várias vezes defendemos, uma sugestão errada. Se assim fosse a EF seria
circunscrita a uma área sem conteúdo comum (tecnologias, artes e desportos?) nem tradição metodo-
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lógica, facilitando apenas, eventualmente, a gestão de horas em função de critérios estranhos ao pro-
cesso curricular.
A instituição do Departamento de EFD no Regulamento Interno, permitirá ao respectivo Coordenador
participar no Conselho Pedagógico, podendo então organizar-se a articulação da EF com todas as ou-
tras áreas.  Segundo as tendências de integração curricular e de autonomia das escolas, a articulação
global da área de EF as outras áreas é cada vez mais importante, no que respeita aos instrumentos
da autonomia (o Projecto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Actividades) e tam-
bém no que diz respeito à coordenação pedagógica dos Conselhos de Turma, à Coordenação de Ano
e ao agrupamento de escolas.
Em resultado da intervenção do Departamento de EFD, o Conselho Pedagógico e, depois, a Assembleia
de Escola, devem distinguir a importância das actividades físicas no âmbito curricular, mas também as
de complemento curricular, nomeadamente as que se enquadram no programa ministerial do Desporto
Escolar, como uma componente específica da oferta educativa da escola.
Isto significa a explicitação dos benefícios e das realizações do Desporto Escolar (e de outras activi-
dades de complemento curricular) no espírito e na letra do Projecto Educativo, nos planos, nas co-
laborações entre escolas e outras entidades e, principalmente, nas práticas dos alunos. 
No trabalho de coordenação pedagógica entre professores, órgãos e estruturas da escola, devemos
destacar a especificidade da Educação Física nas suas valências próprias, relevantes para o Projecto
Educativo, ou seja, para uma dinâmica de desenvolvimento dos alunos.
Todos os responsáveis, quer nos órgãos de gestão, quer nas estruturas de orientação educativa, devem
compreender que a EF, como actividade física regular, eclética e inclusiva, vale pela sua influência direc-
ta sobre os factores primordiais da Saúde, vale pelas competências sociais próprias das matérias de gru-
po, vale pelas aprendizagens específicas no domínio das actividades físicas, vale pelo modelo pedagógi-
co centrado nas experiências práticas dos alunos, numa abordagem das matérias em que impera o ra-
ciocínio, a cooperação e a resolução de problemas complexos.
É principalmente em sede do Conselho Pedagógico, na análise do Programa e das condições da sua apli-
cação, que tais valências da nossa Área poderão justificar as respostas adequadas às questões pedagógi-
cas e organizativas que todos sabem ser específicas da EF - a Avaliação dos Alunos, a Formação de Pro-
fessores, a relação com a «Comunidade Educativa», a gestão de equipamentos e recursos e também os
horários das turmas, são problemas que exigem uma formulação e uma resposta específica da nossa área.
É necessário que a administração educativa (o ministério), a gestão e estruturas pedagógicas das
escolas se comprometam com as decisões que permitem aos alunos ter tempo para se envolver e be-
neficiar das aulas de EF. Isto significa, no quadro legal da escola portuguesa de 2º e de 3º ciclo e do
Ensino Secundário, que devemos garantir 100 aulas por ano a cada turma. Essa é a meta que a gestão
e a administração escolar deve assumir.
Claro que o aproveitamento de cada aula é decisivo – por isso mesmo, o tempo atribuído na lei (DL
6/2001) à Educação Física no 2º Ciclo e no 3º Ciclo do Ensino Básico é de 135 minutos de “tempo útil”
em cada semana.
Esta é uma medida muito importante. A definição da “hora de tempo-programa” (50 min. mais 10 min.
de intervalo), esconde a deslocação dos alunos, a passagem pelo vestiário / balneário, em que se cru-
zam as turmas “a entrar” e as turmas “a sair”, e ainda a aula – não cabe, corta-se na aula!!
Assim, generalizou-se a limitação do tempo de aprendizagem dos alunos, de 10 ou 15 minutos em
cada hora de aula de EF Tem de se acabar com este vício burocrático, de limitar em 25%, ou mais, o
tempo que os alunos dispõem para a sua aula de EF.
Na verdade, a deslocação entre pavilhões, a higiene e o intervalo, não se podem considerar aprendi-
zagens da EF – é um tempo a considerar no conjunto do horário, no quadro da vida escolar do aluno,
tal como os períodos de repouso e de alimentação, sem prejuízo do conteúdo da aula de EF ou de ou-
tras aulas.
A determinação legal do “tempo-útil” de 135 minutos por semana é inequívoca e constitui a respos-
ta à acção estratégica dos professores de EF, explicando que a realização de 3 aulas por semana, com
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45 minutos efectivos (tempo útil em cada aula), nas 35 semanas do ano lectivo, é uma condição ne-
cessária para que a escola demonstre sucesso, ou seja, o aproveitamento dos alunos em termos dos
Objectivos de Ciclo. É inaceitável que se proclame a promoção da saúde na escola e ao mesmo tempo,
se limitem as condições de prática regular da actividade física nas aulas – acaso se ignora que a práti-
ca das actividades físicas educativas, 3 aulas por semana, segundo o Programa de EF, é um factor de-
cisivo de promoção da saúde?
Também no Ensino Secundário, a Educação Física, reforçou o seu estatuto curricular como disciplina
da formação geral. Todos os alunos, em todos os cursos do novo Ensino Secundário, terão EF com uma
dotação horária semanal de 3 horas (180 minutos).
Trata-se de um importante reconhecimento do valor da actividade física para o desenvolvimento de
todos os jovens, neste período tão sensível e decisivo na formação da sua personalidade e do seu esti-
lo de vida.
Os objectivos, o regime de opções do Programa Nacional e a especificação das matérias são instru-
mentos de trabalho indispensáveis para que os professores e os Departamentos de EFD possam coor-
denar as actividades de modo a garantir que, de facto, uma boa participação dos alunos no conjun-
to das aulas e a consequente a elevação das capacidades dos jovens no decurso do Ensino Secundário.
Para tal, a dotação horária estabelecida na lei (D.L. 7/2001) é de três horas semanais, no 10º, no 11º
e também no 12º ano – segundo o novo regime de horários das turmas, considerando unidades de 45
minutos, diversas escolas estudaram já horários com três aulas (90 min. + 45 min. + 45 min.); noutras
escolas considerou-se a possibilidade de garantir 4 aulas (em dias diferentes) de 45 min.
Além disso, o que é muito importante, a mais recente legislação sobre a avaliação dos alunos no
secundário não coloca a EF à margem do processo avaliativo regular, decisão que importa consolidar
e tornar consequente.

2.4. PROBLEMA DO DESPORTO ESCOLAR 
- UM  PROBLEMA DE DESENVOLVIMENTO DAS POSSIBILIDADE E COMPETÊNCIAS DAS ESCOLAS
Na última década, concretizaram-se diversas medidas orientadas para a melhoria do Desporto Escolar:
- os professores viram instituído no horário lectivo o seu empenhamento nas actividades de comple-
mento curricular - Desporto Escolar;
- a estrutura da administração educacional reforçou o estatuto e a capacidade do Gabinete do Des-
porto Escolar, quer no âmbito Central quer Regional;
- diversos protocolos, iniciativas e programas das associações e das federações desportivas, de carácter
local, regional e nacional, tornarem disponíveis novas possibilidades de prática aos alunos e às escolas.
Contudo, continuamos a verificar que a dinâmica do DE fica muito aquém do que é desejável, man-
tendo-se muitos problemas de funcionamento que levam algumas vozes a defender a extinção do DE
como programa do ME de apoio às actividades desportivas de complemento curricular.
As estruturas associativas, designadamente as APEF’s, têm acompanhado este problema com especial
interesse, verificando que os factores de desenvolvimento do DE, inerentes à instituição escolar, não têm
sido aproveitados nem valorizados. 
Torna-se cada vez mais evidente, para todos, que tal com apontámos em diversas ocasiões ( p.e. no
Congresso do DE, em 1999), os problemas de funcionamento que continuam a bloquear o DE resul-
tam da falta de uma perspectiva de desenvolvimento para as actividades desportivas escolares, de
complemento curricular.
O DE, ao longo de décadas, tem continuado a manter a dinâmica dependente das estruturas de gestão
do Ministério da Educação, em que as fraquezas e as incapacidades das estruturas burocráticas se
tornam fraquezas dos projectos e das actividades.
O desenvolvimento do DE não se pode basear na ignorância e na limitação das possibilidades de tra-
balho da escola actual e das suas dinâmicas, a partir de posições e de interesses estranhos à missão
educativa da escola e aos processos da formação desportiva dos alunos.
São estas posições e interesses que, de tempos a tempos, põem em causa o que não depende das es-
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colas e dos professores - o financiamento e a estrutura burocrática em que o DE se mantêm enleado.
É necessário que o DE não apenas sobreviva mas se desenvolva, em termos da qualidade das práticas
de cada vez mais alunos, na continuidade e elevação dos projectos em curso nas escolas.
É necessário inverter a lógica – o problema e a solução do DE está no apoio, no incentivo, enquadra-
mento e avaliação de uma dinâmica de desenvolvimento assumida e protagonizada pelas escolas.
Importa, hoje e no futuro, explorar o potencial de desenvolvimento do DE que reside, justamente, no
exemplo e nas soluções desenvolvidas por muitas escolas e muitos professores, os quais, apesar das difi-
culdades de funcionamento e de financiamento, continuam a manter vivo o DE.
É bem conhecida a visão, e respectivas revisões, focadas nas contas e nos cargos, em que a escola não
passa de um sítio de recrutamento, um alvo de campanhas de propaganda e animação consoante as
circunstâncias dos poderes governamentais e/ou das estruturas desportivas federadas.
Pelo contrário, é a escola portuguesa, a sua estrutura e dinâmica, que constitui a chave para o de-
senvolvimento da formação desportiva generalizada a todas as escolas, ou seja, em benefício da for-
mação desportiva das crianças e jovens, das suas aptidões, conhecimentos e atitudes
É no sentido do desenvolvimento do DE que reafirmamos as medidas apresentadas pela Direcção do
CNAPEF no Congresso do Desporto Escolar (Lisboa, 1999):
a) A integração (e não acumulação) da coordenação nacional de Educação Física e Desporto escolar
no Ministério da Educação;
b) O apoio a projectos de DE cuja unidade organizacional seja os agrupamentos/associações de escolas;
c) O apoio financeiro e organizacional a projectos de DE plurianuais, cujo planeamento defina metas
anuais de desenvolvimento e critérios de êxito avaliáveis e relevantes do ponto de vista a qualidade
da formação dos jovens;
d) O apoio financeiro e organizacional às actividade de DE expressamente assumidas nos Projectos
Educativos das escolas/agrupamentos de escolas, assumindo-se a sua viabilização pela atribuição de
dois períodos semanais de DE no horário das escola, comuns ao agrupamento de escolas, por anos ou
ciclos de escolaridade.
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6º Congresso Nacional de Educação Física
DESAFIOS PROFISSIONAIS
Lisboa, 27, 28 e 29 de Novembro de 2003

PROGRAMA

27 NOVEMBRO
9.00/10.30 - Recepção e entrega de documentação
10.30/11.30 - Sessão de Abertura 
11.30/12.15 - Conferência: 
Identidade e Desenvolvimento Profissional 

– António Teodoro, ULHT
12.15/12.30 - Apresentação do Código 
de Ética Europeu para a EF

– A. Diniz, SPEF 
12.30/14.30 - Almoço
14.30/16.30 - A Educação Física 
no 1º Ciclo do Ensino Básico
Conferência – David Gailahue, Univ. Indiana – EUA
Painel – Mário Guimarães, CNAPEF

- Francisco Pulaski, Coordenador 
do ex-PROGRAPEF
- Francisco Sobral Leal, FCDEF-UC 
Ministério da Educação - DEB  

Moderador: Marcos Onofre, SPEF
16.30/17.00 - Pausa para café
17.00/18.30 - Conferência:
Exercício Físico e Saúde
Porquê a Actividade Física nos Jovens

– Luís Sardinha, FMH

28 NOVEMBRO
9.30/10.30 - Comunicações Livres
Avaliação da Aptidão Física
Coordenação: Helena St. Clara, FMH-UTL 
Crescimento, Maturação e Desempenho
Desportivo de Jovens Atletas 
Coordenação: Isabel Fragoso, FMH-UTL
A Formação de Professores de EF
Coordenação: Luís Carvalho, FMH-UTL 
10.30/11.00 - Pausa para café 
e Apresentação de Posters
11.00/13.00 - Desporto Escolar
Conferência: Jean Louis Boujon, UNSS-França
Painel – Luís Bom, CNAPEF

- Carlos Barroca – Gabinete de 
Desporto Escolar 
- ADE Sintra
- Confed. Desporto de Portugal
- Federação Académica do 
Desporto Universitário 

Moderador: - Mário Gomes, SPEF 
13.00/15.00 - Almoço
15.00/16.30 - Qualificação Profissional 
dos Treinadores
Painel: Francisco Alves, FMH-UTL

- José Curado, Confed. Portuguesa 
das Associações de Treinadores
- Olímpio Coelho, ULHT
- Instituto do Desporto de Portugal

Moderador: Pedro Mil-Homens, FMH-UTL
16.30/17.00 - Pausa para café
17.00/18.30 - Qualificação das Práticas 
Profissionais nos Ginásios e Academias
Painel: - Ângelo Vargas, CFEF-Brasil

- DECO 
- AEGAP
- Inst. do Desporto de Portugal 
Direcção Geral de Saúde 

Moderador: Luís Sardinha, FMH-UTL

29 NOVEMBRO
9.30/10.30 - Comunicações Livres

EF e Saúde
Coordenação: Jorge Mota, FCDEF-UP
Factores Sociais do Treino com Jovens Atletas 
Coordenação: Pedro Mil-Homens, FMH-UTL
Actividade Profissional dos Professores de EF 
Coordenação: José Braz, ULHT
10.30/11.00 - Pausa para café 
e Apresentação de Posters
11.00/13.00 - A Educação Física nos 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário
Conferência: Gilles Klein, Univ. Toulose-França
Painel: - Jorge Mira, CNAPEF 

- João Comédias, 
Esc. Sec. Luísa de Gusmão
- Alves Diniz, SPEF
- Ministério da Educação-DES

Moderador: João Jacinto, CNAPEF
13.00/15.00 - Almoço
15.00/16.30 - Conferências:
Ética e Deontologia Profissional 

– Jorge Steinhiber, CFEF-Brasil
Um Código de Ética Europeu para a EF

– Richard Fisher, EUPEA
16.30/17.00 - Sessão de Encerramento

- Intervenção dos Presidentes 
da SPEF e do CNAPEF
- Intervenção da Presidente 
da EUPEA
- Intervenção do Sr. Ministro 
da Educação, Prof.Doutor David Justino
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DISCURSO DE ABERTURA - Rui Petrucci, 
Presidente da Direcção do CNAPEF

Exmo. Senhor Professor Doutor Alves Diniz, Presidente da SPEF
Exmo. Senhor Dr. Fernando Cabral, Presidente da Subcomissão de Juventude e Desporto da
Assembleia da República
Exmo. Senhor Dr. José Cordovil, Vice Presidente do Instituto de Desporto de Portugal (em representação
do Sr. Secretário de Estado do Desporto)
Exmo. Senhor Dr. Luís Grosso, chefe da Divisão de Desporto da CML (em representação do Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa)
Exmo. Senhor Dr. Jorge Mira, Coordenador da Comissão Organizadora do 6º Congresso Nacional
Exmo. Senhor Professor Doutor Marcos Onofre, Coordenador da Comissão Organizadora do 6º
Congresso Nacional
Exmos. Senhores Convidados
Exmos. Senhores Conferencistas
Caros colegas:

Há quinze anos, em Novembro de 1988, realizava-se na Figueira da Foz o 1º Congresso Nacional
de Educação Física. 

A realização desse Congresso, que constitui um marco histórico do Movimento Associativo de Profes-
sores de Educação Física no pós 25 de Abril, foi o culminar de um processo de intervenção de várias
estruturas associativas que a partir de Abril de 1982, data da criação da primeira Associação de Pro-
fissionais em Braga, nasceram e cresceram um pouco por todo o país com o propósito de defender e
reforçar os ideais e o património da Educação e da Educação Física.
Na altura, o Congresso debateu quatro grandes questões que centravam as preocupações fundamen-
tais dos profissionais:
- a inexistência de Programas de Educação Física que articulassem de uma forma sistematizada e in-
tegrada os objectivos e conteúdos da disciplina, nos vários graus de ensino;
- a necessidade de um modelo de Formação Inicial e Contínua qualificada e adequada às necessida-
des do campo profissional;
- a degradação e insuficiência das instalações e equipamentos para o cabal desempenho da função
docente em Educação Física; 
- a falta de condições para a pratica desportiva nas escolas de uma forma regular e pedagogicamente
orientada. 
No discurso de encerramento um dirigente associativo, o nosso colega Leonardo Rocha, formulou o
seguinte voto final (e passo a citar): Que este Congresso seja, com toda a força do êxito que alcançá-
mos, “apenas” o primeiro Congresso Nacional de Educação Física. 
E esta profecia tem-se concretizado.
De então para cá, de três em três anos, o CNAPEF e a SPEF têm organizado, em estreita colaboração, o
Congresso Nacional de Educação Física que se tem assumido como o principal fórum de análise e debate
dos problemas que afectam a nossa profissão, de perspectivação de soluções e orientações para a nossa
acção profissional, um verdadeiro espaço de congregação de vontades e de comunhão de afectos.
Tróia, 1991. Ofir, 1994. Fátima, 1997. Lisboa, 1998 (Congresso extraordinário). Lisboa 2000 e, hoje, o
6º Congresso que estamos aqui a iniciar são exemplos que ilustram bem a vontade, o gosto, a digni-
dade com que os profissionais de Educação Física, organizados em torno do Movimento Associativo,
têm encarado a sua profissão e afirmado a necessidade de, permanentemente, a qualificarem e vali-
darem socialmente.
Muitas problemáticas têm sido objecto de reflexão nos nossos Congressos: da organização e desen-
volvimento curricular da Educação Física e do Desporto Escolar à definição de orientações para a imple-
mentação de equipamentos e recursos adequados à prática pedagógica; dos modelos de Formação
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Inicial e Continua à sistematização das Carreiras Profissionais; da Educação para a Saúde ao Treino dos
Jovens Atletas; da Identidade e Ética Profissional ao Associativismo, eis algumas das questões que mar-
caram, ao longo dos últimos quinze anos, a agenda das nossas preocupações profissionais, do nosso
querer de tornar mais útil e gratificante a nossa intervenção social, no sentido de mais e melhor Edu-
cação Física para todos.
Alguns dirão que pouco mudou de então para cá. Não é essa a nossa opinião, não é essa a opinião do
Movimento Associativo. 
É certo que algumas questões não evoluíram como desejaríamos. Alguns problemas até se agravaram
e a própria dinâmica social trouxe novos contextos de desenvolvimento da nossa acção que exigem
diferentes abordagens e novas soluções. No entanto, temos que reconhecer que alguma coisa se al-
terou e modificou para melhor na nossa vida profissional.
E mesmo que os ganhos não tenham sido muitos só o facto de hoje estarmos aqui cerca de 700 pro-
fissionais de várias gerações reunidos e unidos no propósito de continuar a dar sentido aos nossos
anseios, às nossas legitimas expectativas como pessoas e profissionais é bem demonstrativo da im-
portância das causas que defendemos, das razões que nos assistem, da força das nossas convicções
e do desejo inabalável de contribuirmos, de pleno direito, para o bem social.
Por isso, parece-me de elementar justiça saudar todos os nossos colegas que, ao longo dos últimos
vinte anos, e muitos estão aqui presentes, têm contribuído sem desfalecimentos, de um forma gene-
rosa, séria e com elevado sentido profissional para que o Movimento Associativo continue vivo e se
afirme, cada vez mais, como uma voz colectiva e abrangente, na defesa dos interesses da nossa espe-
cialidade.
E, nesse sentido, gostaria de fazer, neste Congresso, uma referência muito especial ao nosso querido
colega Mário Costa da APEF de Braga, um dos grandes obreiros do Movimento Associativo que, infe-
lizmente, já não se encontra entre nós mas que nunca será esquecido.
Bom, mas olhemos agora para o presente para melhor agarrarmos o futuro.
A realização deste 6º Congresso Nacional Educação Física é, por si só, uma demonstração inequívo-
ca de vitalidade do espírito profissional dos especialistas de Educação Física e do seu compromisso
com o desenvolvimento das ideias e da qualidade das práticas.
Trata-se de um excelente exemplo contra as tendências de passividade e de comodismo: um exem-
plo de reflexão crítica dos problemas que afectam a actividade física dos portugueses. E isto é muito
importante pois a actividade física é reconhecida, cada vez com mais clareza, como um factor de saú-
de, de elevação cultural e de relações sociais que, em profundidade, estruturam as comunidades.
Trata-se, portanto, de questões vitais e não acessórias, aquelas que se inscrevem no Programa do 6º
Congresso Nacional de Educação Física.
Estas questões decorrem de um desenvolvimento, que é visível, nesta área que envolve sectores com-
plexos - os Desportos, a Educação Física e o Exercício visando a Promoção da Saúde.
No desenvolvimento notório desta área, principalmente após o 25 de Abril, devemos assinalar o con-
tributo dos especialistas de Educação Física, que ao longo do tempo, têm desempenhado papéis
determinantes, como professores, treinadores, dirigentes e gestores, lançando as sementes que fruti-
ficaram no Portugal democrático.
Contudo, ainda existe um extraordinário potencial por cumprir. É necessário actualizar os objectivos
e os processos, em todas as estruturas sociais, aproveitando-se a qualificação dos especialistas de
Educação Física.
Na verdade, em todos os sectores, o enorme investimento, nas últimas décadas, na formação inicial e
na qualificação post-graduada, pode considerar-se um investimento que está ainda subaproveitado.
Sabemos que as estruturas sociais carecem de um tempo de adaptação aos investimentos, em parti-
cular o que se aplica na formação de nível superior.
Mas não nos podemos atrasar, sob pena de perdermos o impulso da formação e deixar passar a opor-
tunidade de qualificar as práticas e as estruturas, no sentido de responder melhor à satisfação das
novas necessidades sociais.
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Se é o desenvolvimento das actividades físicas que está em jogo, em benefício dos portugueses, na
promoção de estilos de vida saudáveis, na educação equilibrada, fisicamente activa das novas gera-
ções e também na elevação das práticas atléticas, não podemos manter estruturas precárias de for-
mação e de trabalho, baseadas no improviso e na carolice de “técnicos” sem habilitação, seja nas
escolas, nos clubes, associações ou empresas.
Não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar os conhecimentos e as competências de milhares de
especialistas de Educação Física, alcançada com enorme esforço pessoal e da própria sociedade.
Aliás, o passado mostra que a intervenção profissional e cívica dos professores de Educação Física,
marcou muito positivamente diversos sectores profissionais, mercê, justamente, do seu estudo das
actividades físicas, na recreação, na educação e na saúde, através das múltiplas experiências de ino-
vação, por todo o país. 
Nas escolas, os professores de Educação Física desempenham um papel extraordinário de promoção
das actividades físicas em geral e dos desportos em particular, como meios de desenvolvimento pes-
soal dos jovens.
Infelizmente, as estruturas escolares têm evidenciado uma enorme dificuldade, em todos os tempos e
regimes, na integração da Educação Física como disciplina curricular, por falta dos meios e recursos
que são indispensáveis e por uma gestão muito deficiente. Esta dificuldade é o resultado de uma falta
que é, infelizmente, uma marca distintiva da nossa cultura – a desvalorização do corpo, da actividade
física, dos desportos. Num ciclo vicioso, a sociedade impõe às novas gerações, nas escolas, as limi-
tações de ideias, os vícios e as crenças do passado e queixa-se, depois, da própria escola por não alte-
rar os hábitos e as tradições que bloqueiam o desenvolvimento.
Como acontece em muitas outras áreas da sociedade portuguesa, esse problema de reconhecimento não
pode ser resolvido através de discursos e declarações cerimoniais. Valorizar a Educação Física e os
Desportos significa qualificar as circunstâncias concretas das escolas e da acção pedagógica, através de
investimentos, de recursos à disposição dos alunos e de uma gestão orientada para a elevação das práti-
cas e dos saberes.
Nos últimos anos, no quadro das inovações e reformas democráticas da escola, verificou-se uma me-
lhoria muito significativa dos programas, dos recursos e dos horários de Educação Física.
Infelizmente, mais uma vez, a melhoria mais sensível foi a que se fez no papel, ou seja, a legislação
e os programas.
De facto, verifica-se que há ainda muito que corrigir ou que iniciar ao nível dos recursos, dos horá-
rios e da organização, em muitas escolas, até que cada aluno possa realizar, em todas as semanas, do
1º ao 12º ano, o direito a três aulas de Educação Física, com a qualidade que está instituída nos tex-
tos oficiais.
Mas essa qualidade pode e deve ser salientada, pelas inovações que foram introduzidas nos Pro-
gramas de Educação Física, num processo muito participado pelas escolas e associações profissionais.
Aliás, essas inovações foram mais tarde adoptadas no conjunto do Currículo, tendo sido objecto da
actualização e até de aperfeiçoamento recente na revisão dos programas nacionais e na promoção
de modelos de “desenvolvimento curricular baseado na escola”.
No que respeita às Actividades de Complemento Curricular, especificamente o Desporto Escolar, os
Governos têm mantido, e muito bem, desde o 25 de Abril, uma estrutura específica no Ministério da
Educação e um programa de apoio financeiro aos projectos das escolas.
A continuidade desse Programa de Desporto Escolar e o seu aprofundamento na organização das
escolas, parece ser um desafio decisivo para se desenvolver a prática desportiva em Portugal.
A integração do Desporto Escolar no normal funcionamento das escolas foi muito facilitada pela
atribuição de horas lectivas aos professores envolvidos nessas actividades, uma medida que já se tradu-
ziu em benefícios concretos, mas que pode ainda ser muito melhor aproveitada através do necessário
aperfeiçoamento dos processos de gestão, nas escolas e na administração educacional.
Estamos esperançados que se formarão os consensos políticos e técnicos no sentido da expansão do
Desporto Escolar, procurando-se, também, atingir critérios qualitativos mais exigentes.
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No fundo, trata-se de tornar possível que as escolas, se organizem internamente, conjuguem, entre
si, esforços e meios de modo que o Desporto Escolar, como actividade de complemento curricular,
seja, na realidade, um processo progressivo e mobilizador dos alunos, baseado na continuidade de
projectos plurianuais.
O papel dos Professores de Educação Física no desenvolvimento das actividades físicas, em especial
dos Desportos, tem sido e continua a ser muito importante.
Esta ideia é reforçada ao considerarmos os resultados desportivos em Portugal.
Ao inquirirmos os factores que sustentam os melhores resultados, a todos os níveis, encontramos
geralmente a intervenção discreta, mas sistemática, dos diplomados em Educação Física.
Mas também na área do que hoje é comum designar por Fitness, os especialistas de Educação Física
foram não só percursores, durante décadas muito difíceis, mas encontram-se também, nomeada-
mente os mais jovens, na primeira linha da expansão deste sector profissional.
É a resposta a uma necessidade cada vez mais sentida nas sociedades urbanas, de serviços – a neces-
sidade de exercício compensatório da falta de actividade física que é determinada por três factores
principais, que estão, como sabemos, intimamente associados: em primeiro lugar a expansão das
redes urbanas, cada vez com maior densidade e ramificação; a deslocação cíclica, que é passiva, ou
“inerte”, percorrendo grandes distâncias no transporte rodoviário ou na ferrovia; a predominância do
trabalho de escritório e de atendimento, que é estático, exigindo longos esforços de atenção.
A responsabilidade de prevenir e remediar as consequências nocivas deste sedentarismo ou, melhor,
da inactividade física, não pode ser apenas pessoal, porque depende de factores que, na sua complexi-
dade, não são controláveis pelo cidadão, circunscrito à sua individualidade.
Uma resposta social, na prevenção da saúde, passa concerteza pelos apoios do Estado, e de outras
entidades, à promoção do exercício físico, em espaços adequados – não só os ginásios, piscinas, etc.,
mas também em actividades físicas recreativas em contexto não urbano, ou seja, o passeio, a corri-
da, a escalada, o percurso de bicicleta nos campos, nas florestas, nas montanhas; a natação, a canoa-
gem, a vela, o surf, nas praias, rios e lagos.
Parece-nos evidente, e a realidade social confirma-o, que a actividade física como factor de Saúde,
implica a mobilização dos saberes e da intervenção dos especialistas de Educação Física.
Essa intervenção não se deve reduzir à sua componente porventura mais importante e imediata - a
abordagem directa, de inspiração higienicista, que tem um carácter metodológico, envolvendo três
processos principais: a avaliação do sujeito, a prescrição do exercício e também a relação pedagógica,
segundo o programa elaborado.
Aliás, apesar desta intervenção directa ser cada vez mais relevante, quer pelo número crescente de pes-
soas que procuram esse serviço, quer quanto à necessária qualificação técnica, não temos ainda resol-
vido o problema de reconhecimento técnico e até de definição legal, de modo a assegurar direitos e
requisitos básicos de qualidade.
Importa referir, primeiro, os direitos dos utentes relativamente à intervenção a que se sujeitam, geral-
mente sem capacidade de avaliação da qualidade técnica; depois, a definição da responsabilidade dos
próprios técnicos, em termos de formação e de competências; finalmente, o reconhecimento e a defi-
nição de requisitos de qualidade das instituições que organizam este serviço de promoção da saúde e
de prevenção da doença.
Mas a prevenção sistémica da inactividade física, torna necessária uma intervenção mais vasta, não
só no âmbito da «Educação ao Longo da Vida», mas também da própria concepção e estruturação do
espaço urbano, ou seja, ao nível dos Planos Directores Municipais e dos planos intermunicipais.
De facto, para se enfrentar este problema de “estilo de vida”, que implica a saúde, a cultura, a educa-
ção e a administração pública, os especialistas de Educação Física podem dar um contributo impor-
tante não só fazendo o melhor possível nas condições existentes, na educação, na recreação, nos
desportos, mas também antes, na própria definição das possibilidades e das condições que determi-
nam as práticas.
E se esse contributo pode ser dado, não se deve ignorar, deve ser, para bem de todos, aproveitado.
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Assim, este Congresso foi concebido e preparado para se constituir num grande encontro profissio-
nal que nos permita:
- esclarecer a profissionalidade da Educação Física, nas suas dimensões da Educação, do Treino Des-
portivo e do Exercício e Saúde;
- debater a viabilidade de um código de ética profissional comum às dimensões da Educação Física e
orientar o seu desenvolvimento;
- estabelecer as orientações estratégicas das actividades científicas e profissionais para o reforço da
unidade e qualificação profissional. 
Queremos que este Congresso signifique um reencontro. 
Uma convergência de ideais e de convicções. 
Uma partilha de ideias e de práticas. 
Uma confluência de expectativas e de vontades.
Uma expressão de gosto e de dignidade profissional.
E, sobretudo, como indica o nosso cartaz, que este Congresso seja, mais uma vez, um ponto de par-
tida para o desenvolvimento e qualificação pessoal e profissional de todos nós.   
Em 27 de Fevereiro de 1987 no célebre Encontro do Hotel Altis, que reuniu mais de 500 profissionais
(alguns dos quais, bastantes, se encontram hoje aqui), encontro esse que definiu as linhas orientado-
res do 1º Congresso Nacional e mobilizou o Movimento Associativo para a sua organização, escrevia
o Professor Manuel Pedreira na sua moção intitulada “Em defesa e pelo reforço da Educação Física”.
Passo a citar: Para nós, o associativismo não é uma palavra vã e reivindicamos que a nossa opinião
deve ser ouvida e respeitada (...) em tudo o que à Educação Física diga respeito.
Dezasseis anos depois, cá estamos, CNAPEF, SPEF e vocês todos, para reafirmar e dar continuidade a
este testemunho. Um bom trabalho.
Muito obrigado.   
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APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÕES - José Alves Dinis, 
Presidente da Direcção da SPEF

O 6º Congresso Nacional de Educação Física contou com a presença de 786 participantes onde incluí-
mos: 8 Conferencistas; 26 especialistas que participaram em painéis de debate; 42 autores de comu-
nicações livres e 17 posters. Esta elevada participação foi para nós uma demonstração inequívoca que
contamos com um grupo profissional activo, participativo e que não se acomoda.
Ao nível da atenção que merecemos das entidades oficiais e do governo retiramos um balanço muito
positivo. Contámos com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República Doutor Jorge
Sampaio que, na impossibilidade de estar presente no Congresso, nos enviou uma mensagem de apoio
em valoriza a actividade dos profissionais de EF. Sua Excelência o Ministro da Educação Professor
Doutor David Justino honrou-nos com a sua presença e intervenção na sessão de encerramento do
Congresso. Estiveram ainda presentes o Senhor Deputado Dr. Fernando Cabral, na qualidade de Pre-
sidente da Subcomissão de Juventude e Desporto da Assembleia da República e o Senhor Vice-Presi-
dente do Instituto do Desporto de Portugal (IDP) Dr. José Cordovil, que representou Sua Excelência o
Secretário de Estado da Juventude e Desportos.
Também nos sentimos altamente prestigiados com a presença ao mais alto nível de instituições euro-
peias que representam a área da Educação Física e Desporto. Estiveram presentes a Presidente e o
Presidente Honorário da EUPEA (European Physical Education Association) respectivamente a Profes-
sora Doutora Rose-Marie Repond e o Professor Doutor Richard Fisher. O Presidente do Comité Europeu
de Educação Física, eleito no âmbito da Rede Europeia de Ciências do Desporto, Professor Doutor Gilles
Klein, também participou nesta importante reunião dos profissionais de Educação Física e Desporto.
Contámos ainda com a presença de numerosos outros representantes do meio académico e científi-
co da nossa área bem como do associativismo desportivo, dos quais destacamos o Presidente do
Comité Olímpico de Portugal e o Presidente da Confederação de Desporto de Portugal.
O lema do Congresso “Desafios Profissionais” foi equacionado em diferentes níveis e contextos. Num
plano transversal a todas as áreas de ocupação dos profissionais de Educação Física e Desporto, dis-
cutimos as questões da qualificação profissional e do Código de Ética e Guia de Boa Prática.
Sectorialmente apreciámos a situação do 1º Ciclo do Ensino Básico, do Desporto Escolar, da Qualifi-
cação dos Treinadores, da Qualificação das Práticas Profissionais nos Ginásios e Academias e da Edu-
cação Física no 2º e 3º Ciclo da Educação Básica e no Ensino Secundário. Estes temas deram lugar a
correspondentes Painéis de Debate para os quais convidámos entidades e personalidades que afirma-
ram posições e realizaram propostas no âmbito das matérias em apreciação.

Qualificação Profissional e Código de Ética
No que respeita à qualificação profissional e Código de Ética iniciámos a análise com uma conferên-
cia proferida pelo Professor Doutor António Teodoro (ULHT) sobre “Identidade e Desenvolvimento
Profissional” onde abordou os contornos da profissão e o inerente reconhecimento das identidades
associadas aos saberes, competências e imagens que os profissionais dão de si próprios nos sistemas
de acção em que participam. 
Foi apresentado o Código de Ética e Guia de Boa Prática desenvolvido ao nível da EUPEA ficando acor-
dado que este seria objecto de apreciação por parte do grupo profissional que se pronunciará sobre
o mesmo e certamente sugerirá alterações e complementos que o poderão melhor adequar à realida-
de portuguesa. Ficou claro que num desempenho profissional que visa a transformação dos valores
do seu público alvo é imprescindível uma actuação ética e fundada em rigorosos princípios deonto-
lógicos, que deverá constituir exemplo e mesmo modelo. 
Na verdade, a intervenção do profissional de Educação Física e Desporto, quer tenha a sua ocupação
no sistema educativo, quer no sistema desportivo ou no âmbito do exercício e saúde, pretende ser
formativa. A prática de actividade física, designadamente a prática de actividades desportivas repre-
senta uma mais valia não só pelo desenvolvimento que produz ao nível do sistema cardiovascular,
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respiratório, ósseo e muscular, mas também pelo que representa do ponto de vista afectivo, social e
moral. Através das situações de superação física, intelectual e relacional, colocadas pelas actividades
físicas em geral e pelas actividades desportivas em particular estas permitem a promoção de valores
necessários à coesão social e ao diálogo inter-social.
Nas conferências que precederam o encerramento do Congresso o Dr. Jorge Steinhilber, Presidente do
Conselho Federal de Educação Física do Brasil e o Professor Doutor Richard Fisher Presidente
Honorário da EUPEA, voltaram ao tema da ética e deontologia profissional tendo o primeiro relatado
a importância do processo de implementação de um código de ética no seu país – o Brasil – e o
segundo discutido o impacto que se esperava com o estabelecimento de um Código de Ética e Guia
de Boa Prática, a nível Europeu.
Foi realçada a importância de assegurar em todos os contextos da ocupação dos profissionais de
Educação Física e Desporto um enquadramento de qualidade para todos os praticantes. Assim, foi
lançado o alerta para a necessidade de exigência de formação dos “técnicos” que lidam no dia a dia
com a saúde e os valores das cidadãs e dos cidadãos do nosso país. Não é admissível que, em muitas
circunstâncias, as nossas crianças e jovens, mas também adultos e mesmo idosos, continuem a ser
entregues a pessoas sem qualificação. Urge criar regulamentação e noutros casos aplicar a já exis-
tente para evitar que gente sem preparação possa desempenhar tarefas que deveriam ser entregues
a quem tem formação superior em Educação Física e Desporto. 

Educação Física no 1ºCiclo do Ensino Básico
Esta temática foi proclamada como a prioridade das prioridades das preocupações nacionais com a
Educação Física escolar. 
“Não há educação sem educação Física”. Se esta afirmação é verdadeira para todos os graus de ensi-
no, torna-se ainda mais pertinente no 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB). No escalão etário a que este
corresponde ocorrem períodos críticos no desenvolvimento motor das crianças. Sabemos que a ausên-
cia de adequadas experiências motoras em ambiente educativo comprometerá o potencial de desen-
volvimento dos futuros jovens e adultos. 
Se nos é permitido aplicar a analogia com o conceito de literacia poderíamos afirmar que o que está
a acontecer é que as crianças estão a chegar à entrada do 2º Ciclo do ensino básico (quando começam
a ter EF com especialistas desta área) como completos analfabetos motores.
Embora a Educação e Expressão Fisico-Motora esteja prevista como integrante numa Área Curricular
no 1º CEB, o que acontece na maioria dos estabelecimentos de ensino é que esta ou não existe ou é
substituída por actividades extracurriculares proporcionadas pelas autarquias ou outras entidades,
que não têm como referência nem os programas oficiais, nem as necessidades e o interesse dos
alunos neste nível de ensino.
O Ministério da Educação, ao não pugnar pelo cumprimento dos programas oficiais no 1º Ciclo da

Educação Básica, conduz a uma situação muito constrangedora para alunos e professores que ten-
tam, muitas vezes sem resultado, compensar o défice de formação motora com que os alunos chegam
aos níveis de ensino subsequentes. 
A diversidade de situações existentes não é compatível com os interesses das crianças porque estão
entregues ao arbítrio das prioridades de várias entidades que proporcionam programas avulso de ani-
mação desportiva para os alunos das escolas do 1º CEB. 
A continuar o regime de monodocência, os professores do 1º Ciclo têm que ser apoiados por professo-
res de Educação Física para desenvolverem a área curricular de Educação e Expressão Fisico-Motora.
Para tal foi proposto que se fomentasse a criação dos agrupamentos verticais de escolas, integrando
todas as escolas do 1º Ciclo da Educação Básica com estabelecimentos do 2º e 3º Ciclos, de modo a
que os professores especialistas de Educação Física pudessem coadjuvar os colegas do 1º ciclo na área
da sua especialidade.
Foi ainda sugerido o lançamento de iniciativas que permitissem esclarecer as condições de desen-
volvimento da Educação Física no 1º Ciclo, nomeadamente aquilatar a natureza e eficácia da forma-
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ção inicial e contínua que tem sido oferecida aos professores do 1º ciclo e caracterizar a qualidade
pedagógica dos recursos físicos das escolas deste grau de ensino.

Qualificação Profissional dos Treinadores
O debate apontou para a necessidade de uma ligação entre a formação e certificação não académica
dos treinadores com a formação que se faz a nível do ensino superior. Foi sublinhado o esforço que
está a ser realizado para regulamentar a qualificação não académica, mas existiram referências à ne-
cessidade de coordenação entre os dois sistemas.
Foi também reconhecida a necessidade de maior diálogo e trabalho comum entre o associativismo
dos treinadores e dos professores de EF e foi reconhecido que, pese embora a diferença das questões
laborais dos dois grupos profissionais, em termos científicos e pedagógicos existe uma ampla área de
intercepção de competências. Para além disto, a formação inicial dos treinadores que têm qualifica-
ção universitária é comum, na maior parte dos casos, à dos professores, o que levou o Presidente da
Sociedade Portuguesa de Educação Física a manifestar o seu desagrado pelo facto daquela Sociedade
não ter sido consultada relativamente aos normativos que regularão a qualificação dos treinadores e
de não ter assento no Conselho Superior de Desporto – entidade no seio da qual se realizou o debate
deste matéria.

Desporto Escolar
O painel de debate sobre o Desporto Escolar (DE) chegou a algumas conclusões importantes e con-
sensuais. Em primeiro lugar todos concordaram que a EF é para todos os alunos do sistema educati-
vo e que o DE deve ser considerado como uma actividade de complemento curricular, opcional e voca-
cional, mas que deve ser oferecido em todas as Escolas de forma a dar oportunidade de participação
a todos os alunos - “EF para todos os alunos , DE em todas as escolas”
Foi evidenciada a necessidade de que as actividades de desporto escolar em cada escola sejam objecto
de um projecto a integrar no projecto Educativo das Escolas. A natureza desses projectos deve ser pluria-
nual no sentido de manter a coerência e a continuidade da oferta e de permitir que essa oferta se pro-
cesse a partir do início dos anos lectivos, o que actualmente não acontece.
Foi ainda salientada a necessidade de dar prioridade ao apoio às actividades de DE, que se desenvol-
vem a partir da articulação entre escolas (do mesmo agrupamento ou local), no sentido de se rentabi-
lizarem recursos e reforçar a componente local do DE. 
Foi identificada a necessidade de realização de uma avaliação extensiva à realidade actual do des-
porto escolar em Portugal, pois não existe um levantamento independente da situação. As Associa-
ções Profissionais disponibilizaram-se para participar neste levantamento.

2º e 3º Ciclo da Educação Básica e Ensino Secundário
Os especialistas a nível internacional são peremptórios em afirmar que o mínimo de carga horária da
EF deve ser de 180 minutos semanais e que este período deve ser repartido em três dias distribuídos
na semana. O próprio governo português subscreveu uma recomendação neste sentido, na reunião de
Ministros e Altos funcionários realizada em Janeiro deste ano no âmbito da UNESCO.
No entanto, em termos de carga horária, os 180 minutos apenas estão previstos para o secundário e
com uma distribuição que contradiz a recomendação, porque estão apenas previstos dois períodos de
90 minutos. E, para além disto, existe ainda uma ressalva (alínea b) nas matrizes dos cursos científi-
co-humanísticos e nos cursos tecnológicos que permite aos estabelecimentos de ensino reduzirem a
EF para apenas um tempo semanal, o que foi considerado como inaceitável. 
Esta situação não ajuda a combater o decréscimo de actividade física que se verifica nos jovens do
nosso país e que foi bem retratado pelos dois especialistas da área que apresentaram conferências no
congresso sobre esta temática – o Professor Luís Bettencourt Sardinha da FMH-UTL e o Professor Jor-
ge Mota da FCDEF-UP.
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Foi também referida a necessidade de se fazer cumprir a legislação relativamente aos horários, garan-
tindo a maximização do tempo útil da aula de EF.
A questão da avaliação foi um dos assuntos focados nas intervenções do painel, reforçando-se a
necessidade de se realizar uma avaliação aferida na Educação Física de modo a poder conhecer-se o
benefício efectivo que as crianças e jovens em idade escolar retiram das condições de ensino da dis-
ciplina. Foi igualmente considerada a necessidade da avaliação em EF (nomeadamente no Ensino
Secundário) ter o mesmo estatuto que a avaliação nas restantes disciplinas do currículo.
Neste âmbito, realçou-se ainda a importância das escolas seguirem as Normas de Referência para o
Sucesso dos Alunos em EF, que integram as novas versões dos Programas Oficiais de EF, e que devem
ser aplicadas no final de cada ciclo de ensino. Neste sentido a cobertura das competências terminais
de ciclo, por cada escola, foi salientada como um aspecto também prioritário.
A necessidade de as escolas em curso combinarem o currículo dos alunos em EF foi considerado como
fundamental para a coerência e continuidade do próprio currículo.

Qualificação das Práticas Profissionais nos Ginásios e Academias
No âmbito dos ginásio e academias existe legislação que tarda em ser regulamentada o que permite
uma enorme permissividade não só a nível da existência de profissionais não habilitados quanto das
condições materiais que são proporcionadas aos utentes.
Neste domínio, foi muito útil ter ouvido o Professor Doutor Ângelo Vargas relatar a situação do Bra-
sil, onde hoje é já considerado crime o desempenho de funções no âmbito da Educação Física, do Des-
porto e do Exercício e Saúde sem carteira profissional. Na verdade, uma boa parte dos monitores que
trabalham no nosso país em ginásios e academias não o poderiam fazer no Brasil, porque não teriam
direito à carteira profissional.
Foi ainda contestado o facto de os utentes das academias e ginásios terem de suportar o IVA a 19%
para poderem realizar actividades físicas que como é reconhecido por todos são essenciais à Saúde.
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7º Congresso Nacional de Educação Física
Maia, 23, 24 e 25 de Novembro de 2006

EDUCAÇÃO, SAÚDE E DESPORTO 
– INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA

23 de Novembro
9h00/10h30 - Recepção e entrega 
de documentação
10h30/11h30 - Sessão de Abertura

- Maria de Lurdes Rodrigues, 
Ministra da Educação
- Luís Sardinha, Presidente do IDP
- Manuel dos Santos, 
Vereador do Desporto da C.M. da Maia
- Rose-Marie Repond, 
Presidente da EUPEA
- José Alves Diniz, Presidente da SPEF
- Rui Pedro Petrucci, 
Presidente do CNAPEF

11h30/12h00 - Apresentação das Moções
12h00/12h30 - Conferência: Formação 
Inicial em EF e Desporto

- Francisco Carreiro da Costa, 
AEHISIS. FMH-UTL

12h30/14h30 - Almoço 
14h30/16h30 - Conferência: Exercício 
Físico e Saúde

- Jorge Mota, FADE-UP
Painel: - Pedro Teixeira, Programa PESO. FMH-UTL

- Mafalda Roriz, C.M. da Maia
- Mário Jorge Santos, Associação de 
Médicos de Saúde Pública 
- João Oliveira, I.D.P.

Moderador: - Alberto Albuquerque, CNAPEF
16h30/17h00 – Coffee-break/
Apresentação de Posters
17h00/18h30 – Workshop: Discussão 
das Moções

24 de Novembro
9h00/10h30 - Comunicações Livres
10h30/11h00 - Coffee-break / 
Apresentação de Posters 
11h00/13h00 - Educação Física e 
Desporto Escolar

Conferência: João Jacinto, Coordenador da 
Revisão Curricular de EF. FMH
Painel:  - Nuno Ferro, ES J. Gomes Ferreira

- Guilhermina Rodrigues, EB23 Lamaçães 
- Domingos Fernandes, Ciências da 
Educação. FPCE-UL
- Teresa Evaristo, Ministério 
da Educação - DGIDC

Moderador: José Braz, SPEF. ULHT 
13h00/15h00 - Almoço
15h00/17h00 - Treino Desportivo
Conferência: João Paulo Vilas-Boas, F. P. 
de Natação. FADE-UP
Painel: - Pedro Mil-Homens, Academia

SC Portugal. FMH-UTL
- Rui Silva, Treinador de Voleibol 
do SC Espinho 
- José Vasconcelos Raposo, Ciências 
do Desporto. UTAD  
- Alfredo Silva, Instituto do Desporto 
de Portugal 

Moderador: Manuel João Silva, SPEF. FCDEF-UC
17h00/17h30 - Coffee-break / 
Apresentação de Posters
17h30/19h00 - Workshop: Discussão das 
Moções

25 de Novembro
9h00/10h30 - Comunicações Livres
10h30/11h00 - Coffee-break /
Apresentação de Posters 

11h00/12h00 - Conferência: Contexto 
Actual e Perspectivas Futuras na Formação 
de Professores 

- Richard Fisher,  Presidente Honorário
da EUPEA. Saint Mary’s University College. 
Londres.

- Fernando del Vilar, Presidente da 
Sociedade Espanhola de Ciências do Desporto. 
Universidade de Andaluzia. Espanha. 
12h00/13h00 – Sessão de Encerramento

- Richard Fisher, Presidente Honorário 
da EUPEA 
- Maria José Viseu, Presidente 
da CONFAP
- Rui Pedro Petrucci, Presidente do 
CNAPEF
- José Alves Diniz, Presidente da SPEF

miolo4.qxp  24-09-2009  16:49  Page 160



1617º Congresso Nacional de Educação Física, 2006

DISCURSO DE ABERTURA - Rui Petrucci, 
Presidente da Direcçãp do CNAPEF

Exma. Senhora Ministra da Educação, Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues
Exmo. Senhor Presidente do IDP, Professor Doutor Luís Sardinha 
Exmo. Senhor Vereador do Desporto da C.M. da Maia, Dr. Manuel dos Santos
Exmo. Senhora Presidente da EUPEA, Professora Doutora Rose-Marie Repond
Exmo. Senhor Presidente da SPEF, Professor Doutor José Alves Diniz
Exmos. Senhores Convidados
Exmos. Senhores Conferencistas
Caros colegas:

Há dezoito anos, precisamente em Novembro de 1988, realizava-se na Figueira da Foz o 1º Con-
gresso Nacional de Educação Física. 

A realização desse Congresso, que constitui um marco histórico do Movimento Associativo de Profes-
sores de Educação Física no pós 25 de Abril, foi o culminar de um processo de intervenção de várias
estruturas associativas que a partir de Abril de 1982, data da criação da primeira Associação de Pro-
fissionais em Braga, nasceram e cresceram um pouco por todo o país com o propósito de defender e
reforçar os ideais e o património da Educação e da Educação Física.
De então para cá, de três em três anos, o CNAPEF e a SPEF têm organizado, em estreita colaboração, o
Congresso Nacional de Educação Física que se tem assumido como o principal fórum de análise e debate
dos problemas que afectam a nossa profissão, de perspectivação de soluções e orientações para a nossa
acção profissional, um verdadeiro espaço de congregação de vontades e de comunhão de afectos.
Tróia, 1991; Ofir, 1994; Fátima, 1997; Lisboa, 1998 (Congresso extraordinário); Lisboa 2000; Lisboa,
2003 e, hoje, o 7º Congresso que estamos aqui a iniciar são exemplos que ilustram bem a vontade, o
gosto, a dignidade com que os profissionais de Educação Física, organizados em torno do Movimento
Associativo, têm encarado a sua profissão e afirmado a necessidade de, permanentemente, a qualifi-
carem e validarem socialmente.
Muitas problemáticas têm sido objecto de reflexão nos nossos Congressos: da organização e desen-
volvimento curricular da Educação Física e do Desporto Escolar à definição de orientações para a im-
plementação de equipamentos e recursos adequados à prática pedagógica; dos modelos de Formação
Inicial e Contínua à sistematização das Carreiras Profissionais; da Educação para a Saúde ao Treino
dos Jovens Atletas; da Identidade e Ética Profissional ao Associativismo, eis algumas das questões que
marcaram, ao longo dos últimos dezoito anos, a agenda das nossas preocupações profissionais, do
nosso querer de tornar mais útil e gratificante a nossa intervenção social, no sentido de mais e me-
lhor Educação Física para todos.
Com ajustes de pormenor, foi exactamente com estas palavras que iniciei a minha intervenção de
abertura no nosso último Congresso, em 2003.
E porquê esta referência?
Será que nada mudou?
Será que os problemas essenciais que afectam a nossa profissão deixaram de existir?
Será que a realização dos nossos congressos se transformou no cumprimento de um ritual sem signi-
ficado social e profissional?
Será que o Movimento Associativo de professores de Educação Física esgotou a sua capacidade de
fazer convergir expectativas, ideias e vontades de inovação e desenvolvimento da nossa profissão? 
Não. Felizmente não.
Alguma coisa se alterou. 
Os problemas, essenciais, da nossa intervenção profissional persistem, mas com novos contornos e si-
gnificado em função de renovados contextos de desenvolvimento que as dinâmicas sociais não dei-
xam de imprimir a cada momento.
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O Movimento Associativo, pese embora as enormes dificuldades com que se depara, continua a con-
tribuir de uma forma firme, séria e responsável para o encontrar das melhores soluções para esses
problemas.
E, essencialmente, muitos profissionais têm feito da sua acção, nas diferentes áreas de intervenção
da nossa especialidade, um verdadeiro exemplo de boas práticas que elevam a qualidade e a digni-
dade da nossa profissão.
São estas premissas que justificam a realização do 7º Congresso Nacional de Educação Física e que
projectam o futuro do Movimento Associativo.
Um futuro capaz de consolidar a nossa história de solidariedade, de união e de dignificação profis-
sional. 
Um futuro de inovação e desenvolvimento do nosso projecto profissional.
Um futuro de qualificação da nosso contributo social em todos os espaços em que este se concretiza.
Neste Congresso estarão em debate quatro áreas essenciais da nossa especialidade:
- A Educação
- O Exercício e Saúde
- O Treino Desportivo, e 
- A Formação
Em qualquer destas áreas se cruzam novos e velhos problemas.
A Formação em Educação Física é, para nós, um factor fundamental de constituição da comunidade
profissional e da sua identidade. 
É uma questão central que atravessa transversalmente todas as áreas.
Em relação a esta questão mantêm-se, no essencial, as circunstâncias que fundamentaram a moção
aprovada no 5º CNEF, em 2000, nomeadamente, a diversidade da formação nas Universidades e nos
Institutos Politécnicos, com graves contradições entre os diversos cursos, graduações e áreas acadé-
micas, expressa na multiplicação de modelos, currículos e programas de formação.
Este quadro, há muito instalado, e as recentes orientações da tutela em relação à formação superior
graduada e pós-graduada exigem uma acção concertada entre as Instituições de Formação, que tarda
em acontecer, e que, com o apoio do Movimento Associativo, defina uma matriz referencial que esta-
beleça coerência e unidade na diversidade pondo fim à confusa e contraditória formação que se con-
tinua a realizar na área de especialidade da Educação Física e Desporto.
Na área do Treino, especialmente na formação desportiva dos jovens, já que o trabalho com jovens
representa sempre, e acima de tudo, educar, é necessário que se afirme como inquestionável e se
exija, independentemente do local onde essa acção se exerce, a necessidade de uma formação quali-
ficada para quem orienta e acompanha a formação desportiva, nomeadamente, no que diz respeito à
prescrição do exercício e ao enquadramento pedagógico.
Por outro lado, a indefinição na proposta de Lei de Bases da Actividade Física e Desportiva de facto-
res e critérios de desenvolvimento desportivo, para além de não orientar os projectos de acção, impos-
sibilita a avaliação criteriosa dos processos e entidades com responsabilidades nesta área, não favore-
cendo a sua qualificação e valorização. 
No que se refere à área do Exercício e Saúde, cada vez mais relevante pelo número crescente de pes-
soas que a procura, parece-nos evidente, e a realidade social confirma-o, que a actividade física como
factor de Saúde, implica a mobilização dos saberes e da intervenção dos especialistas de Educação
Física.
Nesse sentido é urgente passar das palavras aos actos, implementando a regulamentação que define
os requisitos académicos e profissionais inerentes ao exercício profissional, as condições de funcio-
namento destas actividades e a sua fiscalização, de modo a assegurar a sua realização e desenvolvi-
mento com qualidade e benefício para os utentes.
Em relação à Educação Física e ao Desporto Escolar quatro questões continuam a ocupar o essencial
das nossas preocupações.
A primeira tem a ver com a Educação Física no 1º Ciclo do EB.
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A não existência da disciplina de Educação Física na maioria das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
retira, aos alunos, o direito a um currículo completo impossibilitando que estes usufruam dos benefí-
cios da Educação Física e dos valores individuais e sociais que lhe são inerentes. Este facto é extrema-
mente lesivo para a sua formação integral e repercute-se negativamente no seu percurso escolar
futuro. O movimento associativo dos professores de Educação Física há muito que vem alertando e
apresentando soluções aos diferentes governos para este grave problema que até hoje, ainda, não foi
resolvido.
As actividades de enriquecimento curricular, agora propostas pelo Ministério da Educação, não podem
de maneira alguma substituir a Educação Física como área obrigatória no currículo efectivo de todos
os alunos.
A segunda refere-se ao desenvolvimento do Plano Curricular e dos Programas de Educação Física.
Continuam a verificar-se dificuldades em cumprir o Plano curricular e Programas de Educação Física
devido a condicionantes organizacionais da escola, nomeadamente, no que refere aos modelos de
construção de horários das turmas, que inviabilizam o tempo útil de aula estabelecido em lei e impe-
dem a correcta distribuição da carga horária por três aulas semanais.
Um estudo recente mostra que hoje a maioria das escolas tem duas aulas semanais, muitas vezes em
dias seguidos e sem respeito pelo tempo útil de aula, incluindo neste tempo a passagem pelos bal-
neários e vestiários, higiene e deslocações entre espaços da escola, prejudicando, deste modo, as
aprendizagens dos alunos.
Entendemos que esta realidade inviabiliza as finalidades e objectivos da Educação Física, para os
quais nenhuma outra disciplina do conjunto do currículo está vocacionada, nomeadamente, no que
se refere à promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis, bem como à melhoria da condição físi-
ca dos jovens alunos. É necessário, para inverter esta situação, que os horários contemplem a reali-
zação de 3 aulas semanais de Educação Física, distribuídas ao longo da semana e respeitando os tem-
pos de transição e preparação necessários para que os alunos possam, efectivamente, usufruir das
oportunidades de aprendizagem a que têm direito, nas suas aulas. 
A terceira questão tem a ver com a Avaliação.
As Normas de Referência para o Sucesso em Educação Física inscritas nos programas nacionais, revis-
tos em 2001 para o 2º, 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, definem um critério claro de
sucesso dos alunos, válido e adaptável a todas as escolas, constituindo-se como referências funda-
mentais para a construção do processo de avaliação de cada escola e de apuramento de resultados.
Assim, é necessário que as Normas de Referência para o Sucesso em Educação Física sejam entendi-
das como um factor essencial na organização do processo de ensino e de avaliação dos alunos e, por
todos, assumidas como um pressuposto determinante no desenvolvimento e qualificação da Educação
Física, nas nossas escolas.
Por último, a questão do Desporto Escolar.
Para nós o Desporto Escolar sempre foi entendido como uma actividade de complemento curricular
de excepcional valor educativo.
Por isso e por ser uma actividade específica, facultativa e vocacional temos afirmado e defendido a
ideia de “Educação Física para todos os alunos, Desporto Escolar em todas as escolas”. 
Para a melhoria e aperfeiçoamento do modelo é fundamental, em nosso entender, a plena integração
e reconhecimento do Desporto Escolar como componente do projecto educativo da escola. A escola,
na sua estrutura e dinâmica, constitui-se como elemento decisivo do desenvolvimento da formação
desportiva em benefício da formação das crianças e jovens, das suas aptidões, conhecimentos e ati-
tudes, para além da visibilidade de estritos resultados ou performances.
A integração plena do Desporto Escolar nos projectos educativos das escolas é susceptível de criar
melhores condições organizacionais e de funcionamento, dentro de cada escola e agrupamen-
tos/associações de escolas, potenciando as suas possibilidade de realização, devendo o Ministério de
Educação assumir uma política de apoio, incentivo, enquadramento e avaliação das dinâmicas de de-
senvolvimento assumidas e protagonizadas pelas escolas.
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Caros Colegas
Este Congresso tem, para nós, um objectivo muito especial, muito profundo.
Mostrar, partilhar e valorizar “Boas Práticas”. 
Foi em torno deste importante objectivo que o Congresso se organizou.
E podemos já dizer que esse objectivo foi alcançado.
Para além de cada painel temático incluir a apresentação de duas experiências concretas de inter-
venção no terreno, temos cerca de 80 apresentações (Comunicações Orais e Posters) que é sem dúvi-
da um numero extraordinário, nunca conseguido em congressos anteriores e que ilustra bem o valor
profissional de muitos colegas que por esse país fora trabalham com imensa dedicação, empenho e
dignidade.
São estes factos que dão sentido aos nossos Congressos.
São estas condições que permitem que o Movimento Associativo continue vivo e se afirme, cada vez
mais, como uma voz colectiva e abrangente, na defesa dos interesses da nossa especialidade.
Para terminar gostava de fazer dois agradecimentos.
O primeiro, a todos os que aceitaram, e com contributos diferenciados, participar neste congresso.
Sem a vossa vontade e o vosso apoio a sua realização não seria possível.
O segundo à Sra. Ministra da Educação.
A sua presença, Sra. Ministra, honra e dignifica o nosso Congresso.
A sua presença significa, para nós, que não é indiferente aos problemas da Educação Física.
A sua presença significa que está atenta às nossas preocupações e que está, como nós, empenhada
na resolução dos problemas que afectam a Educação Física e o Desporto Escolar.
Da nossa parte pode esperar disponibilidade e um contributo sério.
Sem abdicarmos das convicções, princípios e razões que ao longo de muitos anos fomos construindo e
reforçando estamos prontos a dar, como sempre, a nossa total colaboração para mais e melhor Educação
Física para os nossos alunos.
Muito obrigado Sra. Ministra.
Muito obrigado colegas.
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MOÇÕES

A) EDUCAÇÃO FÍSICA CURRICULAR E DESPORTO ESCOLAR
Considerando que:
1.1. O modelo de Plano Curricular e de Programas aprovado o 1º Congresso Nacional de Educação Fí-
sica é hoje reconhecido como um modelo adequado e inovador, constituindo uma referência para o
«desenvolvimento curricular baseado na escola» e também uma excelente referência de correcta arti-
culação entre o currículo nacional e a responsabilidade pedagógica do Departamento de EF e do pro-
fessor, no quadro da autonomia da escola e da associação de escolas em projectos integrados a nível
vertical e horizontal;
1.2. As Normas de Referência para o Sucesso em Educação Física inscritas nos programas nacionais re-
vistos em 2001 para o 2º, 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário definem um critério claro de su-
cesso dos alunos, válido e adaptável a todas as escolas, constituindo-se como referências fundamentais
para a construção do processo de avaliação dos alunos em cada escola e de apuramento de resultados;
1.3. Se continuam a verificar dificuldades em cumprir o Plano Curricular e os Programas de Educação
Física devido a condicionantes organizacionais da escola, nomeadamente no que refere aos modelos
de construção de horários das turmas, que inviabilizam o tempo útil de aula estabelecido em lei im-
pedindo a correcta distribuição de três aulas semanais;
1.4. Importa distinguir e multiplicar as excelentes práticas de ensino e de desenvolvimento curricu-
lar realizadas em inúmeras escolas, valorizando e generalizando as soluções por estas encontradas,
cuja dinâmica curricular e pedagógica a todos possam inspirar;
1.5. A não existência efectiva de Educação Física curricular no 1º ciclo do ensino básico (embora es-
teja consagrada em lei) evidencia cada vez mais consequências muito negativas no desenvolvimento
de todas as crianças, impossibilitando que estas usufruam dos benefícios da Educação Física e dos va-
lores individuais e sociais que lhe são inerentes, e que as actividades de enriquecimento curricular não
podem de maneira alguma substituir a Educação Física como área obrigatória no currículo efectivo de
todos os alunos;
1.6. É fundamental a plena integração e reconhecimento do Desporto Escolar como componente do
projecto educativo da escola portuguesa, quer a nível nacional, quer a nível de escola e de associa-
ções de escolas, assumindo que a escola na sua estrutura e dinâmica se constitui como elemento
decisivo do desenvolvimento da formação desportiva, ou seja, em benefício da formação das crianças
e jovens, das suas aptidões, conhecimentos e atitudes, para além da visibilidade de estritos resulta-
dos ou perfomances;
1.7. A necessidade de garantir os recursos materiais e as condições de segurança que viabilizem o
cumprimento do currículo da Educação Física em todos os ciclos de escolaridade e as actividades do
Desporto Escolar.

Moção
O 7º CNEF decide recomendar a todos os colegas e estruturas de gestão pedagógica das escolas e às
estruturas centrais e regionais do Ministério da Educação, que:
1. Se assuma plenamente o que é essencial e comum no projecto de Educação Física em todas as
escolas, as competências expressas nos objectivos de ciclo dos PNEF, que representam o compromis-
so de todas as escolas em relação ao desenvolvimento de cada aluno e de todos os alunos, assente
numa estratégia à escala plurianual, o plano plurianual de Educação Física da escola e das escolas
em curso, promovendo assim uma dinâmica de decisão curricular nas escolas no quadro da descen-
tralização e da autonomia;
2. Se assumam as Normas de Referência para o Sucesso em Educação Física como referências essen-
ciais para o processo de avaliação dos alunos, constituindo-se como matriz base para a realização,
em todos os ciclos de ensino, de Provas Aferidas em EF, proposta a apresentar ao Ministério da
Educação;
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3. A SPEF e o CNAPEF promovam, com o apoio do Ministério de Educação, um processo de distinção
de boas práticas nas escolas, no sentido da qualificação e partilha profissional, para que os poderes
instituídos, a comunidade profissional e a sociedade assumam o mérito e o exemplo dos professores
e da gestão dessas escolas;
4. O Ministério da Educação defina orientações centrais de elaboração de horários para todas as esco-
las, (1) garantindo a realização de três aulas por semana e (2) excluindo do tempo-programa a ocupa-
ção dos alunos nos balneários/vestiários e sua deslocação, no sentido de garantir o tempo útil de aula
(tal como vem preconizado em lei);
5. O Ministério da Educação assuma a plena realização dos Programas de Educação Física no 1º Ciclo
de Educação Básica como uma prioridade estratégica de desenvolvimento da educação escolar em
geral e da educação física em particular, aproveitando as soluções que o movimento associativo e os
sucessivos congressos nacionais têm proposto. Ao mesmo tempo, em relação ao projecto de “enrique-
cimento curricular”, garanta a qualidade das suas actividades e assegure o seu enquadramento, prefe-
rencialmente no quadro dos recursos dos agrupamentos de escolas, realizado por profissionais com
habilitação superior e formação científica e pedagógica para o efeito, supervisionando e apoiando a
sua implementação;
6. Que o Desporto Escolar veja reforçada a sua integração plena nos projectos educativos das escolas,
como projecto transformador e inovador para uma escola de sucesso criando condições organizacio-
nais e de funcionamento dentro de cada escola e agrupamentos/associações de escolas que o digni-
fiquem. Garanta igualmente a possibilidade de desenvolvimento do DE, assumindo uma política de
apoio, incentivo, enquadramento e avaliação claramente definida e que permita o efectivo desenvol-
vimento das dinâmicas e práticas assumidas e protagonizadas pelas próprias escolas;
7. O Ministério da Educação e as Autarquias assegurem, por um lado, os recursos materiais necessários
e a sua manutenção e actualização e, por outro lado, garantam que, nos casos de incumprimento das
regras de segurança legalmente estabelecidas, exista uma resposta imediata de forma a não afectar as
condições de realização do currículo da Educação Física e das actividades de Desporto Escolar.

B) FORMAÇÃO 
Considerando que: 
1. A Formação em Educação Física é um factor fundamental de constituição da comunidade profis-
sional e da sua identidade e do seu desenvolvimento técnico e científico, e que esta não se pode su-
jeitar às estratégias particulares das instituições de formação; 
2. Em grande medida, se mantêm as circunstâncias que fundamentaram a moção aprovada no 5ª
CNEF, em 2000, nomeadamente, a diversidade da Formação graduada, nas Universidades e nos Insti-
tutos Politécnicos, com graves contradições entre os diversos cursos, graduações e áreas académicas,
expressa na multiplicação de modelos, currículos e programas de formação referenciados a diplomas
supostamente “equivalentes”; 
3. A/s recentes orientações seguidas pela tutela (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e
Ministério da Educação) em relação à formação superior graduada e pós-graduada, em geral, e à for-
mação dos professores em particular.

Moção
O 7º CNEF decide recomendar a todos os colegas e às entidades responsáveis pela definição política
e a regulação dos sistemas de formação, mas principalmente aos próprios formadores e às institui-
ções de formação, os aspectos críticos que devem ser objecto de intervenção: 
1. Promover a Qualificação Profissional 
1.1. As universidades e departamento de formação inicial em Educação Física e Desporto se associem,
com o apoio das organizações profissionais, designadamente a SPEF e o CNAPEF, no sentido de esta-
belecer, com urgência, um quadro comum de requisitos e parâmetros de reconhecimento e de não re-
conhecimento da formação superior em Educação Física e desportos, numa iniciativa eventualmente
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articulada mas independente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Ministério da
Educação; 
1.2. A SPEF e o CNAPEF devem ser chamados a dar parecer sobre as propostas de criação de cursos
de formação na especialidade (1º e 2º ciclos) submetidas aos Ministério da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior e Ministério da Educação. 
2. Identificar e Divulgar os Casos Dissonantes
2.1. Sempre que se identifiquem casos (instituições, cursos e processos de equivalência, etc..) que não
correspondam, objectivamente, à qualidade da formação na área da especialidade, deve realizar-se
um protesto formal junto das entidades competentes.
3. Formação Inicial
Sem prejuízo do que se propõe em 2.1., o CNEF, assume como principais orientações, os seguintes
princípios de reconhecimento de uma estrutura de formação de 1º ciclo (licenciatura) em Educação
Física e Desporto. 
3.1. A designação dos cursos devem delimitar sem ambiguidades a área de especialidade que visam
formar – Educação Física e Desporto; 
3.2. A Formação de licenciatura (1º ciclo) deve privilegiar a duração de 4 anos (240 ECTS), orientada
para uma formação profissional que, simultaneamente, promova o desenvolvimento de competências
em domínios de intervenção como o Treino Desportivo, Prescrição do Exercício, Gestão do Desporto,
Recreação e Lazer, ou outras, e permita um fácil ajustamento às variações do mercado de empregue,
numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida;
3.3. A garantia de formação nas 3 componentes essenciais da nossa especialidade, envolvendo, pelo
menos (considerando os 240 ECTS) 140 ECTS no domínio das Actividades Físicas; Treino e Adaptação
e Pedagogia das Actividades Físicas; e um máximo de 100 ECTS nas outras componentes de formação:
Formação Básica, Formação Vocacional, Seminário de Investigação e Estágio Profissionalizante, com
a seguinte composição: Domínio das Actividades Físicas com 70 ECTS (devendo incluir as matérias
dos programas nacionais - jogos Desportivos Colectivos, Ginástica, Dança, Patinagem, Atletismo,
Actividades de Exploração da Natureza, etc.); Treino e Adaptação com 45 ECTS (devendo incluir ca-
deiras como: Fisiologia do Esforço, Teorias e Processos de Aprendizagem, Metodologia do Treino, Ava-
liação Funcional e Prescrição do Exercício, etc.); Pedagogia das Actividades Físicas com 35 ECTS (de-
vendo incluir cadeiras como: Estratégias de Ensino, Desenvolvimento Curricular, Prática Pedagógica,
etc.); Formação Básica com 35 ECTS (devendo incluir cadeiras como: Anatomofisiologia, História da
Educação Física e Desporto, Sociologia das Actividades Físicas e do Desporto, Filosofia das Actividades
Físicas, Psicologia das Actividades Físicas e do Desporto, etc.); Formação Vocacional com 35 ECTS
(Opção por Actividades Físicas: Futebol, Basquetebol, Dança, etc.; ou Opção por Áreas de Intervenção
Profissional: Avaliação Funcional e Prescrição do Exercício, Actividade Física Adaptada, etc.), deven-
do esta opção estar explicitada no plano de estudos; Seminário de Investigação com 5 ECTS (a especi-
ficar conforme as linhas de investigação privilegiadas pelas diferentes instituições de formação) e
Estágio Profissionalizante com 15 ECTS (no âmbito de uma área de tradicional intervenção profissio-
nal dos licenciados em Educação Física e Desporto, tais como o Treino Desportivo, Prescrição do Exer-
cício, Gestão do Desporto, Recreação e Lazer, ou outras, a realizar em instituições públicas ou priva-
das, sob a orientação integrada de um docente do ensino superior e de um licenciado na área da Edu-
cação Física e Desporto; especificado no suplemento ao diploma com referência à classificação final,
ao tema e à instituição em que se realizou).
4. Formação Pós-graduada
4.1. Para o caso da formação profissional que habilita para a docência em Educação Física, Formação
de Mestrado (2º ciclo), podendo variar, de acordo com a legislação, entre 90 a 120 ECTS, com a
seguinte distribuição nas componentes de formação: Formação Educacional Geral com 23 % dos ECTS
(devendo incluir cadeiras como Políticas Educativas, Análise da Instituição Escolar, Ética e Deontolo-
gia Profissional, Gestão do Currículo, Formação e Inovação Pedagógica, etc.); Didácticas Específicas
24 % dos ECTS (devendo incluir as matérias referentes aos programas nacionais – jogos Desportivos
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Colectivos, Ginásticas, Danças, Patinagem, Atletismo, Actividades de Exploração da Natureza, etc.);
Iniciação à Prática Profissional com 43 % dos ECTS (estágio realizado em contexto escolar durante
um ano lectivo, no âmbito das áreas de intervenção docente - Leccionação, Desporto Escolar,
Direcção de Turma, Seminário - numa actividade supervisionada por docente profissionalizado e com
especialização em supervisão (ou reconhecida experiência e capacidade no domínio da supervisão
pedagógica) com defesa pública do relatório da actividade de estágio; e Formação na Área de Docên-
cia com 10 % dos ECTS (devendo incluir cadeiras como Metodologia do Treino em Educação Física,
Gestão dos PNEF, Avaliação em Educação Física, etc.).
5. Formação Contínua “em Serviço”:
5.1. A formação contínua deve ser definida e realizada como um factor de desenvolvimento profis-
sional e de qualidade do trabalho (assegurando que a área de especialidade tenha uma carga mínima
de 2/3 do total da formação realizada), devendo ser assumida e devidamente apoiada pelos órgãos
competentes, não se podendo reduzir à iniciativa e responsabilidade individuais; 
5.2. A formação contínua, juntamente com a avaliação de desempenho e currículo individual, deve
ser considerada como um factor determinante de progressão na carreira profissional.

C) TREINO E FORMAÇÃO DESPORTIVA FORA DO CONTEXTO ESCOLAR
Considerando que:
1. O local de intervenção não deve servir de critério de discriminação nos cuidados a ter na orienta-
ção e acompanhamento do processo de formação desportiva dos jovens, particularmente no que refe-
re ao enquadramento pedagógico e à prescrição do exercício, realçando-se a importância decisiva da
qualidade da formação do treinador-formador na qualificação deste processo de formação;
2. A existência de enquadramentos de crianças e jovens em actividades de treino desportivo, que ali-
mentam expectativas que os afastam, contribuindo para a desvalorização, não só do convívio fami-
liar, mas também dos seus estudos;
3. A inexistência em lei de critérios claros e explícitos de desenvolvimento desportivo, condicionan-
do assim a possibilidade de poderem ser apreciadas e avaliadas a prazo as acções do governo, enti-
dades e agentes com responsabilidades nesta área;
4. A importância de se estabelecer um código de conduta que se constitua como um quadro de refe-
rências que contribua para a promoção de boas práticas e procedimentos, orientando a intervenção
dos profissionais que trabalham no processo de formação desportiva; 
5. A exigência dos meios indispensáveis ao exercício digno e ético das nossas competências é uma
condição de êxito para todos os que procuram beneficiar da nossa prática e, portanto, um factor de
qualidade e de realização profissional.

Moção
O 7º CNEF decide recomendar a todos os colegas, às entidades e agentes do associativismo desporti-
vo e às estruturas centrais e regionais da Secretaria de Estado da tutela, que:
1. Garantam um enquadramento técnico e pedagógico dos jovens em formação desportiva realizado
por profissionais com habilitação superior, com formação técnica, científica e pedagógica para o efeito;
2. Promovam, pela Escola e pelas entidades que intervêm nesta área, processos de enquadramento
dos jovens em formação desportiva que valorizem de igual modo a escola e os estudos e o próprio
processo de formação desportiva;
3. Definam em lei, critérios de desenvolvimento desportivo que permitam a avaliação criteriosa dos
processos e entidades com responsabilidades nesta área, clarificando-se assim as medidas de apoio,
incentivo e de avaliação das práticas;
4. A SPEF e o CNAPEF juntamente com as entidades representativas dos Treinadores e Instituições de
Formação Inicial, promovam as iniciativas necessárias para a elaboração de um Código de Ética e
Guia de Boas Práticas, que, à semelhança do que foi elaborado para a Educação Física e Desporto Es-
colar, se constitua como um elemento de referência para a intervenção dos profissionais nesta área;
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5. Garantam os recursos materiais, de tempo e de pessoal de apoio, indispensáveis à qualidade das
práticas, além de respeitar e fazer cumprir o princípio da compensação adequada ao exercício das
funções técnico-pedagógicas e de enquadramento técnico na nossa área, de acordo com os requisi-
tos de formação académica e de qualificação profissional.

D) EXERCÍCIO E SAÚDE
Considerando que: 
1. Existe uma indefinição entre o estatuto da profissão e dos profissionais que desempenham funções
na área da prescrição e controlo do exercício e os que se ocupam da gestão de instituições prestado-
ras de serviços na área do exercício e saúde; 
2. A expansão dos serviços e a inerente oferta de emprego na área do exercício e saúde faz-se, em
muitos casos, sem uma ajustada exigência nas qualificações e competências profissionais, não garan-
tindo, assim, os direitos e a segurança física e emocional dos utentes; 
3. As ocupações e percursos profissionais nesta área devem regulamentar-se em carreiras que clari-
fiquem uma hierarquia de funções e responsabilidades; 
4. Os meios indispensáveis à garantia da ética e segurança no exercício das competências nesta área
profissional não se pode reduzir a conveniências de gestão, nem à boa vontade dos profissionais - é uma
condição de êxito para todos os que procuram beneficiar da prática da actividade física e do exercício; 
5. Algumas instituições prestadoras de serviços nesta área persistem em não garantir sequer as insu-
ficientes condições regulamentadas nesta matéria.

Moção
O 7° CNEF decide recomendar a todos os colegas, às empresas do sector e às entidades públicas com
responsabilidades na regulamentação desta área que: 
1. Clarifiquem urgentemente o estatuto, as carreiras, o regime de acesso e de progressão das carreiras
técnico-pedagógicas no domínio da prescrição e controlo do exercício com a colaboração das asso-
ciações profissionais, em particular a SPEF e o CNAPEF, das associações empresariais do sector, das
associações autárquicas, das associações desportivas, das instituições de formação entre outras;
2. Garantam que a admissão de profissionais que desempenham funções técnico-pedagógicas se
efectue exclusivamente com recurso a técnicos habilitados com formação superior na área de espe-
cialidade da Educação Física, Desporto e Exercício e Saúde;
3. Promovam e apoiem os processos de qualificação especializada ao nível graduado (licenciatura) e
pós-graduado (mestrado) associando-os ao desenvolvimento de competências profissionais específi-
cas e a níveis de responsabilidade nas carreiras; 
4. Garantam as condições contratuais dos técnicos e o controlo formal e sistemático da sua qualifi-
cação e desempenho profissional promovendo condições para a optimização do seu desempenho pro-
fissional (recursos materiais, tempo, pessoal de apoio, higiene e segurança) indispensáveis à qualida-
de das práticas.
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CNAPEF - CORPOS SOCIAIS 
18-12-89
(Termo de Abertura do 1º Livro de Actas)
(Presidente da Mesa do Conselho Nacional:
Manuel Casinhas)
(Secretário da Mesa do Conselho Nacional:
Jorge Luís Mendes Rosa)

1990/1991 (27-01-1990)
Mesa do Conselho Nacional

Presidente: Manuel Dantas Leite
1º Secretário: Fernando Maurício Oliveira
2º Secretário: José Alfredo Gomes Ribeiro

Conselho Executivo
Presidente: Manuel Cândido de Araújo Pedreira
Secretário: Humberto Sidnei Rodrigues de Carvalho
Tesoureiro: Amílcar Romano

Conselho Fiscal
Presidente: João Nogueira Pimentel
Secretário: Jorge Nicola
Relator: Lício Pereira Correia

1991/1992 (26-01-1991)
Mesa da Assembleia

Presidente: António Manuel David
1º Secretário: Olga Maria André Ribeiro
2º Secretário: Ana Maria Gonçalves

Conselho Executivo
Presidente: Fernando António Duarte Calima
Secretário: Manuel Casinhas Ferreira
Tesoureiro: Jorge Luís Mendes Rosa

Conselho Fiscal
Presidente: João Nogueira Pimentel
Secretário: Manuel Dantas Leite
Relator: Alberto Aires da Cruz Albuquerque

1992/1993 (08-02-1992)
Mesa da Assembleia

Presidente: Rui Neves
1º Secretário: Luísa Diogo
2º Secretário: Teresa Silveirinho

Conselho Executivo
Presidente: Alberto Albuquerque
Secretário: Jorge Nicola
Tesoureiro: Jorge Rosa

Conselho Fiscal
Presidente: Abílio Manuel Figueira
Relator: Carlos Alberto Ferreira
Secretário: Francisco José Bugalho

1993/1994 (20-03 1993)
Mesa da Assembleia

Presidente: Ernesto Albuquerque
1º Secretário: Hélder Oliveira
2º Secretário: Jorge Marcelino

Conselho Executivo
Presidente: Manuel Pedreira
Secretário: Amílcar Romano
Tesoureira: Maria Ema Fogaça
Vogal: Jorge Camilo da Silva
Vogal: Carlos Leal

Conselho Fiscal
Presidente: Carlos Alberto Ferreira
Secretário: João Petrica
Vogal: Arnaldino Ferreira

1994/1996 (05-02-94)
Mesa da Assembleia

Presidente: Carlos Alberto Ferreira
1º Secretário: Abel Figueiredo
2ª Secretário: Vítor Almeida

Conselho Executivo
Presidente: Amílcar Romano
Vice-Presidente: Manuel Pedreira
Tesoureiro: António David
Vogal: José Braz
Vogal: Lídia Carvalho

Conselho Fiscal
Presidente: Jorge Nicola
Secretário: João Petrica
Vogal: José Esteves

1996/1998 (20-04-1996)
Mesa da Assembleia

Presidente: Amílcar Romano
Vice-Presidente: José Ribeiro
1º Secretário: Zélia Nunes
2º Secretário: Rogério Mota

Direcção
Presidente: Ernesto Albuquerque
Vice-Presidente: Jorge Marcelino
Vice-Presidente: Luís Zuzarte
Tesoureiro: Maria do Céu Neves
Secretário: Luís Cravo Silva
Vogal: Luís Bom

Conselho Fiscal
Presidente: Jorge Nicola
Vice-Presidente: António Mariano
Secretário: Cristina Caetano
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1998/2000 (23-05-08)
Mesa da Assembleia

Presidente: João Jacinto
Vice-Presidente: Carlos Alberto
Secretário: José Felgueiras

Direcção
Presidente: Maria Zélia Nunes
Vice-Presidente: Luís Cravo da Silva
Vice-Presidente: Luís Zuzarte/Alves Diniz
Vice-Presidente: Jorge Mira
Vogal: Luís Bom
Secretária: Maria Isabel Faustino
Tesoureiro: Maria do Céu Neves/Nuno Reis

Conselho Fiscal
Presidente: Jorge Nicola
Vice-Presidente: António Mariano
Secretário: Henrique Lemos

2000/2001 (14-04-00)
Mesa da Assembleia

Presidente: João Jacinto
Vice-Presidente: José Felgueiras
Secretário: Maria Helena - Viseu

Direcção
Presidente: Maria Zélia Nunes
Vice-Presidente: Luís Bom
Vice-Presidente: Jorge Mira
Vice-Presidente: Luís Cravo da Silva
Vogal: José Eduardo Monteiro
Tesoureiro: Mário Guimarães

Conselho Fiscal
Presidente: Jorge Nicola
Vice-Presidente: António Mariano
Secretário: Henrique Lemos

2001/2005 (26-05-2001)
Mesa da Assembleia

Presidente: João Jacinto
Vice-Presidente: José Felgueiras
Secretário: Carlos Alberto Ferreira

Direcção
Presidente: Rui Petrucci
Vice-Presidente: Maria Zélia Nunes
Vice-Presidente: Jorge Mira
Vice-Presidente: Luís Bom
Tesoureiro: Mário Guimarães
Secretária: Ana Paula Reis

Conselho Fiscal
Presidente: Vítor Araújo
Vice-Presidente: José Ribeiro
Secretário: Romão Antunes

2005/2008 (25-06-2005)
Mesa da Assembleia

Presidente: Jorge Mira
Vice-Presidente: Carlos Esculcas
1º Secretário: Mário Pereira
2º Secretário: Romão Antunes

Direcção
Presidente: Rui Petrucci
Vice-Presidente: Alberto Albuquerque
Vice-Presidente: Zélia Nunes
Vice-Presidente: Luís Bom
Vogal: Filinto Carvalho
Tesoureiro: Mário Guimarães
Secretário: António Carrito

Conselho Fiscal
Presidente: Pedro Lagarto
Vice-Presidente: Fernando Azedo
Secretário: Luís Pica

2008 /2010 (18-10-2008)
Assembleia Geral

Presidente: Jorge Mira
Vice-Presidente: João Ramalho
Vice-Presidente: Carlos Esculcas
Secretário: Romão Antunes

Direcção
Presidente: Rui Petrucci
Vice-Presidente: Zélia Nunes
Vice-Presidente: João Lourenço
Vice-Presidente: A. Pedro Duarte
Vogal: João Marques
Tesoureiro: Mário Guimarães
Secretário: Joana Maurício

Conselho Fiscal
Presidente: Fernando Azedo
Vice-Presidente: Abel Figueiredo
Secretário: Tania Costa
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Manuel Pedreira* - Presidente da Direcção do CNAPEF (1990/91 e 1993/94)

Caros Colegas, amigos e companheiros de luta pela educação

Éum privilégio e uma honra poder dirigir-vos estas palavras, embora necessariamente curtas.
Vivi, confesso que vivi, no movimento associativo da Educação Física, ao longo de muitos anos, alguns

dos momentos mais marcantes e emocionantes da minha vida, quer como professor quer como pessoa;
nele participei mais intensamente e mais tempo que em qualquer outro movimento cívico voluntário.
Sem pretender de modo algum fazer história, relembro apenas que quando iniciei a minha vida profis-
sional (1961) não era fácil associarmo-nos (era até arriscado); apesar disso era frequente o “encon-
tro” de pequenos grupos de colegas para debaterem alguns problemas que afligiam a “classe”. Recordo
particularmente uma experiência inesquecível que vivi em Setúbal (1970/71) onde dezasseis professo-
res de Educação Física se reuniram regularmente e tomaram posição crítica contra o poder de então,
em consequência de inaceitáveis interferências no seu trabalho.
Claro que a repressão institucional não tardou e tivemos as nossas vidas profissionais bastante difi-
cultadas.
Eram assim, colegas, as formas de “associação” possíveis… com as consequências inevitáveis! Por fa-
vor não deixem que estes tempos regressem! Os professores, para o serem, tem que ser livres; só as-
sim poderão desempenhar com rigor, a sua função.
Com o “25 de Abril” a abertura política permitiu uma dinamização associativa a vários níveis, que
alargou e aprofundou a intervenção de todos os cidadãos; passados poucos anos as constantes mu-
danças de (des)orientações no sector da Educação, criaram situações de tal modo perversas que nos
obrigaram a “associarmo-nos” e “cooperar”, numa tentativa de encontrar soluções.
Surge então a criação da SPEF, das APEF’s e por fim do CNAPEF, num “movimento” que assume pro-
gressivamente uma intervenção muito activa na “defesa e reforço da Educação Física”.
Com todos os avanços e recuos naturais num “movimento” desta natureza, o mais difícil estava: ter-
mos concretizado um grande movimento de cidadania pela EF e uma “rede” de debate e de liberdade.
Este foi um caminho para fazer-mos ouvir a nossa voz, de uma forma organizada depois de tantos
anos de confusão, repressão e silenciamento. Hoje, este movimento traz-nos responsabilidades acres-
cidas que não podem ser sempre assumidas apenas por alguns! Associarmo-nos é “estar-mos uns com
os outros” e o mais difícil é o “encontro” e o trabalho em comum! Não podemos perder de vista que
a participação em cooperação têm que se reforçar e a nossa acção não pode ser reactiva. Temos, cada
vez mais, que tomar a iniciativa; para que isso aconteça os “sócios” têm que se assumir como interve-
nientes activos e empenhados junto das direcções que elegem, e não como simples observadores, co-
mo se tudo fosse da responsabilidade “dos outros” (dos dirigentes). As direcções associativas só por
si, pouco poderão fazer apesar de um esforço muitas vezes hercúleo.
O início da minha participação activa neste “movimento” deve-se fundamentalmente ao entusiasmo
e empenho de dois colegas, que muito estimo e admiro e que por volta de 1984 me convidaram a
ajudar na criação da Associação de Professores de Almada e Seixal (APEFAS): foram eles o Luís Bom
e o Rui Petrucci.
À data, já com 47 anos e cansado de várias “lutas”, hesitei, mas acabei por aceitar o desafio; desde
então as funções e responsabilidades que assumi na APEFAS e CNAPEF foram fruto da vontade ex-
pressa pelos meus colegas, a quem não tinha o direito de dizer não, ao fim de tantos anos de luta
quase inglória. Foi com dedicação, prazer e muitas vezes emoção, que o fiz.
Não sei se o meu trabalho contribuiu de algum modo para uma melhoria da Educação Física, mas
uma coisa eu sei: tudo o que fiz foi com um grande entusiasmo, convicção e por bem.
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Tudo aquilo que vivi, ao longo desta “luta”, o bom e o mau, a gratidão e a ingratidão, a lealdade e a des-
lealdade, fez-me perceber claramente quem se “servia” da Educação Física e quem a servia. Por isso, foi
uma aprendizagem por vezes dolorosa, mas gratificante. À data, já com 20 e muitos anos de carreira e
algo descrente da possibilidade de dignificar a Educação Física no todo da Educação, renovei, com
grande entusiasmo e esperança, a convicção de que unidos, e com muito trabalho, era possível inverter
o rumo dos acontecimentos. Cometi com certeza muitos erros mas, se hoje pudesse voltar atrás, para
além da correcção desses erros “alinhava” novamente nesse “processo”, porque ele fez-me estar de bem
comigo, com os meus colegas, e num caminho de liberdade que é urgente não perder! Muito urgente!
Tenho defendido que o verdadeiro desenvolvimento (não crescimento, nem progresso, mas sim evo-
lução) deve obedecer a três vectores fundamentais, quais sejam a diversidade, a organização e a co-
nexão (tal como a sequência evolutiva da Humanidade); é minha convicção que para evoluir o “movi-
mento associativo” tem que respeitar estes vectores e que tem que o fazer em cooperação intensa!
Se cada um de nós der, da sua vida quotidiana, uns minutos aos outros, a continuidade e reforço do
movimento associativo será um facto.
Confesso que momentos houve, ao longo destes anos, em que receei pela continuidade deste “movi-
mento” mas sempre estive convicto da sua sobrevivência (“há sempre alguém que resiste…”); o fac-
to de se realizar agora o 8º Congresso significa que, apesar de todas as dificuldades, os colegas que
têm assumido a liderança da SPEF e do CNAPEF têm tido uma acção de grande valor e capacidade
que é merecedora dos maiores louvores.
Esta herança é, para as novas gerações um enorme desafio, sobretudo quando constatamos os injus-
tos ataques do poder político (sobretudo nos últimos quatro anos) à escola pública, aos professores e
ao ensino em geral.
Nunca nos limitamos a fazer a crítica; sempre propusemos soluções que os responsáveis, por extrema
ignorância e/ou falta de visão política (normalmente navegam “à vista”!), sistematicamente meteram
na gaveta, privilegiando objectivos politico-partidários em prejuízo de soluções condignas para o en-
sino da Educação Física. As nossas crianças e jovens merecem muito… muito mais!!! Ainda está para
nascer o governo que cumpra os objectivos, com que sistematicamente se comprometem perante a
nação para a Educação Física dos nossos filhos!
Colegas! Não podemos permitir que tal continue a acontecer!
Com os meus colegas, amigos e companheiros encontrei de novo a emoção e a profunda convicção de que
é possível melhorar a Educação Física e que, quando juntos e organizados, podemos mover montanhas.
As nossas propostas têm sido justas e dignas; os responsáveis políticos também têm que o ser. É a sua
obrigação! Os professores (todos eles) fazem mais falta à nação do que políticos sem visão de futuro.
Em todo este processo muitos forma os colegas que me apoiaram, incentivaram, ensinaram e me de-
ram “aquele abraço” que só a tarefa em comum permite; é impossível aqui mencionar todos, mas cor-
rendo embora o risco de “esquecer” alguns (que não esquecidos no meu coração) tenho que dizer que
estou grato a muitos, pois o que me deram não tem preço!
Assim… estou grato:
- aos companheiros de senda, da busca, do trabalho e do encontro;
- aos que nos tornamos “irmãos”;
- aos que, comigo, atravessaram o deserto da ignorância, do desespero e da indiferença… e continua-
ram em frente;
- aos caminhantes das tarefas humildes e duradouras;
- aos conspiradores da tarefa quase impossível que é a de defender valores que dignifiquem o Ensino
e o Homem;
- aos que, ao meu lado, tanto deram e…. aos que receberam;
- aos professores de todas as matérias raças e credos;
- aos que compartilharam a sua luz com todos nós, naquele trabalho diário e quase anónimo, mas do
qual dependeram, tantas vezes, as nossas acções mais conseguidas;
- aos que, entre muitos, mais me ajudaram, incentivaram, ensinaram, orgulharam e dignificaram: Luís
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Bom, António David, Rui Petrucci, Jorge Mira, Lídia Carvalho, José Braz, José Monteiro, Ernesto Albu-
querque, Manuel Dantas, Alfredo Ribeiro, Miguel Soares e o saudoso Mário Costa…
- à minha esposa e filhos que a meu lado sempre me apoiaram (e muitas vezes se privaram da minha
companhia) para que eu pudesse contribuir para o “movimento associativo”… a minha maior gratidão.
Aos colegas mais novos peço-lhes que não deixem apagar a chama do Associativismo e que acendam
cada vez mais luzes… lutem!... lutem!!
Em Dezembro de 1991, no nosso 2º Congresso (Tróia) disse-vos que “o caminho é sempre em frente”;
os colegas que desde então tem assumido os destinos do Movimento Associativo (SPEF e CNAPEF),
têm, com muita coragem e sacrifício ido “sempre em frente”.
Obrigado por o terem conseguido!
Jovens Colegas
A herança que vos é entregue é pesada, mas muito digna.
Não se deixem amordaçar! … e … como os poetas nos dizem sempre muito mais que as suas próprias
palavras… aqui vos deixo com uma parte de um poema de Papiniano Carlos (e cantado por Luís Cília):
… “nada nos importe 
se não a aurora que levamos no coração.
Que nos arranquem língua, veias, olhos, nervos
A pele que reste
Não é de servos
O relâmpago espantoso que nos veste”
… e um abraço fraterno do Manuel Pedreira

*Professor de Educação Física aposentado

António David* - Presidente da Mesa da Assembleia Geral do CNAPEF (1991/92)

Começo por agradecer o convite formulado e saudar a brilhante iniciativa, dos actuais Corpos Ge-
rentes do CNAPEF, de perpetuar a Memória do Movimento Associativo e a sua importância no

desenvolvimento e Estatuto da Educação Física no nosso País.
Confesso que é com muita dificuldade que escrevo estas palavras, que passarão a constar da história
do Movimento Associativo e do seu contributo no desenvolvimento da Educação Física, neste caso do
CNAPEF, pois tudo o tempo leva e apaga da nossa memória.
Enquanto membro da APEFAS – Associação de Profissionais de Educação Física de Almada e Seixal –
e seu representante no CNAPEF, quero saudar e agradecer a todos com quem tive o grande privilégio
de privar, ao longo de mais de uma década ligado ao Movimento Associativo.
Experiência enriquecedora e compartilhada do ponto de vista Pessoal e Profissional, no contacto com
os Dirigentes Associativos e seus associados, bem como de algumas das grandes referências da
Educação Física em Portugal, aos quais quero aqui expressar a minha singela homenagem, e referir
alguns deles, mesmo correndo o risco de algum esquecimento, que de diferentes formas me propor-
cionaram completar a minha formação enquanto homem e profissional; são eles: Manuel Pedreira;
Luís Bom; Jorge Mira; Rui Petrucci; Alfredo Ribeiro; Rui Neves e tantos outros incógnitos, presentes
desde a primeira hora à frente do Movimento Associativo, que num trabalho de bastidores apoiaram
e realizaram tarefas que de outro modo não teriam permitido a concretização de alguns dos momen-
tos altos do movimento associativo “Os Congressos”.
Com eles partilharam-se preocupações, discutiu-se, planeou-se, organizou-se e definiram-se objec-
tivos, metas e estratégias colectivas do interesse dos Profissionais e da Educação Física,
Da APEFAS não posso de deixar de agradecer a algumas das pessoas que comigo partilharam a árdua
luta de manter viva a chama do Movimento Associativo em Almada e do CNAPEF.
Mais uma vez Obrigado Manuel Pedreira; Ana Gonçalves; Olga Ribeiro; Amélia Leal e todos os outros
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que comigo partilharam ao longo dos anos o sentido do associativismo e sua importância no reforço,
em defesa da educação física e dos profissionais dos concelhos de Almada e Seixal.
Enquanto Presidente da mesa do CNAPEF, nos “longínquos” anos de 90, coube-me assinar a denomi-
nada “Carta Aberta ao Senhor Ministro da Educação”, cujo conteúdo expressava o sentimento dos
Profissionais reunidos em torno do CNAPEF pelo ESTADO DA EDUCAÇÃO FISICA EM PORTUGAL.
Aquela foi o resultado da grande dinâmica e força do Movimento Associativo à época, contributo deci-
sivo na viragem histórica da Educação Física, do reconhecimento por parte do poder político, enquanto
disciplina integrante do Sistema Educativo quanto à sua importância na formação dos jovens deste país.
Estas “batalhas” foram decisivas na integração do Desporto Escolar nas Direcções Gerais Pedagógicas de
Ministério da Educação, na constituição de uma Equipa para a elaboração de Novos Programas, feitos
com base na consulta a especialistas das mais diversas áreas, discutidos por os todos Profissionais inte-
ressados através  da realização de Encontros Regionais e Distritais por todo o País, promovidos pelas
Associações de Profissionais em ligação com a Equipa de Programas.
A elevada qualidade da Equipa Constituinte da Elaboração dos Novos Programas, a metodologia e di-
nâmica utilizada na sua elaboração, o resultado da qualidade desse trabalho mereceu o reconheci-
mento por toda a classe, contribuindo decisivamente para a afirmação e reconhecimento da Educação
Física e do Movimento Associativo em torno das suas Associações Regionais e do CNAPEF.
Outras das grandes preocupações na época, era a falta de equipamentos para a prática das actividades físi-
cas e da educação física escolar. Para além das carências já existentes, a publicação de um decreto-lei per-
mitiu a construção de escolas sem equipamentos para a Educação Física, adiando para tempo indetermina-
do a sua construção o que veio agravar, ainda mais, o já degradado e deficitário parque escolar nesta área,
hoje felizmente melhor apesar de a realidade de muitas das nossas escolas não ser muito diferente.
Felizmente que muitos profissionais foram colocados ao serviço das autarquias, desempenhando um
papel fundamental junto do Poder Político local, fazendo sentir a importância e necessidade de cons-
trução desses equipamentos. Os Autarcas, reconhecendo a sua importância, tomaram então a iniciati-
va da sua construção junto das escolas publicas, o que permitiu que os seus jovens munícipes não te-
nham sido privados das práticas das actividades físicas e da educação física escolar, rentabilizando
assim os seus investimentos ao serviço de todos.
Podemos afirmar que o papel desempenhado pelo Movimento Associativo, ao longo da sua existência,
foi determinante no sucesso alcançado, apesar dos altos e baixos de algumas Associações.
O seu reconhecimento e futura continuidade por parte dos jovens profissionais é o desafio que se co-
loca ás actuais gerações para a sobrevivência de Movimento Associativo, da Educação Física e até
talvez de uma Classe em Portugal.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária Emídio Navarro

Alberto Albuquerque* - Presidente da Direcção do CNAPEF (1992/93)

Decorria a década de 80 do séc.XX e o movimento associativo fervia na discussão dos problemas
que afectavam os seus membros, quer nos aspectos técnicos, quer nos pedagógicos, quer nos so-

cioprofissionais. Eram os tempos de mudança que assolavam o país. Mas, como dizia o poeta “A saí-
da duma espera só se estanca na torrente”.
A imagem pública de uma profissão constitui um detalhe importante, tanto para os profissionais, quan-
to para as organizações que os representam. Ela torna-a visível, situa-a em relação às outras, identifica-
a quanto às tendências e aos pontos fortes e fracos. Nenhuma organização profissional pode ser indife-
rente à sua imagem pública, na medida em que a sua reputação, reconhecimento, prestígio e conse-
quentemente poder, depende dessa imagem. Ela tende, naturalmente, a defender e a ilustrar a profissão
e, por isso, nunca deixa de enaltecer o professor digno desse nome e a profissão tal como ela deveria ser.
Nenhum poder pode controlar a imagem pública das suas classes sociais e/ou profissionais. Mesmo os
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estados totalitários, que controlam a imprensa e a opinião pública “oficial”, não podem impedir que
as pessoas pensem e digam (ainda que, nesse caso, em voz baixa) o que lhes parece.
No entanto, as memórias do “antigamente” ainda estavam muito vivas nas mentes e nos corpos, o
MEDO de não controlar (agora) a sala de aula e a organização do ensino. E depois os outros medos,
mais comezinhos, das situações marginais, originados pelas crises urbanas. Provocam-se assim, con-
dições extremas que podem parecer estranhas à essência da profissão de professor. São estas condi-
ções que, quero crer, revelam as raízes da relação e da prática pedagógicas. São necessárias institui-
ções que pacifiquem, mexendo, nesses medos.
Há ainda o problema da relação pedagógica e aqui, mais uma vez o mundo do ensino se demonstra
puritano e conservador. Que tipo de construção, ao nível da relação pedagógica, pode ser assumida,
de forma a tratar de captar a atenção e a boa vontade? Como fazer diluir a aridez dos programas que
torna a relação dos alunos com o saber, incerta e pouco sedutora?
Muitos professores ainda resistem, à necessidade de tornar eficaz o seu ensino. Muitos ainda acredi-
tam que a sedução é suficiente para resolver esse problema de eficácia. No entanto as constatações
e evidências demonstram que ela não é a panaceia que garante condições decentes para fazer pro-
gredir o processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, a sociedade adulta não está interessada
em saber se os professores (a quem delegou a tarefa de ensinar os seus filhos) descrevem ou não de
forma explícita a parcela de violência que existe no acto de ensinar, seja ela doce ou menos doce. Os
próprios professores não se sentem muito à-vontade com o poder e preferem andar como gatos sobre
brasas quando se trata de analisar o que acontece sob esse ponto de vista, quer se trate de um grupo
de classe, quer se trate de uma equipa pedagógica. O único poder de que se fala com tranquilidade
é o que pode ser denunciado por quem sofre com as suas consequências. Eventualmente, pode-se
aceitar o poder de uma autoridade pedagógica como um mal necessário, uma condição do ensino e
da equidade. É mais difícil reconhecer que é possível desfrutar o poder, que o desejo de ensinar não está
muito distante do desejo de modular o outro, de orientar o seu caminho, de brincar de Frankestein.
A esta temática do poder tem de estar associada o problema da avaliação. No entanto, parece ser recomen-
dável evitar generalizações. Alguns professores sofrem martírios diante das contradições do seu papel:
- O determinismo das heranças e a influência do envolvimento (a natureza e a cultura)
- A possibilidade e a dificuldade de educar (a natureza e a sociedade)
- A informação e a formação (os conhecimentos e as capacidades)
- A hétero e a auto educação (processo educativo e o processo de desenvolvimento pessoal
- A atitude receptora e a atitude criadora (de fora para dentro e de dentro para fora)
- Os impulsos espontâneos e a reflexão (O prazer e a realidade)
- A acção determinante e o simples apoio (actividade modeladora ou actividade facilitadora)
- O propósito manipulador e a acção libertadora (influência da comunicação ou ensino reflexivo e crítico)
- A tecnologia a e arte (a razão e o sentimento)
- O esforço provocado e o interesse espontâneo (a cultura ou a natureza)
- A racionalidade e a afectividade (pensamento ou emotividade)
- A repressão e a permissividade (coibir ou libertar a espontaneidade afectiva)
- A obediência e a liberdade (dividir ou complementar)
- A salvaguarda do objectivo e do subjectivo (o absoluto e o relativo)
- A construção mecânica e a actividade mental (inteligência artificial ou actividade dos seres superiores)
- A actividade intelectual ou a afectiva (obra da inteligência ou do “coração”)
- Os interesses do indivíduo e os da sociedade (do individual para o grupo ou do grupo para o individual)
- A função adaptadora e o desenvolvimento da originalidade pessoal (o ser no mundo ou na sociedade)
- O futuro e o presente (educar para hoje ou para que futuro)
- O dever e o direito (os papéis do educador e do educando)
Há ainda uma liberdade que não é responsável. A profissão de professor oscila entre o respeito es-
crupuloso pelas orientações da instituição e a conquista da autonomia. A primeira deixa de lado a
responsabilidade individual, a segunda pode descambar em “autonomia de contrabando”, como lhe
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chama Perrenout, à margem, ou dando uma no cravo outra na ferradura, da instituição.
Embora esta caracterização peque por superficial e talvez, do pondo de vista político-profissional, pouco
acutilante, é a que hoje, vinte e tal anos volvidos, sou capaz de vos transmitir. Reflexões, muitas ale-
grias, mas também muito desencanto, levam-me a fazer deste texto uma autoscopia construtiva.
Olhar para trás (não disse passado) sempre foi para mim uma forma de exercitar o olhar para o futuro.
Reflectindo, como Schön, “antes da acção, durante a acção e após a acção”, permito-me avançar com
algumas questões.
Assim, hoje, quais são os factores determinantes da relação educativa?
- Papéis e estatuto do docente e do aluno
- Estatuto e autoridade do docente
- Estatuto do aluno
- A representação do parceiro
- A representação do aluno para o docente e do docente para o aluno
- A categorização e expectativas do docente
- A função do docente
- Condições institucionais e sociológicas
- Os novos papéis do docente e dos alunos
- O docente, o aluno e o grupo:
- O docente
- As relações
- Um grupo de alunos
- Presença obrigatória
- Auto-instrução
- A escola
- A comunicação entre o docente e os alunos
- Estrutura das comunicações
- Características das intervenções do docente
- O processo da interacção
- Expectativa e interdependência de papéis
- O jogo do reforço
- As normas
- A dependência
- O comportamento
- A atitude educativa transformacional
- Natureza do diálogo educativo
- A noção de transacção educativa
- A transacção e o grupo
- A transacção e o aluno
- O contrato pedagógico
- Poder e contrato pedagógico
- As novas formas de contrato pedagógico
- Actividade do professor
- Características do professor:
- Os pontos essenciais da actividade de professor HOJE, têm a ver como rompimento de práticas clás-
sicas que se caracterizam por:
- Uma pedagogia não diferenciada
- Uma centralização sobre a actividade de resolução de tarefas e não sobre a aprendizagem
- Conteúdos ensinados e adquiridos de forma superficial e sem referência à actividade adaptativa dos alunos
São estas as determinantes que ainda hoje, me fariam voltar a entrar “com tudo” no movimento associativo.
A minha passagem pela presidência do Conselho Nacional não foi marcada por nenhum facto ex-
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traordinário que mereça, neste momento, qualquer tipo de realce. Nem as más relações existentes, na
época, entre o CNAPEF e a SPEF, foram importantes, pois hoje, com outros e melhores actores (Rui
Petrucci, Alves Dinis, Marcos Onofre, entre outros), foi possível ultrapassar diferendos.
No entanto, se as características exigidas hoje a qualquer professor (as do nosso contexto e as que o
Processo de Bolonha acrescentou) são possíveis de encarar, muito se deve à acção do CNAPEF. E, permi-
tam-me, sem desvalorizar os outros, tal como não me desvalorizo, que saliente a acção em prol do desen-
volvimento da nossa profissionalidade (leia-se consciência cívica e profissional), de HOMENS como Manuel
Pedreira e Luís Bom, tanto no avanço das filosofias e estratégias necessárias ao bom desempenho dos pro-
fessores de Educação Física, como na construção do edifício que é a Educação Física e Desportiva hoje.
Só é necessário continuar.

*Professor Auxiliar do ISMAI

Rui Neves* - Presidente da Assembleia Geral do CNAPEF (1992/93)

CNAPEF – um testemunho

No princípio eram apenas APEF com características regionais. Eram APEF que faziam da necessi-
dade de aglutinar vozes de profissionais, sobre caminhos de reforma e mudança em vários con-

textos do Sistema Educativo e Desportivo. Mas as vozes regionais das APEF cedo sentiram a premên-
cia de falar a uma só voz de forma organizada e defendendo posições para a Educação Física (EF) e
o Desporto, sustentadas cientifica e pedagogicamente. E passaram a existir as reuniões inter-associ-
ações que tiveram como principal palco político e social, ultrapassando as fronteiras da profissão, o
Congresso Nacional de Educação Física da Figueira da Foz realizado em Novembro de 1988. Na quali-
dade de membro da Comissão Instaladora da APEF – AVEIRO integrámos a sua Comissão
Organizadora (com a obrigatoriedade de usar gravata …)
O CNAPEF nascido em Pombal através de escritura pública, cedo se impôs como uma estrutura
nacional aglutinadora que sempre teve o mérito de funcionar no país. Isto é, foi capaz de se organi-
zar de forma a envolver as APEF e seus dirigentes de todo o país, vencendo em algumas situações
pequenas “guerras surdas” Norte/Sul ou Porto/Lisboa, em que nos pretenderam envolver. Com os
meios próprios dos anos 80/90, foi possível desenvolver importantes acções de afirmação da EF na
escola portuguesa, mesmo quando os seus dirigentes não estavam em Lisboa. Relembro o ano em que
a APEF – AVEIRO presidiu à assembleia-geral do CNAPEF, com as reuniões numa unidade hoteleira de
referência da cidade de Aveiro e conferência de imprensa marcada para as 18.30 horas ao final do
dia. Uma inovação há época … Tal desafio tinha-nos sido dirigido no barco que nos trazia de Tróia,
durante a travessia do Sado, por uns colegas de uma APEF nortenha, que normalmente se apresen-
tavam nas reuniões “muito bem encadernados”… Durante 1992 a ruptura com a tradição de reuniões
e assembleias do CNAPEF em salas de escolas e almoço no restaurante mais próximo, foi assumida.
Assim, a 1ª Assembleia-geral do CNAPEF em Aveiro com divulgação antecipada na comunicação
social (O Ribeiro de Braga ficou espantado quando ouviu na Antena 1), teve lugar no Hotel Imperial,
com escolha da ementa para almoço a passar às 11 horas, almoço no restaurante do hotel, continua-
ção dos trabalhos e conferência de imprensa no final. Recordo uma assembleia em que foi desen-
cadeado um movimento nacional de oposição e contestação à mudança prevista da redução da carga
horária da EF (em defesa das 3 horas semanais) que culminou com o despejar de milhares de telegra-
mas e posições dos grupos de EF das escolas e dos professores sobre o Ministério da Educação, que
acabou por recuar. Recordo aqui o que consta no registo da minha “caixa negra” (caderno preto com
toda a actividade profissional) sobre a divulgação de um cartaz com uma das seguintes inscrições
“Pela Reforma Curricular, pelas 3 aulas semanais de Educação Física” ou “Não à redução curricular da
EF, Sim às 3 aulas semanais de EF” (Aveiro, 21 de Março, 1992). Durante esta presidência da Mesa da
Assembleia-geral (partilhada com a Luísa Diogo e a Teresa Silveirinha) recordo a forma eficaz como
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articulávamos com o Conselho Executivo do CNAPEF, nomeadamente o seu presidente Alberto Albu-
querque e a participação activa de muitas APEF como de Almada/Seixal, Barreiro/Moita, Leiria,
Coimbra, Viseu, Braga, Litoral Alentejano, Algarve, Évora. 
Com esta percepção do passado, é tempo de vincar o papel do CNAPEF como voz aglutinadora e re-
presentativa das APEF, que em articulação com outras organizações possa manter a defesa da EF, do
Desporto Escolar e da qualidade da intervenção profissional nos diferentes campos. 
Num tempo de tanta incerteza global, cada vez mais carecemos de ter “pequenas mas eficazes certezas”.
A certeza da identidade profissional caracterizadora de um grupo, alicerçada na cada vez mais necessária
solidariedade profissional. A certeza de que integramos um grupo profissional com uma história colecti-
va pautada por posições, lutas, projectos e ideias. A certeza de que na diversidade de formações e cam-
pos de intervenção profissional, somos capazes de nos mobilizar colectivamente. Tudo isto, porque ser
educador, professor ou treinador é antes de mais ser portador de valores e atitudes que são património
perene do mundo das Actividades Físicas e Desportivas.

*Professor Auxiliar da Universidade de Aveiro

Ernesto Albuquerque* - Presidente da Direcção do CNAPEF (1996/98)

Ser Presidente Associativo: Causas e sucessos, fracassos e DESAFIOS… 

AEducação Física é uma área de intervenção educativa que se implantou na sociedade portugue-
sa graças aos Professores, que deixaram sempre uma marca predicativa do seu profissionalismo,

como contributo social, cultural, de saúde e bem estar. Por outro lado, com o enriquecimento educa-
tivo e cultural do País, consequência do “após 1974”, novos horizontes foram abertos, mais desafios
são projectados na vida de todos e de cada um. 
O conceito do “salve-se quem puder” morreu. A atitude que vegetava no laxismo do ”devagar se vai
ao longe” ganhou nova forma: a urgência em recuperar o tempo perdido.
A sociedade reconheceu a Educação Física e o Desporto como um referente formativo e cultural im-
prescindível, que só a falta de maturidade poderia deixar cair. 
A Mudança construiu-se com a certeza de que o futuro devia assentar em valores culturais, educativos
e de solidariedade. Estas sedimentadas atitudes deram lugar à derrota da concepção individualista do
ser, ao surgir do constante pulsar de dinâmicos movimentos associativos, alicerçados em sistemáticas
reflexões educativas e profissionais, tornando-se os pilares fundamentais de uma grande estrutura con-
gregadora – o CNAPEF.
O CNAPEF assumiu o digno propósito de desafiar os Profissionais de Educação Física a enfrentarem a
complexa tarefa de colocarem a Educação Física na formação geral dos alunos e ser respeitada pela
sociedade portuguesa.
Os dirigentes associativos tiveram (e têm) a enorme responsabilidade da construção de toda a “mecâni-
ca” de sustentabilidade deste processo, concebido numa dimensão positiva de liberdade, respeito e gra-
tidão. Liberdade, assumindo que esta pressupõe deveres para com a própria pessoa e a pessoa dos outros.
Respeito, mantendo viva a chama das motivações presentes na génese do nosso Movimento Associativo.
Gratidão, a todos quantos têm desinteressadamente dado o seu melhor para honrar um passado de traba-
lho e dedicação de muitos. Teremos assim a certeza de MAIS e MELHORES contributos para a Educação
Física e o garante de longa vida para o Associativismo.
O responsável associativo deve ter presente que ao lado do ardor das causas deve também posicionar-se
a humildade própria da rectidão. 
O futuro obriga a mais atenção associativa. Recorrente e ciclicamente, as conquistas da Educação Fí-
sica perigam. Os Professores não podem permitir que o futuro esteja no passado.
Dos fracassos não se faz a História…
Um Presidente que já não é.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária José Falcão
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José Alfredo Ribeiro* - Vice-Presidente da Assembleia Geral do CNAPEF (1996/98)

Como no passado, o futuro será de acção

Recuar duas ou três décadas, aos primórdios das reuniões e encontros dos Profissionais de Educa-
ção Física é sem dúvida recuar ao século passado.

Descrever o entusiasmo existente, as preocupações, as reflexões, o sentimento comum que algo pro-
fundo era necessário efectuar para alterar o rumo e o marasmo em que nos encontrávamos, será difí-
cil de transmitir. Descrever a bola de neve que foi crescendo desde as primeiras movimentações, a
fundação da Associação de Braga, após esta consolidada, as reuniões com outros colegas de diversas
zonas, Porto, Lamego e demais, até às RIAS e o primeiro Congresso na Figueira da Foz, ultrapassa em
muito o espaço concedido.
Por outro lado, recordar ou enaltecer os diversos degraus ou patamares que todos nós tivemos que per-
correr ao longo destes anos seria fastidioso e despropositado. Mas, será bom realçar que não foi tarefa
fácil. Foram inúmeras as ocasiões em que não os conseguimos vencer, pareciam intransponíveis, tive-
mos que parar para retomar as forças. Após a respectiva recuperação, recomeçámos novamente para
ultrapassar mais alguns degraus e quando menos esperávamos, em vez de subir estávamos a descer, pois
forças ocultas de fortes ventos assim nos obrigavam.
Quanto mais difícil era, mais nos uníamos e reforçávamos as nossas vontades, energias e a satisfação
redobrava por nos termos oposto, e, levarmos à prática as nossas convicções e desejos.
Foi neste avança, recua, repousa, volta a prosseguir a caminhada, que se passaram estas décadas. Mas
também foi, neste longo percurso que se criaram laços de amizade, cumplicidade e ajuda. Com muita
discussão, reflexão, divergências de opinião e métodos, apareceram situações críticas. E porque não
recordar, rupturas, algumas desilusões e desistências? Mas no final com saldo francamente positivo.
Como é natural e saudável, não estamos completamente satisfeitos, queremos mais e melhor, quer na
quantidade, quer na qualidade. Haverá ainda um longo percurso pela frente, ainda não chegamos ao
cimo, mas também não podemos contrariar a lei da vida. Terão que ser os mais novos a pegar no tes-
temunho e prosseguir viagem!
Serão eles a trilhar os diversos degraus e patamares, contar com obstáculos que podem parecer in-
transponíveis, mas com vontade, coragem, congregação de esforços e de energias, de certeza, que se-
rão ultrapassáveis. 
A história do movimento associativo assim o demonstra. Como exemplo podem reportar-se à nossa ca-
minhada e ao momento mais controverso destes anos em que conseguimos mobilizar, em poucos dias,
centenas de escolas e milhares de profissionais de educação física com abaixo assinados, faxes, (nessa
altura ainda não havia computadores), culminando com o Congresso Extraordinário, em Lisboa, no Pa-
vilhão do Futuro, que indicou o futuro certo para a educação física.
Este movimento de vontade, de convicções, de trabalho, de mobilização e de união, nos dias e se-
manas em que tentaram varrer a educação física, poderá ser o exemplo prático de que não há outro
caminho a percorrer para se conseguir o que pretendemos.
Se desde o século passado muito se alterou significativamente, sendo a memória curta relativamente a
esses tempos, no futuro terá necessariamente que ser ainda melhor. Para o ser de facto, o movimento
associativo terá que ser o motor, impor o ritmo e o rumo certo, e não esperar pelos acontecimentos. 

*Professor de Educação Física aposentado
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Maria Zélia Nunes* - Presidente da Direcção do CNAPEF (1998/00 e 2000/01)

Aderi ao movimento associativo em 1995. Em 1998 desempenhava funções na direcção do
CNAPEF. Considerei uma missão a luta que desenvolvemos nessa altura.

Relembro a situação fragilizada da Educação Física (EF) no Ensino Básico (EB) e as perspectivas pouco
animadoras do que “corria” relativamente ao Ensino Secundário (ES).
Foram momentos difíceis os que vivemos, a possibilidade da redução a um bloco semanal no EB, com
o aparecimento de uma figura de actividade desportiva, pouco clara no estatuto e na substância, le-
vou-nos a iniciar uma luta.
Apesar de alguns profissionais estarem a embarcar nas novas propostas, certamente por distracção,
o movimento associativo soube reagir e unir os professores sobre esta nova ameaça à educação dos
nossos jovens.
Chegaram mensagens de todo o mundo. Chegaram mensagens de muitas escolas dos diversos graus
de ensino. Redigiu-se uma carta aberta ao Ministro da Educação. O Pavilhão do Futuro transbordou.
O Congresso Extraordinário mobilizou os professores.
Reagimos. Recuperámos.
Também, por reacção, registou-se um ligeiro reforço do movimento associativo, mas que gorou as ex-
pectativas. Lisboa perde a sua APPEF, Porto não tem associação, existem áreas do país a “descoberto”,
situação que persiste neste momento.
Tornámo-nos a encontrar, desta vez no Pavilhão Carlos Lopes, mais serenos, com uma base de diálo-
go com as estruturas do Ministério da Educação. As perspectivas permitiam ter alguma esperança.
Seria que os piores momentos tinham passado?
Novas lutas surgiram ou continuaram, como o respeito pelo tempo útil das aulas, a avaliação em EF,
as instalações ou a inexistência delas, a organização da EF nas escolas, a Educação Física no 1º Ciclo.
A atenção da Formação Inicial e o desenvolvimento profissional dos profissionais de EF, ligados à es-
cola, ao ginásio ou ao clube, foram preocupações que definiram a actuação do movimento associati-
vo e a preparação dos momentos altos - os congressos de EF, concebidos e organizados em parceria
com a Sociedade Portuguesa de Educação Física.
Ao longo destes anos, tem sido gratificante a relação que estabeleci com os dirigentes das APEFS,
reconhecendo a dificuldade no desempenho, a juntar ao desgaste provocado.
Reforço a importância do relacionamento forte com a Sociedade Portuguesa de Educação Física.
Dou nota da importante parceria com o Secretariado Inter - Associações de Professores (SIAP), ao per-
mitir unir esforços Associativos. A representação do movimento associativo de professores em fóruns
importantes como os Conselhos de acompanhamento das reformas educativas, o Conselho Nacional
de Educação, o INAFOP, entre outros, tem vindo a considerar-se uma aposta de grande importância.
Registo, também, o gosto que me deu o bom relacionamento de trabalho com determinados técnicos
e dirigentes do Ministério da Educação.
Recebo, com energia e determinação, todas as manifestações dos professores nas escolas, apesar de
insistir na necessidade de maior mobilização.
Recordo, com carinho, a equipa da Direcção, às vezes em condições adversas de trabalho, cansados,
mas persistentes.
Emociono-me quando penso no Luís Zuzarte, que nos abandonou…
Neste simples testemunho falei, muitas vezes, em luta. Oxalá os nossos políticos e dirigentes percebam
o importante contributo da EF para a educação dos nossos jovens para lutarmos, mas unidos!

*Professora de Educação Física da Escola Secundária de José Afonso, Loures
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João Jacinto* - Presidente da Assembleia Geral do CNAPEF (1998/00, 2000/01 e 2001/05)

Vou começar este meu depoimento por um acesso de alguma imodéstia, o que o tempo e a idade
vão começando a permitir, sem deixar grandes marcas de deslumbramento para quem escreve e

também sem grandes constrangimentos para quem tem a oportunidade de ler.
Tenho consciência de ser visto por um alargado número de profissionais de Educação Física como uma
referência em termos da sua defesa e muitas vezes essa associação prolonga-se para o campo do
movimento associativo, reconhecendo-me como um elemento preponderante nesse mesmo movi-
mento, nomeadamente no seio do Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais
de Educação Física.
Deixemos por agora essa primeira assunção, tanto mais que não é de desprezar de uma penada esse
putativo reconhecimento de colegas e profissionais para nos situarmos na segunda, bem mais rele-
vante para o testemunho que aqui me é solicitado e ao qual tenha a maior honra de corresponder.
Em bom rigor e verdade apesar de ter tido durante alguns anos o privilégio de presidir à Mesa da
Assembleia Geral do CNAPEF, estou muito longe, mesmo muito, de ter sido um membro activo desse
mesmo movimento, naquilo que considero que é o trabalho persistente e perseverante que tem mar-
cado já várias gerações de profissionais.
Tenho esta posição sustentada naquilo que me parecem ser as maiores virtudes deste espaço de co-
munhão e partilha e por isso tentarei agarrar em apenas dois deles para lhe realçar as virtualidades
e a enorme capacidade de ter conseguido evitar situações tão comuns em instituições similares e que
provavelmente teriam determinado a sua ruptura há muito.
Se já era enorme capacidade ter nascido sem grandes regras de construção e funcionamento, que
dizer dessa enorme vitalidade para assim se ter mantido ao longo dos anos, não se deixando enfeitiçar
pela tentação de tudo regular muito bem, de criar regras e mais regras que pudessem condicionar
aquilo que na verdade era e será sempre o mais importante – a necessidade verdadeiramente senti-
da de as pessoas se organizarem, em torno de problemas concretos que os aproximam e para os quais
desejam encontrar respostas adequadas aos seus anseios.
Foi assim possível viver com Associações cuja natureza de delimitação nunca foi fonte de preocupa-
ção, tenha ela o contorno duma cidade, duma região, ou de um qualquer lugar onde existam profis-
sionais (e onde existem, existem problemas para equacionar) deixando a cada uma o livre desígnio do
seu desenvolvimento, sem paternalismos ou falsas orientações, mas sim sabendo recolher dessas
diversidade de realidades o fruto e o contributo de cada uma para o fortalecimento de todos e do pa-
trimónio associativo no seu conjunto.
Foi assim que, independentemente de expressões maiores ou menores, nunca se constituiu como pro-
blema a representatividade na Assembleia Geral. Cada associação um voto, como expressão máxima
de sentido democrático e verdadeira solidariedade entre realidades que, por diferenciadas, apenas
nessa diferença se enriqueciam mutuamente.
Igualmente notável a capacidade solidamente construída de não se confundir com outras organiza-
ções, eventualmente de cariz mais sólido, como no caso é a Sociedade Portuguesa de Educação Física.
Resistindo a Direcções diferenciadas e com sensibilidades diferentes para este processo de coabitação
foi possível, com serenidade, encontrar o verdadeiro espaço de participação na resolução dos proble-
mas da Educação Física e dos seus profissionais, conseguindo esse notável trajecto de, com o passar
dos anos, ter aprofundado e estreitado o seu relacionamento com a Sociedade Científica, conseguin-
do estabelecer uma notável parceria que a todos tem beneficiado e tem permitido a solidez de ambas
as instituições e, por consequência, o aumento da capacidade de intervenção em torno da resolução
dos problemas constantemente renovados.
A fantástica e determinada capacidade de aprofundar, em diversidade e distinção, esta cooperação
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trouxe enormes mais-valias para o Movimento Associativo e, naturalmente, para os profissionais de
Educação Física.
Tivessem essas conquistas ficado apenas pela capacidade de organização conjunta de um Congresso
Nacional com regularidade, consistência e qualidade sempre acrescidas e já estava mais que justifica-
do aquele desígnio, pelo momento de verdadeira referência para a sistematização dos aspectos mais
candentes no desenvolvimento profissional e científico. Não será de mais remarcar que os Congressos
realizados até ao momento, não só têm valido pelo desenvolvimento dos trabalhos em si mesmos, mas
igualmente pelo seu processo de construção e organização, sempre extremamente participado e
mobilizador dos mais variados quadrantes e ainda pela enorme repercussão que tem nos momentos
sequentes à sua realização, servindo de referencial de orientação nos diferentes processos de afirma-
ção em que somos chamados a participar.
Mas felizmente para todos nós não se tem ficado por aí aquele entrosamento e comunhão de forças
e esforços.
A capacidade revelada de cada vez mais se ter conseguido impor como parceiro social é de uma im-
portância vital e correspondeu a um longo e denodado esforço para ultrapassar preconceitos, más
vontades e medos que sempre se manifestaram do lado dos poderes públicos, sempre receosos e te-
merários (sintoma da ainda notória debilidade da nossa democracia) de verem participar nos proces-
sos de decisão os mais capazes de interpretar o sentimento colectivo.
A participação em inúmeros processos de decisão tem permitido, não só encontrar boas soluções,
como particularmente servir de entrave ao avanço de muitos que, a terem vingado, se teriam consti-
tuído como enormes retrocessos no plano das implicações profissionais e sociais.
Estará esta fórmula de entrosamento entre as duas estruturas esgotada? Dever-se-ia avançar para um
novo modelo? Talvez. Felizmente não sei responder. Mas duma coisa estou absolutamente seguro. A força,
a vitalidade, o sentido de responsabilidade e verdadeiramente democrático que sempre imperou, conti-
nuará a balizar a reflexão sobre o assunto e acabará por determinar o caminho mais adequado, aquele que
continuará a servir os interesses de todos nós e da nossa actividade ao serviço das comunidades.
Por isso não me inquieta quando ouço alguns muito preocupados com a necessidade de adaptação
aos “novos tempos”, às “novas realidades”, pugnando-se por “novas entidades” que melhor interpre-
tem o viver do momento.
Os que mais pugnam por essas enormes alterações que nem sempre se percebe em que sentido vai,
provavelmente são aqueles que nunca estiveram no barco, que sempre assistiram confortavelmente
de longe ao desenrolar dos acontecimentos.
Que tem feito o Movimento Associativo ao longo destes vinte anos do que constantemente actuali-
zar as suas leituras da realidade, do que estar em permanente sentido crítico quanto ao desenvolvi-
mento dos diferentes fenómenos sociais que nos circundam? Se assim não tivesse acontecido há
quanto tempo teria perdido a vitalidade e teria completamente definhado…
Por isso, para aqueles que verdadeiramente são MOVIMENTO ASSOCIATIVO, a saber, aqueles que nos
diferentes locais e comunidades se envolvem quotidianamente no levantamento, análise e resolução
dos nossos problemas, para esses aqui fica o meu mais profundo reconhecimento pela obra que têm
realizado e por tão benevolamente me considerarem um de Vocês.
Bem hajam. A Educação Física (seja ela lá o que for…) merece e todos nós estamos devedores em relação
ao Vosso contributo para que ela seja hoje bem diferente do que era há vinte anos atrás.
Um cumprimento final e especial para todos aqueles, políticos, gestores da coisa pública, profissionais
sem vergonha, pelos ataques que nos fizeram ao longo destes anos. Também vos devemos esta nossa
união, esta nossa capacidade de não desistir, de não parar, de querer sempre mais e melhor para os
cidadãos desta terra.

*Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Motricidade Humana - UTL
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José Alves Diniz* - Vice-Presidente do CNAPEF (1998/00) 

Nos anos de 1998 e 1999 fui Vice-Presidente do CNAPEF. Foram anos interessantes de trabalho ao
serviço do movimento associativo da Educação Física e corresponderam ao meu primeiro envolvi-

mento em órgãos dirigentes associativos. 
Deste período recordo como momento alto a realização, em Dezembro de 1998 do Congresso Nacional
Extraordinário convocado com o objectivo de discutir e tomar posição sobre o projecto denominado “Ges-
tão Flexível do Currículo” ao abrigo do qual se pretendeu reduzir o tempo programa da Educação Física
no 2º e 3º Ciclos. Preparava-se uma medida, que chegou a ser implementada em escolas piloto, e que se
traduzia, na maior parte dos casos, numa redução de um terço na dotação horária das aulas de EF.
Foi um momento de grande mobilização dos profissionais que encheram o então Pavilhão do Futuro,
tendo ainda outros – muitos - ficado à porta pelo facto da lotação estar completamente esgotada.
Pena que esta extraordinária mobilização só aconteça em momentos de crise, em momentos em que
se teme pelos postos de trabalho. Claro que esta afirmação tem que ser relativizada pois se olharmos
o que se passa noutros países europeus temos que considerar que o nosso associativismo está de boa
saúde. Na verdade, o meu contacto com a EUPEA (European Physical Education Association) a cujo
Board pertenci seis anos deu-me a clara visão de que estamos, nesta matéria, melhor do que a grande
maioria dos países do espaço europeu. Em poucos países há eventos como os nossos Congressos Na-
cionais que juntam centenas de profissionais para debaterem as questões da profissão. 
Há realmente países onde a percentagem de profissionais de Educação física que são associados é su-
perior. Mas quando analisamos as motivações dessa adesão amiúde verificamos basearem-se em in-
centivos suplementares como, por exemplo, a existência de seguros de responsabilidade profissional,
imprescindíveis nalguns países para que se possa exercer a Educação Física com tranquilidade. É co-
mum nalguns países serem pedidas indemnizações por acidentes ocorridos durante as aulas. Isto pas-
sa-se por exemplo na vizinha Espanha onde frequentemente se exigem indemnizações aos profissio-
nais de Educação Física na sequência de acidentes ocorridos nas aulas.
Após esta passagem pela Direcção do CNAPEF completei três mandatos sucessivos como Presidente
da Direcção da SPEF – Sociedade Portuguesa de Educação Física.
Também aqui as emoções mais fortes foram seguramente vividas em torno dos Congressos Nacionais.
Foram três os que se realizaram neste período. Primeiro o de 2000 no Pavilhão Carlos Lopes. Senti bas-
tante a responsabilidade de, pela primeira vez, estar na linha da frente das decisões organizativas. Va-
leu que estas decisões foram sempre assumidas em harmoniosa e solidária parceria com a direcção do
CNAPEF entretanto dirigida pelo seu actual Presidente – Rui Petrucci. Foram momentos de grande
aprendizagem pois, como é sabido, as relações entre as duas organizações SPEF e CNAPEF, não eram
até esse momento isentas de alguma tensão. Estou convicto que a minha anterior ligação ao CNAPEF
e as enormes qualidades profissionais e humanas do Rui Petrucci contribuíram grandemente para a
aproximação das duas instituições e para o grande sucesso de todas as realizações conjuntas.
Passámos a organizar em conjunto não só os Congressos Nacionais mas uma série de iniciativas e a
articular a nosso actuação junto dos profissionais de Educação Física e junto da tutela.
Relativamente aos Congressos Nacionais partilhámos para além do enorme trabalho voluntário, o an-
gustiante aproximar da data de realização sempre com um número reduzidíssimo de inscrições até
aos últimos dias que antecediam o evento. Esses dias foram sempre de grande tensão, não só porque
há muitas coisas de última hora para concretizar, mas também porque nos começamos a questionar
sobre o que correu mal na mobilização dos colegas. São períodos é que é muito fácil começarem atri-
buir-se culpas mútuas e a promover tensões que facilmente arruínam meses de preparação. Felizmen-
te, tirando alguns pequenos momentos de reuniões mais tensas, nunca nesse período existiu qualquer
divergência de fundo entre o CNAPEF e a SPEF. Mas partilhámos essa grande tensão de ter sala para
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700, de ter membros do governo que confirmaram a presença, de ter convidados estrangeiros em re-
presentação das instituições internacionais da nossa área, de ter conferencistas, em suma de ter tudo
preparado e faltarem os participantes. Nos últimos dias antes dos Congressos, felizmente, tudo se in-
verte e a questão passa a ser: teremos lugar para todos?
O Congresso do Pavilhão Carlos Lopes – o 5º Congresso - foi aquele em que, do meu ponto de vista,
se discutiram e aprovaram princípios e medidas mais estruturantes sobre as Competências Essenciais
e a Identidade Académica e Profissional, sobre as Carreiras Profissionais e as Condições de Trabalho,
sobre o Currículo da Educação Física Escolar, sobre a Formação e a Investigação. 
Foram muito ricos quer os momentos de debate que antecederam o Congresso e conduziram aos textos
apresentados aos congressistas, quer os debates que se desenvolveram durante o Congresso. Ainda
hoje as Moções aí aprovadas sobre as referidas temáticas são documentos importantíssimos e que
demonstram que o amplo debate nos conduz habitualmente a conclusões de grande qualidade. Se
revirem estes documentos poderão confirmar que os princípios e as ideias que aí são advogadas se
mantêm muito actualizadas passados 9 anos. Dou apenas um exemplo disto. No âmbito do processo
de Bolonha e da inerente tentativa de harmonização dos currículos foi criado um grupo de trabalho
– AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Sciences - com especialistas
internacionais que produziram recomendações, entre outras, acerca das características que os cur-
rículos de formação de professores deveriam assumir. Se repararem, as recomendações que apro-
vámos em 2000 já iam ao encontro de todos os grandes princípios agora enunciados e tinham ainda
a vantagem de serem mais específicas relativamente ao modelo e composição dos planos de estudos
preconizados. Como é evidente, isto deve-se não só à riqueza do processo seguido mas também à
enorme qualidade dos especialistas com que sempre contámos. Foram muitos mas, neste particular,
gostaria de relembrar a excepcional visão do nosso colega Luís Bom, grande responsável pela con-
sistência e originalidade das propostas que foram colocadas à discussão. Na altura dois dos convida-
dos estrangeiros, que são realmente duas grandes personalidades na nossa área – Ken Hardman (UK)
e Bart Crum (NL) -, demonstraram-me grande admiração pela possibilidade de se debaterem e
aprovarem num plenário tão alargado questões tão complexas e que habitualmente são apenas
objecto de preocupação e estudo entre a comunidade académica e científica e confessaram que, infe-
lizmente, nos seus países o que ali se estava a passar seria impossível de acontecer. 
Muitas outras realizações comuns, com a minha participação na direcção da SPEF, se sucederam até
ao 7º Congresso realizado na Maia em Novembro de 2006 e muitas outras iniciativas conjuntas foram
já realizadas e estão em preparação entre as duas actuais direcções, como é o caso do 8º Congresso
Nacional.
Fiz este breve exercício de memória do que foi a minha participação como dirigente do associativis-
mo dos Profissionais de Educação Física apenas para enquadrar o que pretendo deixar claro neste sin-
gelo contributo que me pediram para o Livro que assinala os 20 anos de existência do CNAPEF e que
resumiria, sem apelar a argumentação mas apenas sustentado na longa experiência que tive nas di-
recções do CNAPEF e da SPEF, da seguinte forma:
1 – O trabalho que o CNAPEF tem produzido ao longo destes 20 anos é muito meritório e realizo um
balanço muito positivo da sua actuação tendo agido com uma visão estratégica na defesa da Educa-
ção Física e do Desporto Escolar contribuindo decisivamente para a sua manutenção como elemento
imprescindível da Educação das nossos crianças e jovens;
2 – A proximidade de pontos de vista e a realização de acções conjuntas entra a SPEF e o CNAPEF
são importantes para a consolidação do movimento Associativo ligado à Educação Física e tem cons-
tituído factor de potenciação da acção desenvolvida e de credibilização de ambas as instituições;
3 – Apesar da proximidade descrita no ponto anterior, sempre percebi perfeitamente os fins de ambas
as instituições que não devem, em meu entender ser confundidos. Sempre defendi e mantenho a
minha opinião que será um erro querer fundir as duas estruturas. Sei que não é esta a opinião de
todos no seio, quer da SPEF, quer do CNAPEF, mas não sou nada favorável aos argumentos de bene-
fícios da concentração de esforços e economia que são evocados para a fusão. Distingo bem a
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vocação de ambas embora concorde que há muitas vantagens na existência de um bom clima de
entendimento e cooperação que sempre me esforcei por aprofundar.
LONGA VIDA AO CNAPEF

*Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Motricidade Humana - UTL

Luís Bom* - Vice-Presidente do CNAPEF (2000/01)

Memorando sobre o problema da profissionalidade “na nossa área”

Desde a formação da APEF Braga e da SPEF, passando pela criação e actividades das APEF’s em
todo o país, e a sua articulação no CNAPEF, vivemos um novo processo, que foi marcado pelos

Congressos Nacionais de EF e pelo “Boletim da SPEF”.
Neste momento de balanço, há uma evidência que se impõe: a pequena história do movimento asso-
ciativo dos professores de EF neste período, marcou uma intervenção própria nos acontecimentos que
a grande história da EF em Portugal há-de destacar. 
Este período foi intenso, com muitas alterações e iniciativas políticas, que nem sempre mereceram a
designação que, infelizmente, se foi vulgarizando, a de “reformas”.
As mudanças que, talvez, pudessem representar verdadeiras reformas, isto é, com efeitos na estrutura da
nossa área profissional, seriam as carreiras individuais de sucesso, protagonizadas por muitos colegas nas
organizações desportivas e no “fitness”, a par, no “sistema educativo”, da consolidação do estatuto dos
professores de EF, no currículo nuclear dos ensinos básico e secundário e no Desporto Escolar.
Importa, por isso, reconhecer o papel conquistado por tantos colegas na generalidade das organiza-
ções desportivas, em especial como treinadores e formadores de treinadores, mas também como qua-
dros e dirigentes, nos clubes, associações e federações.
Também nos ginásios e clubes de exercício, os diplomados em EF se afirmaram como “os técnicos de
exercício e bem-estar” e muitos de nós tornaram-se líderes nesta especialidade.
Nas escolas, os professores de EF tiraram partido dos processos de reorganização curricular e do Pro-
grama de Desporto Escolar, defendendo a actividade física eclética e inclusiva, a avaliação os alunos
referenciada ao seu desenvolvimento e à promoção da saúde, praticando um ensino e uma avaliação
focados na aprendizagem dos diversos tipos de actividade física, na elevação da capacidades motoras,
na opção pelo exercício salutogénico.
A intervenção do “movimento associativo”, as APEF’s  associadas no CNAPEF, em articulação com a
SPEF, não se reduziu no sector escolar, embora a sua acção tenha encontrado eco e consequência na
organização educativa, aquela em que o nosso estatuto profissional se encontra bem definido, embo-
ra à mercê de ideias erradas, que ressurgindo em cada década, recusam à Educação Física o seu signi-
ficado e razão de ser.
No essencial, tais ideias apresentam versões variadas do mesmo esquema anti-EF, segundo o qual Edu-
cação Física não passaria de um “desporto na escola”, em que o professor generalista deveria dar lu-
gar ao animador, com a função de recrutar e encaminhar candidatos a atletas e de motivar os alunos
para o exercício físico. Nesse esquema, o estatuto de especialista estaria reservado para os ex-atle-
tas e para os Alcides sem formação académica. Esse estatuto seria partilhado parcialmente apenas
com certos académicos, como médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, biomecânicos ou psicólogos, li-
mitados a apoiar o “técnico” no quadro de análise restrito da respectiva ciência. 
Contrariando esse esquema e procurando a síntese da nossa experiência colectiva, as organizações
profissionais defenderam a EF e argumentaram um projecto de desenvolvimento das actividades físi-
cas, como práticas fundamentais para a elevação cultural e a promoção da saúde, a partir de um locus
central e estratégico, a Escola Pública e, depois, ao longo da vida, nos desportos e no fitness, seguin-
do as recomendações das organizações internacionais como a UNESCO, a OCDE, a OMS, e também, na
nossa área, por exemplo, a AEIESEP, a FIEP, a EUPEA e outras.
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Assim, o CNAPEF e a SPEF apresentaram reflexões e propostas sobre diversos problemas, em todos os
sectores cruciais na nossa área: a qualidade da formação desportiva de crianças e jovens, a formação
de técnicos desportivos e de Fitness e a formação de professores, o reconhecimento e avaliação das
actividades empresariais no domínio das actividades físicas, as qualidades funcionais dos equipamen-
tos e instalações, os modelos de formação inicial, os princípios e regras de boas práticas profissionais,
o desenvolvimento curricular no ensino básico e secundário, quer na elaboração dos programas quer
na realidade das escolas, a organização e avaliação do Desporto Escolar, a gestão escolar e a avalia-
ção dos professores, etc.
Embora seja nas escolas que a maioria dos profissionais de EF trabalha e seja também essa a carreira
principal de muitos de nós, a verdade é que, tradicionalmente ou, melhor, desde sempre, o labor dos
diplomados em Educação Física tem conjugado diversas especialidades na sua semana de trabalho,
não se limitando ao ensino nas escolas.
Assim, o perfil académico e profissional de grande parte, talvez, por hipótese, da maioria dos nossos
colegas, considerando o conjunto da sua vida profissional, pode ser caracterizado por um conceito
que representa a diversidade das nossas práticas, o de “especialista eclético”. Este conceito talvez aju-
de a ultrapassar certas confusões e conflitos de papéis e perspectivas, suscitadas pela falta de defi-
nição de carreiras que garantisse a relação entre, por um lado, formação académica e, por outro, re-
quisitos da intervenção profissional.
Afinal, a carreira de Professor de EF na Escola é a única que conquistámos e aquela que não só se man-
tém, como se reforçou. Apesar dos sucessos individuais de muitos colegas nos Desportos e no Fitness, a
demonstração da sua capacidade não resultou ainda na passagem do reconhecimento dos especialistas,
como personalidades, para o reconhecimento profissional das especialidades… que são as nossas.
Mas, de facto, também há sérias dificuldades na EF escolar - está por fazer o reconhecimento dos
professores em geral e a distinção dos melhores professores de EF, com cuidado e fiabilidade, para
avançarmos todos. Está por fazer a avaliação alargada das boas práticas, baseada na investigação sis-
temática, permitindo que a formação contínua e a formação inicial possam integrar o estudo das
qualidades e das evidências (demonstração de resultados) da nossa realidade.  
Esta falta de valorização e de conhecimento do que se faz bem nas escolas portuguesas, é coerente
com um “ruído de fundo”, um certo discurso de desprezo pela Escola Pública e pela EF escolar, errada-
mente reduzidas aos estereótipos ou caricaturas que os seus detractores fixam e ecoam, muitas vezes
por falta de estudo e/ou de experiência neste campo. No caso de outros colegas, pelo contrário, a vas-
ta experiência que acumularam nas escolas apenas lhes permite, estranhamente, extrair maus exem-
plos e erros pedagógicos sobre a organização curricular da EF ou a organização do Desporto Escolar,
levando-os a concluir que a EF não pode ser outra coisa senão aquilo que, na experiência deles, “não
deu, que não funcionou”.
Verifica-se também que muitas escolas continuam sem aplicar os Programas Nacionais de EF, ou por-
que não foi ainda preciso (o ME não mandou…) ou porque nunca foram sequer lidos pelos responsá-
veis, nem por alguns professores, fosse na formação inicial, ou após.
Felizmente, a generalidade das práticas que observo nas escolas em que trabalho contraria os de-
tractores da EF escolar e as tendências negativas. Podemos constatar que a formação académica e
profissional, na sua diversidade, tem incluído alguns programas de formação que mantém modelos e
conteúdos geradores de competência pedagógica de muitos professores. Isso é evidente na forma co-
mo estes lidam com os desafios do desenvolvimento, vencendo limitações importantes, no quadro das
actuais condições e regras de organização das escolas, ao nível da gestão de horários e espaços.
Assim, a qualidade do currículo de EF, atingida em diversas escolas, que conheço bem, é notável. Isso
é fruto do desempenho pedagógico dos docentes, na cobertura e desenvolvimento das matérias e na
avaliação. Nesses casos, comprova-se que a colaboração dos Professores de EF e o seu compromisso
colectivo, servindo a missão educativa, são os factores decisivos de que dependem as melhores expe-
riências de aprendizagem dos alunos e a realização das finalidades da EF.
Essa prática é, afinal, a garantia da vitalidade da EF na escola e, em consequência, da avaliação so-
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cial positiva ou muito positiva, feita pelas famílias e pelos jovens. Um sinal inequívoco dessa avalia-
ção tem sido a procura dos cursos de Educação Física e Desporto, mostrando que esta é uma área
prestigiada, que motiva expectativas académicas e profissionais junto dos jovens estudantes.
Com efeito, revendo a situação do Professor de EF desde as gerações formadas nos anos sessenta e
as evidências sobre a realidade da EF, é inegável que o estatuto formal do Professor de EF ganhou de-
finição e uma melhoria objectiva, acompanhando, parece-me, um reconhecimento do valor e da qua-
lidade da EF aos olhos da população e aos olhos dos próprios docentes.
Devemos compreender que essa conquista se deve, antes de mais, aos colegas que, desde o início da for-
mação de professores de Educação Física, tentaram fazer o melhor possível nas suas escolas, conseguindo
muitas vezes o mais difícil e improvável e, nesse caminho, descobrindo novas possibilidade educativas.
Muitos Professores de EF, em gerações sucessivas, não deixaram que a sua prática fosse confinada às
aulas dos liceus e escolas técnicas, enredada nos formatos da “Ginástica Respiratória” ou da “Ginás-
tica Educativa”, que eram modelos deduzidos de ideologias erradas e contrárias ao desenvolvimento
das pessoas, das actividades físicas, dos desportos, do associativismo, da cultura... e da democracia.
Mas esse tempo passou, essas tendências foram vencidas pela prática dos próprios professores de EF,
seguindo o exemplo dos melhores, os que distinguiram o potencial e o conteúdo da sua formação da
doutrina que a tentava manipular. Assim, trabalharam e lutaram pela sua afirmação como especialis-
tas (definindo a sua/nossa especialidade) não só na escolas do Ministério e nas outras, mas também
nos ginásios, clubes, autarquias, empresas, organizações estatais e associações populares, lutando
pela qualidade possível nas práticas atléticas e no exercício salutogénico, nos jogos e desportos, nas
ginásticas, nas danças e nas actividades físicas de exploração da natureza.
Este movimento de afirmação e até de invenção da nossa competência realizou-se ao longo de mais
de 60 anos e a sua realidade foi a prática das actividades físicas não só nas escolas, mas em todos os
sectores e contextos.
Note-se, por exemplo, que muitos “professores de EF” participaram activamente ou foram mesmo
decisivos na criação e na estruturação dos quadros técnicos dos clubes, associações e federações -
na Ginástica, no Futebol, no Atletismo, na Basquetebol, Andebol, Voleibol, Natação, Judo, enfim - em
todas ou quase todas as actividades desportivas, principalmente desde o 25 de Abril, aproveitando a
abertura do “período revolucionário” e as novas e dinâmicas condições do regime democrático.
No sentido de dar continuidade e consolidar esta tradição profissional, o movimento associativo, a
SPEF, as APEF’s e o CNAPEF, tem contribuído fortemente para justificar e dar conteúdo ao nosso es-
tatuto profissional, através de exposição e análise de boas práticas e experiências exemplares, nos di-
versos sectores da nossa área, procurando consensos no debate de moções e de linhas de orientação
dos Congressos Nacionais, apresentando propostas ao poderes políticos e académicos, sintetizando
assim muitas intervenções pontuais e sistemáticas por todo o país e, também, no âmbito de estru-
turas internacionais.
Em geral, as análises e as orientações do movimento associativo para o sector escolar têm sido se-
guidas, excepto no que respeita ao 1º ciclo do ensino básico.
A EF continua a ser uma falha da “Escola Primária”, mesmo nos Centros Educativos e nas Escolas
Básicas Integradas e isso, infelizmente, continua a marcar negativamente o desenvolvimento das
crianças. Embora estejam aprovados Programas de EEFM, que integram o Projecto Curricular do 1º ao
12º ano, proposto pela minha equipa e aprovado em 1989 (revisto e melhorado pela equipa, em 2001,
liderada por João Jacinto), apesar da evidência obtida em muitas experiências de formação e apoio
aos Professores e Escolas do 1º Ciclo, desde a pioneira experiência do Seixal que, felizmente, conti-
nua a ser um exemplo, passando pela à experiência da Direcção Regional de EFD dos Açores, pelo pro-
grama de apoio à EEFM da CM de Lisboa, da CM de Oeiras e muitas outras, pela formação de especia-
listas de Supervisão Pedagógica na EEFM, organizado pelo Gabinete de Desporto Escolar do ME, na
década de 90, apesar de todos estes esforços, o problema não está resolvido.
As actividades desportivas no quadro das AEC, não é uma solução satisfatória, conforme os pareceres
e até as críticas iniciais a este “modelo” e considerando mesmo os relatórios da Comissão de Acom-
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panhamento e Avaliação das AEC. Todavia, deve reconhecer-se um mérito do Programa “Desportivo”
da AEC no 1º ciclo – demonstrou que há professores suficientes para garantir a realização do Progra-
ma de EEFM, não no “complemento” ou “enriquecimento” curricular, mas no horário das aulas, como
é dever do Estado garantir em todas as escolas, publicas e privadas.
Essa é uma mudança de mentalidade e uma competência que depende dos políticos e do seu conheci-
mento desta área, da sua vontade de corrigir os erros e inovar. É uma mudança decisiva para o futuro
– que o Ministério da Educação” assumisse as suas responsabilidades de regulação e tomasse medi-
das de controlo e supervisão das habilitações e das práticas de todos os que orientam as actividades-
físico-lúdico-educativas-motoras ou seja como for que chamem à Educação Física no pré-escolar
(dos 3 aos 6 anos).
O CNAPEF e a SPEF poderiam ter um papel muito importante para essa inovação, esclarecendo as ra-
zões que justificam a garantia de intervenção de especialistas de EF, com pós-graduação em EF
Infantil, em coordenação com os Educadores, esclarecimento necessário junto dos políticos (a assem-
bleia da república e os serviços do estado), dos pais, dos directores das “pré-escolas”, dos Educadores
de Infância profissionais e todos os outros, os técnicos amadores e para-profissionais sem licença,
que exercem em muitas escolas, pré-escolas, instituições, escolinhas e salinhas de desporto, em que
adolescentes e ex-atletas, ou estudantes de cursos de desporto, diversos, fazem de técnicos, tentan-
do “treinar” crianças de 4 anos.
Infelizmente esta especialidade, a EF Infantil não se tem afirmado e desenvolvido, como deveria, nem
do lado da formação de Educadores, nem no da formação em Educação Física, talvez pelo precon-
ceito de que não se deve falar em EF “infantil” porque a actividade não é infantil, como se isso des-
qualificasse a EF ou o pedagogo. Há também uma tendência para se confundir Educação Física com
“desenvolvimento motor”, erro que é infelizmente muito comum, de tal modo que certos cursos de
Educação de Infância ou de Professores do 1º ciclo e até cursos de formação de professores de
Educação Física não tratam adequadamente essa matéria fundamental (o desenvolvimento motor
como subárea da teoria do desenvolvimento na infância e adolescência), nem realizam especializa-
ções em EF infantil (até aos 10 anos de idade), como se a actividade física educativa adequada às
crianças de 4 anos fosse semelhante à dos miúdos de 14, apenas… mais baixinha.
Mas noutros sectores profissionais da nossa área, como no Fitness e da formação desportiva, ou até
na gestão e supervisão técnica nesses sectores, os diplomas académicos em Educação Física e Despor-
to, ou Desporto, ou Motricidade, ainda não representam um valor próprio de habilitação inicial para
assumir as especialidades que são objecto de uma prolongada e exigente formação académica nas uni-
versidade portuguesas. Aliás, muitas vezes concorremos com outros candidatos a funções que alguns
gostam de designar por “agentes técnicos do exercício físico”, e os nosso concorrentes, por exemplo
instrutores de Fitness e ex-atletas, apresentam-se aos empregadores com a vantagem, sobre nós, de
não terem habilitações académicas superiores nas especialidades da nossa área. Nestes sectores, é a
opção pessoal do empresário ou do gestor que é determinante e essa opção empresarial ou comercial,
continua a ser, segundo a Lei, soberana e independente das habilitações e da competência dos can-
didatos. Aliás, são sectores em que, de forma coerente com tal status e tais interesses, as remunerações
e as responsabilidades correspondem muitas vezes à falta de estudos e não a estudos superiores.
Nesta situação, alguns recém-licenciado são levados a procurar “novas oportunidades” e frequentar
cursos de nível secundário ou mesmo sem qualquer nível, para ter acesso às funções próprias da sua
especialidade académica.
É o que tem acontecido, embora a formação que esses licenciados necessitam, seja outra, a partir da
obtenção da sua licença como especialista: a pós-graduação em certas matérias e técnicas específi-
cas, para respeitar o interesse principal em causa.
E esse interesse é o dos praticantes, o seu direito, ou garantia, de orientação técnico-pedagógica
qualificada, seja qual forma a organização ou o serviço em que o sujeito (atleta, cliente, utente, sócio,
cidadão…) esteja submetido a regimes de actividade física prescrita, apoiada e avaliada por técnicos,
principalmente quando se trata de crianças e jovens.

3. Um olhar de dentro

miolo4.qxp  24-09-2009  16:51  Page 190



191

Trata-se de uma garantia que deve estar definida por lei, na regulação das habilitações adequadas
aos desempenho das funções técnico-pedagógicas no domínio das actividades físicas, não apenas nas
escolas públicas ou com paralelismo pedagógico, mas em todos os sectores, sejam os programas fran-
chisados de exercício, sejam os clubes desportivos, de condomínio ou de empresa, sejam as escolas
de futebol ou as escolas de surf.
É justamente a garantia de competências técnico-pedagógicas que justifica as graduações instituí-
das nas nossas universidades. Não é razoável, ou seja: não é bom para os praticantes (atletas, clientes,
utentes, sócios, cidadãos), que a nossa formação académica seja desprezada a favor de interesses
comerciais (a lógica “do mercado”) e que a garantia legal da qualidade da prática pedagógica no
Fitness ou no Desporto seja rejeitada na legislação. É uma rejeição legal que devemos criticar e com-
bater na sua origem: a mentalidade dos políticos (governos e deputados) e as suas ideias de senso
comum, que não representam bom senso, as quais contaminam os hábitos e as tendências dos funcio-
nários da administração pública que controlam e regulam a prática das actividades físicas (a re-
creação, o exercício e bem-estar ou o treino e a formação desportiva).
Não se justifica uma conclusão, mas deve mostrar-se, ao finalizar, uma perspectiva de futuro. Na
minha visão, encontramo-nos perante uma encruzilhada, decisiva, principalmente após o processo de
Bolonha nas universidades portuguesas e num momento em que se forma uma dupla expectativa.
Por um lado, a expectativa de que a Lei de Bases da Actividade Física e Desporto possa ainda ser uma
base para novas leis, que sigam nessa linha ou que, procurando outra direcção, lancem novas bases.
Por outro lado, vivemos já as medidas administrativas e as campanhas de debate público que formam
a expectativa de uma outra Lei de Bases da Educação.
Nesta circunstância e correndo o risco de simplificar demasiado, parece-me que há três caminhos
possíveis para a nossa profissionalidade.
O primeiro consiste em tornar o sistema de carreiras coerente e totalmente caótico, acabando com a
carreira de professor de EF, substituída pela contratação de técnicos de desporto e de exercício, com
habilitações variadas e variáveis, consoante as preferências e idiossincrasias dos gestores escolares.
Estaria assim estabelecida a confusão generalizada, não só nos clubes, ginásios e empresas mas, tam-
bém, nas escolas, na senda, aliás, da fragmentação a que temos assistido na formação inicial de pro-
fessores de EF. Deste modo, a formação estaria de acordo com as modernas tendências da realidade,
em particular da economia real e entraríamos todos, a sério, no paradigma de produtos subprime nas
qualificações, em que algumas instituições de formação já são pioneiras.
O segundo caminho, que é a minha aposta, passa por construir uma outra coerência, seguindo o bom
exemplo da carreira de Professor de EF: a definição de carreiras de técnicos desportivos e de fitness
baseadas na licenciatura como habilitação inicial, reconhecendo-se que não é razoável que a respon-
sabilidade de organizar, prescrever, apoiar, corrigir e avaliar o exercício físico de outrem possa ser
assumida por jovens com menos de 21 anos, ou por pessoas sem vocação para estudar ao nível da
licenciatura, seja qual for a sua idade. Penso que devemos isso aos praticantes e à nossa consciência.
O terceiro caminho é a via tradicional em Portugal, que conhecemos bem.

*Professor Associado Convidado da Universidade Lusófona – ULHT

José Felgueiras* - Vice-Presidente da Assembleia Geral do CNAPEF (2000/01 e 2001/05)

Comemoração dos 20 anos do CNAPEF

OProf. Rui Petrucci, Presidente da Direcção do Conselho Nacional das Associações de Professores
e Profissionais de Educação Física (CNAPEF), lançou-nos o desafio para que apresentássemos um

depoimento relativo à acção que este Órgão, congregador e coordenador das Associações de Pro-
fessores e Profissionais de Educação Física (APEF’s), tem vindo a desenvolver ao longo destes últimos
vinte anos da sua existência e de que forma o temos vivido, na qualidade de dirigente associativo.
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Em nome da nossa amizade e simultaneamente pelo reconhecimento profissional e grande respeito
que nutrimos pelo CNAPEF, começaríamos por manifestar a honra e a satisfação que é para nós ter-
mos sido lembrados e assim poder também, com a nossa modesta ajuda, contribuir para a constitui-
ção e enriquecimento da memória futura deste Órgão associativo, líder incontestável, no nosso ponto
de vista, do Movimento Associativo em Educação Física, no País.
Neste sentido, gostaríamos de partilhar convosco, não só a nossa reflexão, fruto da experiência acu-
mulada de vinte e dois anos de dirigente associativo em Educação Física, experienciada na APEF de
Castelo Branco, (15 anos), e CNAPEF, (dois anos como Secretário da Assembleia Geral e cinco na qua-
lidade de Vice-Presidente da Assembleia Geral), mas sobretudo comunicar-vos a nossa crença relati-
va ao papel que esta instituição associativa tem tido e poderá ainda vir a desempenhar, na constante
valorização do estatuto e posição da Educação Física, no sistema educativo português.
A criação do CNAPEF foi, na nossa perspectiva, o alicerce que faltava para o fortalecimento, projecção
do Movimento Associativo em Educação Física e o elo de afirmação da nossa classe profissional, cuja
génese se iniciou, no dia 27 de Fevereiro de 1987, em Lisboa, com uma movimentação de cerca de
meio milhar de professores, no intitulado Encontro Nacional de Educação Física, e ganhando forma
com a realização do I Congresso Nacional de Educação Física em 1988, na Figueira da Foz.
Sabemos que a Educação Física, com a extinção das Escolas de Instrutores e do Instituto Nacional de
Educação Física e consequente passagem da formação inicial dos diplomados em Educação Física, para
a esfera do ensino superior, no ano de 1975, deu um grande salto qualitativo e consequentemente se
afirmou na comunidade académica e científica. Reconhecemos esta realidade e de maneira nenhuma
pretendemos escamotear esta indubitável verdade, porém têm sido as estruturas associativas da nossa
classe profissional, as APEF’s, por um lado, e o CNAPEF com um papel aglutinador e de implementação,
a nível nacional, da acção desses organismos, por outro, que melhor resposta têm dado, em não acei-
tar o estatuto de menoridade que por vezes os poderes instituídos têm tentado aplicar-nos.
Passados estes vinte anos de existência do CNAPEF, podemos hoje afirmar que sempre acreditámos
neste projecto, desde a primeira hora, quando entre outros dirigentes associativos tivemos o privilé-
gio de outorgar, no dia 22 de Abril de 1989, na cidade de Pombal, em representação da APEF de
Castelo Branco, a escritura da constituição do CNAPEF. Desde então, temos vindo a assistir ao exce-
lente trabalho que as sucessivas direcções desta instituição têm desenvolvido, encorajando a vida
associativa, na nossa área, em todas as suas manifestações e actividades.
Partindo do conhecimento suficiente que detemos da acção desenvolvida pelo CNAPEF, durante o seu
processo de vida, arriscaríamos dizer que o espaço a que temos direito, neste nosso testemunho, não
chegaria, dadas as inúmeras actividades que este organismo tem concretizado, com êxito para a
classe, contudo, e com a realização deste oitavo Congresso Nacional de Educação Física, (27 NOV 09
a 29 NOV 09), não poderíamos deixar de sublinhar o papel que estes têm tido, na evolução e signifi-
cado da Educação Física, aprofundando conhecimentos e determinando orientações para as diversas
áreas de intervenção do nosso exercício profissional, como sejam: “Ética e deontologia profissionais”;
Educação Física e Educação para a Saúde”; “Formação (inicial e continua)”; “Investigação”; “Carreiras
Profissionais”; “Revisão Curricular da EF Escolar”; “Programas para o 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Bá-
sico e Ensino Secundário”; “Treino Desportivo”; “Instalações Desportivas”, etc., etc., apenas para in-
dicar alguns, entre muitos outros temas.
Desprovido de qualquer sentido corporativista, podemos afirmar que tem sido este organismo que me-
lhor tem desempenhado o papel de mobilização, dinamização e congregação dos interesses dos profis-
sionais de Educação Física, em torno da afirmação da nossa profissão na Escola e sociedade portuguesas.
Neste sentido, e num período em que olhamos para a educação, em geral e para a escola, em particu-
lar, com bastante perplexidade e algum desencanto, a nossa consciência e ética profissionais têm que
nos obrigar a direccionarmo-nos para o contínuo engrandecimento do Movimento Associativo em
Educação Física.
À luz deste posicionamento e na nossa óptica, a resposta mais adequada terá de ser necessariamente
objectivada em torno do CNAPEF, sem esquecer o papel essencial e, por isso, também muito impor-
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tante, que as inúmeras Associações de Professores e Profissionais de Educação Física existentes, po-
dem também efectuar neste processo.
Supomos que terá de ser esta, a linha de força a aprofundar, já no presente, se efectivamente estivermos
interessados que a Escola e a Sociedade reconheçam definitivamente, o papel, o estatuto da Educação
Física e a importância desta disciplina na educação e formação das crianças e jovens, do nosso Pais.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária Nuno Alvares

Mário Guimarães* - Membro da Direcção do CNAPEF (2000/01, 2001/05, 2005/08 e 2008/10)

As pessoas associam-se como forma de se defenderem, é um princípio básico que não deixa de
fora os profissionais de Educação Física. Como a Revolução de Abril veio “democratizar” esta pos-

sibilidade, foi nessa época que os meus primeiros passos na profissão se cruzaram com outros com-
panheiros com a mesma visão e vontade. Destaco o Jorge Camilo e o Amílcar Romano como os mais
entusiastas e activos que no Barreiro me incluíram num grupo de fundadores de uma comunidade já
em funcionamento, mas que nessa altura tomou forma legal: A APEF do Barreiro e Moita com sede
oficial em casa do Jorge Camilo. Era assim!
Não tenho grandes dúvidas que para este empenho, motivação e participação no movimento, tam-
bém contribuiu o nosso passado em clubes e associações desportivas, a lógica era a mesma, só que
de natureza profissional.
O Barreiro de tradição operária e associativa tinha o ambiente propício ao evoluir e à concretização
de iniciativas com base na participação voluntária das pessoas. 
Dessa época, relembro com maior emoção a forma como os jovens licenciados (como eu) eram en-
volvidos e acarinhados pelos mais experientes, bem como, a preocupação que tinham em nos trans-
mitir o seu conhecimento durante as actividades que se organizavam. Como se esse legado corres-
pondesse a uma forma de passagem do testemunho imperativa na preservação da Profissão.
Daí até ao meu contributo e participação no CNAPEF foi um processo de evolução natural neste qua-
dro de partilha, amizades, entusiasmo e emoções. No CNAPEF o tipo e o nível de preocupações eram
totalmente diferentes, aqui a agenda era marcada pelo debate de ideias e concepções, a par da inter-
venção institucional.
A capacidade que o movimento associativo em Educação Física tem tido em manter a acção e de con-
seguir congregar muitas vontades, mesmo nos tempos actuais, está justamente na necessidade de de-
fesa e afirmação da Educação Física e dos seus profissionais. Pode parecer um pouco adormecida essa
capacidade de iniciativa, mas a vigilância é constante devido a não ter desaparecido o “perigo” que
justifica a manutenção desta “linha avançada” que é o CNAPEF e das várias “rectaguardas” que são
as APEFs.
A propósito, refiro a natureza particular do associativismo em Educação Física que o distingue de outros
grupos profissionais de professores, como a Matemática e o Português por exemplo. A nossa forma de
associação organiza-se em torno de pequenas associações locais ou regionais totalmente indepen-
dentes e autónomas, sendo a estrutura nacional simplesmente representativa. Este aspecto que nos
demarca das restantes, pode, por um lado explicar a manutenção do movimento em momentos politi-
camente difíceis, mas por outro lado, a sua evidente incapacidade de implantação junto de maior nú-
mero de profissionais, bem como, a afirmação no espaço mediático tão necessária nos dias de hoje,
revela o que ainda se pode conseguir.
O tempo e o modo como o desenvolvimento do associativismo profissional em Educação Física se tem
posicionado demonstra um estado de maturidade, suficientemente equidistante e criticamente sus-
tentado que tem permitido sem sobressaltos a sua afirmação quando  é necessário.
Tenho confiança que assim continuará.

*Director do Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa 
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Jorge Mira* -. Presidente da Assembleia Geral do CNAPEF (2005/08 e 2008/10)

CNAPEF – 20 ANOS DE LUTA PELA DEFESA E REFORÇO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
20 ANOS DE LUTA PELA IDENTIDADE DA NOSSA ESPECIALIDADE

Ter passado estes últimos 26 anos a integrar o movimento associativo dos profissionais de Educa-
ção Física é uma experiência inesquecível e um privilégio incrível. Pensar sobre estes anos é como

se olhasse para a história do meu próprio desenvolvimento profissional. Foram, profissionalmente e
pessoalmente, um tempo muito marcante na minha vida. O que eu aprendi com tantos companheiros
de profissão em tantos debates e discussões! Ter tido a oportunidade de participar nesta construção
colectiva da afirmação da Educação Física foi e é um privilégio sem igual. Bem haja a todos!
A minha participação no movimento associativo iniciou-se em 1984 quando criámos a Associação de
Profissionais de Educação Física de Almada e Seixal (APEFAS).
Era o tempo em que nós, na Escola, construíamos internamente o currículo de Educação Física para
os alunos, “debaixo” de orientações programáticas superiores (Ministério da Educação) muito do tipo
“…de acordo com as condições, cada escola faz o que for mais adequado…”. 
Era a altura da falta de professores profissionalizados, da redução das horas para a Educação Física, da
não existência de Educação Física nalguns anos de escolaridade, de haver escolas (muitas) sem insta-
lações, da avaliação dos alunos em Educação Física não ter qualquer efeito, portanto com um estatu-
to avaliativo diferente das outras disciplinas ou áreas curriculares, etc. etc.
Mas também era o tempo de muito trabalho colaborativo nas escolas, do prazer de partilhar e discu-
tir ideias com outros, de participação cívica na vida da escola e das questões ligadas à Educação
Física, de propostas ambiciosas de ruptura com o que existia, de luta contra a famigerada “realidade”
(“atenção colegas que é preciso adequar à realidade… para manter tudo igual”). É exemplo disso a
tentativa de “Currículo Combinado Em Educação Física nas Escolas de Almada e Seixal” proposto e
dinamizado pelo Luis Bom e apoiado pela APEFAS.
Se olharmos agora para a Educação Física nas nossas escolas e para o seu estatuto, que diferença
enorme desse tempo podemos reconhecer:
- todos os professores na escola são profissionalizados (embora possamos e devemos questionar a sua
formação inicial);
- existem programas nacionais de Educação Física para todos os níveis de ensino, como referência
para o trabalho das escolas e dos professores;
- a Educação Física tem o mesmo estatuto avaliativo que as outras disciplinas;
- as escolas têm muito mais condições de instalações e equipamentos. É residual o número de esco-
las sem instalações para a Educação Física;
- existe preconizado em lei a carga horária que permite, caso se “queira” (ministério e escolas),
alcançar o objectivo das MIL AULAS DE EDUCAÇÂO FÌSICA durante a escolaridade para cada aluno,
preconizado pelo movimento associativo profissional;
- existe uma referência externa e nacional para a avaliação dos alunos em Educação Física, caso
único em todas as disciplinas do currículo dos alunos;
O CNAPEF e as suas Associações Regionais tiveram nesta transformação um papel decisivo. Basta lem-
brar as decisões de tantos Congressos Nacionais de Educação Física, organizados juntamente com a
SPEF, expressas em Teses e Moções, sobre todos as questões críticas que afectam a nossa especiali-
dade. Sem dúvida que as decisões dos Congressos são marcos históricos do desenvolvimento e afir-
mação da Educação Física.
Basta lembrar o apoio e a participação do movimento associativo no processo de elaboração dos
Programas Nacionais de Educação Física (89/91) liderado por Luís Bom e à equipa de revisão dos
Programas coordenado por João Jacinto (2001). Ao longo destes anos o CNAPEF e as Associações Re-
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gionais promoveram dezenas e dezenas de seminários, debates e acções de formação, em que parti-
ciparam milhares de profissionais. Sem dúvida que foi um trabalho de discussão pública e participa-
ção cívica exemplar.
É de reconhecer também o mérito enorme do CNAPEF e da SPEF, como representantes da classe pro-
fissional, na luta contra aqueles que em determinados momentos quiseram e querem desqualificar a
nossa especialidade. Não esquecemos, entre outros, o Encontro Nacional do Hotel Áltis (87), quando
estava em causa a saída das Universidades da formação inicial em Educação Física. O Congresso
Extraordinário de Educação Física no Pavilhão do Futuro (98) quando estava em causa a passagem da
Educação Física a uma disciplina de opção no Secundário. Ou mais recentemente, a posição assumi-
da firmemente contra a criação de cursos pseudo profissionais que pretendiam “habilitar” ao nível de
ensino secundário, jovens com competências próprias da formação superior na nossa especialidade.
Não posso deixar de salientar a importância dos extraordinários documentos de reflexão e orientação
que constituem as três Cartas Abertas do Movimento Associativo dirigidas aos Ministros da Educação.
Nelas podemos encontrar propostas e perspectivas futuras que revejo como actuais.
Mas ao longo destes anos há aspectos críticos que ainda não foram minimamente resolvidos que não
posso deixar de salientar, entre outros:
- a relação com as Instituições de Formação Inicial da nossa especialidade. 
Infelizmente, no meu entender, nem o CNAPEF nem a SPEF, nem mesmo a imensa participação da
comunidade académica nos Congressos Nacionais, conseguiram que houvesse uma relação mais
estreita de colaboração, reflexão e análise com as Instituições do Ensino Superior. Reconheço que da
parte do movimento associativo foram feitas muitas iniciativas nesse sentido mas infelizmente sem
grande eco. Este afastamento do campo académico do campo profissional é fundamental que seja
reduzido a bem da defesa da nossa identidade profissional;
- a não existência efectiva de Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico. 
Desde sempre que o movimento associativo defende a existência de Educação Física Curricular, por-
tanto obrigatória e para todos os alunos, no 1º Ciclo. Só se trata de cumprir a lei! Não é por falta de
argumentos, de resultados conhecidos de trabalhos científicos, de propostas concretas do movimen-
to associativo que viabilizam essa existência efectiva, etc. É mesmo por uma profunda incompetên-
cia política (não pode ser mascarada nem pode ser aceite com a pseudo solução/”negócio” das AEC’s
ou outros disparates) que as crianças dos 6 aos 10 anos têm uma educação “amputada”. 
Como refere a EUPEA, “NÃO HÁ EDUCAÇÃO SEM EDUCAÇÃO FÍSICA”
Uma palavra final para o jovens profissionais, num desejo que encontrem no movimento associativo
espaço e expectativas, para participarem com prazer na continuação da construção da afirmação da
nossa especialidade.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária José Ferreira Gomes

Rui Pedro Petrucci* - Presidente da Direcção do CNAPEF (2001/05, 2005/08 e 2008/10)

Presido à Direcção do CNAPEF no momento da comemoração dos seus 20 Anos. Acompanho este
Movimento Associativo praticamente desde o seu início. Com muito orgulho e, principalmente,

com uma imensa gratidão. Orgulho, porque neste espaço de querer e vontade associativa tive a pos-
sibilidade de dar voz ao meu pensamento, ouvir o pensamento de outros e, assim, dar sentido à acção
colectiva na defesa e afirmação da minha (nossa) profissão. Gratidão, porque foi neste espaço de di-
gnidade e inteligência que encontrei, sempre, as principais referências que orientaram o meu desen-
volvimento profissional. Gratidão, ainda, porque tem sido, também, nesta estadia da minha vida pro-
fissional que ganhei e aprofundei relações pessoais fortemente marcadas por valores de solidariedade
e amizade, que me constituem e enriquecem como pessoa. 
Esta minha caminhada associativa, que já leva bem mais que 20 anos, começa com a criação da
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APPEFAS em 1984. Incentivados pelo exemplo dos colegas de Braga e de Coimbra, que tinham cria-
do as suas Associações Profissionais, e dando corpo à ideia associativa que há muito fervilhava na ca-
beça do meu amigo Luís Bom, não foi difícil assegurar, como companheiro de jornada, o nosso estima-
do professor Manuel Pedreira. O seu prestígio profissional, a sua capacidade de liderança e, principal-
mente, as suas qualidades humanas certificavam o sucesso desta iniciativa que, com a vontade, a
dedicação e a disponibilidade, sempre presente, do Jorge Mira e de muitos outros colegas que traba-
lhavam na margem sul, tornou possível a concretização deste tão entusiasmante querer.  
Depois, é a história que é conhecida, mesmo que alguns a procurem ignorar. A história do CNAPEF e
das suas APEF’s regista, de forma inquestionável, um percurso de permanente vontade, séria, digna e
empenhada, de qualificação da Educação Física e dos seus profissionais. 
Do Encontro Nacional de Educação Física, no hotel Altis, à realização, este ano, do 8º CNEF, passando
por sete CNEF’s realizados religiosamente de três em três anos, mais um CNEF extraordinário e três Car-
tas Abertas, sem esquecer dezenas de acções e intervenções de carácter diverso e sem esquecer, princi-
palmente, o trabalho desenvolvido pelas Associações Profissionais nas suas regiões, evidencia-se um tra-
jecto onde muito foi feito, provavelmente nem sempre bem, mas que, inegavelmente, marca o importante
contributo que este Movimento Associativo tem prestado à Sociedade, à Educação e à Educação Física. 
Olhando estes 20 anos, com alguma atenção, percebe-se que muita coisa mudou na Educação Física
e na nossa acção profissional. Basta comparar a análise da realidade e as propostas que eram feitas
nas valiosas Teses e Moções aprovadas no 1º CNEF com os problemas e preocupações com que nos
deparamos hoje para constatar as diferenças que, nitidamente, existem para melhor. É óbvio que não
foi só pela acção do CNAPEF que muitos dos problemas que afectavam o exercício da nossa profissão
se resolveram. Mas foi muito, sem qualquer dúvida, pela acção do CNAPEF, em conjunto com a SPEF.  
Contudo, se olharmos com um olhar um pouco mais focalizado e analítico verificamos que alguns
problemas subsistem ou até se agravaram, apesar dos desenvolvimentos que tiveram posteriormente,
quer nas reflexões e propostas dos CNEF seguintes, quer em documentos de orientação que ao longo
deste tempo se produziram. Refiro-me, essencialmente, à Formação Inicial e Continua de Professores
de Educação Física, à Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico e à carga horária da disciplina de
Educação Física e à sua distribuição semanal nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secun-
dário, regular e profissional. 
Em relação à Formação Inicial e Continua, e para se ter uma noção de como alguns problemas conti-
nuam por resolver, o ENEF, realizado em 1987, aprova uma moção que exige a “elaboração de um plano
geral de formação que concilie formação inicial e formação contínua, em cuja elaboração participem
não só as autoridades e as Universidades mas também as organizações representativas dos profes-
sores”. De facto – apesar da evidente necessidade, ao que parece por todos compreendida, de definir
uma matriz consensual que oriente a Formação Inicial dos Professores de Educação Física, no sentido
da qualificação profissional que a função exige e a identidade profissional reclama e das propostas,
nesse sentido, aprovadas em vários Congressos – é uma realidade que as soluções apontadas ainda não
encontraram uma conveniente tradução prática. No plano da Formação Continua, também, não se
conseguiu, ainda, impor um modelo alternativo ao que tem sido seguido, genericamente em todas as
áreas e para todos os professores, e que está longe de a orientar em função das verdadeiras necessi-
dades sentidas pelos professores no exercício da sua prática pedagógica. Importa continuar a forçar o
diálogo construtivo entre todas as instituições que estão envolvidas directamente nesta questão.
No que diz respeito ao direito de os alunos do 1º CEB usufruírem dos benefícios da Educação Física,
como parte integrante da sua formação escolar, o poder político continua a não cumprir o seu dever
e a não respeitar o compromisso curricular que a própria lei lhe atribui. Neste particular, as propostas
do CNAPEF e da SPEF, que tem procurado adequar, ao longo do tempo, as suas orientações à avalia-
ção dos resultados que a realidade vai apresentando, têm esbarrado sistematicamente com a incapa-
cidade e a falta de vontade do Ministério da Educação em esclarecer com clareza e boa fé os seus
propósitos. A integração e acção desenvolvidas pelo CNAPEF e pela SPEF na Comissão de Acompa-
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nhamento (CAP) das AEC, que tiveram como principal propósito estratégico a defesa da EF curricular
no 1º CEB, constituíram, para nós, um fracasso. Os representantes do Ministério da Educação, ao lon-
go destes três anos de funcionamento da CAP, nunca responderam ou tomaram alguma posição sobre
as nossas preocupações sobre esta questão. Importa avaliar a nossa acção e rever estratégias. 
No que se refere à carga horária da Educação Física no 2º e 3º CEB e no ES e à sua distribuição sema-
nal, desde o 1º CNEF que o Movimento Associativo considera que é necessário “o mínimo de três horas
por semana, (…), pois só assim será coerente a aplicação prática de qualquer programa que perspec-
tive a formação integral dos alunos” e, ainda, que essa carga horária mínima se distribua por três au-
las semanais, posição alicerçada em fundamentos científicos e pedagógicos inquestionáveis. Ora,
como todos sabemos, não é isso que acontece na maioria das escolas onde à disciplina de Educação
Física são, na melhor das hipóteses, atribuídas duas aulas semanais. Importa continuar a ter a ambi-
ção de 1000 aulas de Educação Física para todos os alunos no seu percurso escolar e lutar por ela
com inteligência e firmeza.  
No essencial, são estas três preocupações, conjuntamente com a reflexão e divulgação de boas práti-
cas, nas nossas escolas, em Avaliação e Planeamento da Educação Física e na Organização e Desen-
volvimento do Desporto Escolar, que tem ocupado a agenda do CNAPEF, na área da Educação, nestes
últimos anos. Na área do Exercício e Saúde e na área do Treino Desportivo a nossa atenção e acção
tem-se centrado nas questões da formação e da regulação da actividade profissional, onde não tem
sido fácil obter os entendimentos e os consensos necessários a uma intervenção profissional, que em
nosso entender, deve pautar-se por critérios de inquestionável qualidade cientifica e pedagógica.
Assim, serão estas as preocupações que irão nortear a realização do 8º CNEF que terá como tema
geral: EDUCAÇÃO, SAÚDE E DESPORTO: COMPROMISSO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA.
Concluo tentando olhar o futuro do Movimento Associativo.
Em primeiro lugar, tenho que referir o papel imprescindível das Associações Profissionais. Sem elas
o CNAPEF não existiria e sem elas o CNAPEF não tem futuro. 
São evidentes as dificuldades crescentes que o Movimento Associativo atravessa, nomeadamente, na
adesão e mobilização dos colegas, principalmente os mais novos, para o trabalho associativo e para
a renovação dos seus órgãos directivos. É um mal do associativismo, em geral. No entanto, a partici-
pação massiva e activa dos colegas em momentos determinantes da vida do Movimento Associativo,
como os Congressos, deixa no ar várias questões que, ainda, não conseguimos interpretar bem e, tão
pouco, utilizar e potenciar em prol de novas formas de organização e de trabalho associativo. A cons-
trução do futuro não pode deixar de equacionar estas realidades.
Em segundo lugar, é um facto, para mim de grande importância, que a relação do CNAPEF e da SPEF
se tem vindo a desenvolver, reforçar e aprofundar nos últimos dez anos. Esta cooperação na acção, das
duas instituições, tem sido possível e frutuosa, em meu entendimento, porque, sem perder nunca a sua
identidade própria, cada uma das instituições tem posto, muito simplesmente, os valores e os interesses
da Educação Física acima de quaisquer outros. E na construção deste gratificante relacionamento
quero destacar e sublinhar o contributo inteligente, solidário e amigo que os dois presidentes da di-
recção da SPEF com quem trabalhei, o Alves Diniz e o Marcos Onofre, sempre evidenciaram na defesa
das causas que nos são comuns. Provavelmente é uma constatação muito simplista, mas o futuro do
Movimento Associativo também passa pela reflexão cuidada sobre esta boa parceria.
O futuro espera-nos. 

*Professor de Educação Física da Escola Secundária de Amora 
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António Vasconcelos Raposo*

Uma Educação Física de qualidade e o Associativismo

AEducação Física enquanto actividade desenvolvida nas escolas sempre mereceu a concordância dos
agentes educativos e políticos. Tal, não é de agora. Se viajarmos no tempo constatamos que já

Platão a considerava como elemento fundamental para a educação dos jovens. Ao longo do tempo cons-
tata-se o reconhecimento da Educação Física em muitos romances de escritores portugueses. A sua
importância no contexto da formação das crianças e dos jovens era uma evidência não sendo contudo
devidamente reflectida nas soluções práticas aplicadas ao longo de muitos anos.
Sujeita a influências de diferentes concepções, a Educação Física, em Portugal, atravessou um longo
período de tempo como o parente pobre de um pseudo sistema educativo. Foram muitos os anos em
que a Educação Física viveu com um estatuto totalmente secundarizado relativamente a outras disci-
plinas. Foram (e ainda persiste nas atitudes de muitos) tempos onde o trabalho intelectual era consi-
derado o grande elemento contributivo para a formação dos alunos. O trabalho manual era uma ne-
cessidade perfeitamente descartável no momento em que se estruturava a escola em matéria de ho-
rários escolares, ou, na imprescindibilidade de suspensão de actividades para darem lugar aos even-
tos eruditos. Foram tempos que deixaram profundas mazelas sendo mesmo a causa do surgimento de
graves conflitos entre ideias para as quais ainda se tem de lutar, nos dias de hoje, para as erradicar
definitivamente do sistema educativo vigente e tão inconstante nos seus elementos referenciais.
Paralelamente ao aprofundamento dos conhecimentos nesta área social e educativa assistiu-se à re-
volução tecnológica que ao criar tecnologias de apoio ao trabalho do Homem acabou por dar o rele-
vo que de há muito se reconhecia à Educação Física, ou seja, a educação física enquanto factor de
exercitação passou a ser referida como possuidora dos meios necessários ao combate das doenças
surgidas pela diminuição do movimento por parte dos trabalhadores. 
Com uma total falta de fundamentação científica surgiram ideias, opiniões e contributos assentes em
visões egocêntricas que infelizmente ainda vão surgindo mesmo nos dias de hoje.
Da visão puramente médica a uma que se centrava no importante contributo da EF para uma prepa-
ração militar dos jovens passando ainda por outras, onde a ausência de método na intervenção práti-
ca era uma realidade assim como a criação de uma separação patética entre o mundo do desporto e
da educação física, como se não fossem ambos as faces de uma mesma moeda, foram as passagens
que se viveu numa educação física em construção.
Só pelo facto da teoria da Educação Física ser uma ciência relativamente nova é que se pode inter-
pretar com alguma bondade mas profunda critica à influência de personalidades que centrando em
si a luz do saber e sem capacidade para interpretarem os contextos de aplicação contribuíram, pelo
poder que exerciam, para o acentuado atraso que persiste na implementação de uma educação físi-
ca plena de significado pedagógico nos estabelecimentos escolares.
Ano após ano são adiadas soluções que contribuam para uma maior eficácia da participação dos alu-
nos nas actividades desenvolvidas nas aulas de EF. Os tempos dedicados às aulas continuam a não
corresponder aos mínimos de movimento que hoje se conhecem como fundamentais para um cresci-
mento e desenvolvimento multifacetado da nossa população escolar. E quando a definição de tem-
pos dedicados à educação física merecem o beneplácito de profissionais deste ramo educativo enten-
de-se muita da subserviência aos poderes políticos neste capítulo permanentemente aberto na his-
tória sócio profissional da educação física.
Também não podemos deixar de referir a dispersão, actualmente existente, quanto aos conceitos a
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aplicar na organização da educação física escolar. Seriam positivas tais dispersões, se, da discussão
das ideias inerentes às mesmas, surgissem projectos direccionados numa melhor formação dos alu-
nos. Tal não acontece. Tanto surgem propostas de elevado valor educativo e formativo como os maio-
res disparates que em nada contribuem para uma credibilização da Educação Física no mundo inte-
ressante e complexo que é a Escola portuguesa.
É precisamente pela constatação de contextos de dispersões de formação, a que se junta a falta de
suporte científico em muitas ideias criadas nas cabeças dos alunos, entre outras questões sociais e
sistémicas que faz todo o sentido uma intervenção associativa que integre e articule as preocupações
próprias de um grupo profissional.
Todos manifestam acreditar no facto da Educação Física, pela sua dinâmica, ser um processo profun-
damente marcado por uma assinalável riqueza de conteúdos com reflexos positivos na formação da
nossa juventude.
É com base neste ponto de partida que o Associativismo inerente aos profissionais da Educação Física
deverá nortear uma intervenção sócio profissional defendendo os pressupostos que garantam a pro-
jecção, no tempo, de uma educação física reconhecidamente com qualidade. Que não reduza os seus
princípios de concepção a uma mera visão biologista mas, considerando esta, aumente a sua inter-
venção numa componente pedagógica cada vez mais evidente na intervenção qualitativa na forma-
ção da nossa juventude.
Ao longo dos anos assistimos a muitas tomadas de posição da CNAPEF. Foram respostas adequadas
aos momentos do percurso vivido colectivamente por todos os profissionais. Foram discussões nem
sempre conhecidas publicamente. São horas gratuitamente oferecidas na defesa da causa de uma
educação física melhor que faz com que se reconheça o empenhamento e dedicação de um grupo de
colegas obviamente merecedores de nosso reconhecimento.
Não basta ficar numa atitude de considerar que há um grupo que se preocupa em tomar posição por
isto e aquilo. É ingrato interpelar esse grupo no sentido de manifestar espanto ou desagrado por não
terem feito algo que no umbigo de cada um já devia ter sido feito. É injusto e pornográfico ficar cal-
mamente em casa esperando que haja por aí uns dirigentes das Associações que gastem o seu tempo
a reflectir e posteriormente redigir sobre algo que importa tomar posição.
O associativismo é uma atitude bem diferente. É participar e contribuir com ideias, com propostas e
muitas vezes com a presença física em momentos fundamentais para a defesa das coisas da Educação
Física. Também é aqui que importa reflectir sobre os 20 anos da CNAPEF levando cada um de nós a
por a mão na consciência e responder a uma questão muito simples e também muito recorrente: «o
que é que tenho feito pela melhoria estrutural da Educação Física?» a que sugiro um acréscimo na
questão: «o que posso fazer para ajudar a transformar aquilo que deve ser melhorado» assim acredi-
to que vamos muito mais profundo e vamos ser colectivamente mais consequentes.
Um abraço de parabéns pelo trabalho desenvolvido.

*Professor de Educação Física na Escola Secundária de Linda-a-Velha

Francisco Carreiro da Costa* 

20 Anos do Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física

Acomemoração dos 20 anos do CNAPEF constitui um marco muito importante para os profissio-
nais de Educação Física, por várias razões. Destacamos duas. Primeiro, porque um dos indicadores

habitualmente utilizados para avaliar o grau de maturidade de um grupo profissional é o modo como
esse grupo está organizado, a sua capacidade de intervenção social, bem como a aceitação social que
têm as suas organizações representativas. Segundo, porque é um momento adequado para fazer um
balanço sobre as etapas que já foram vencidas, e as que ainda faltam vencer, na afirmação plena da
Educação Física e dos seus profissionais, na sociedade portuguesa.
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A circunstância do CNAPEF se manter activo e interveniente desde a sua criação em Março de 1990,
mobilizando os profissionais para a discussão dos grandes temas que afectam a profissão e a Educa-
ção Física, cuja dimensão mais visivel se expressa na realização do Congresso Nacional de Educação,
numa organização conjunta com a SPEF, ilustra com evidência a vitalidade do movimento associati-
vo no âmbito da Educação Física e Desporto em Portugal. 
Dizemos, por outro lado, que este é o momento adequado para fazer una análise retrospectiva do
caminho percorrido, na medida em que é importante chamar a atenção dos profissionais mais jovens
para o muito que foi possível mudar e conquistar, mas também do que se pode perder se o movimen-
to associativo não se mantiver activo e não prosperar.
Com efeito, este é o momento certo para recordar as grandes questões que afectavam a Educação
Física nos anos 80 e que despoletaram a organização do movimento associativo que deu lugar à cria-
ção do CNAPEF. Entre os vários factores, destacamos as alterações ao nível da formação inicial em
Educação Física tomadas pelo Conselho Científico do então ISEF-UTL, em Janeiro de 1987, alterações
extremamente gravosas para a Educação Física e para a afirmação da profissão, e que suscitaram uma
enorme mobilização profissional bem expressa na dimensão que assumiu o 1º Encontro Nacional,
realizado em 27 de Fevereiro de 1987, no Hotel Altis, em Lisboa. Participaram naquele encontro mais
de 500 profissionais. Recorda-se que as decisões tomadas pelo Conselho Científico do então ISEF-UTL
visavam, num primeiro momento, transferir a formação inicial em ensino da Educação Física das
Universidades para as Escolas Superiores de Educação, ou seja para o ensino Politécnico, e, num
segundo momento, introduzir no sistema educativo os então novos licenciados em Ergonomia, Edu-
cação Especial e em Desporto, fazendo da Educação Fisica a almofada segura para a falta de pers-
pectivas de emprego das então denominadas ‘inovações’, mesmo sabendo que as decisões iriam con-
tribuir para uma ainda maior degradação da disciplina. Não devemos esquecer que aquelas decisões
foram assumidas num contexto caracterizado pela:
- ausência de orientações programáticas para a disciplina de Educação Física, sistematizadas e inte-
gradas para os vários graus de ensino;
- proliferação de cursos ministrados nas Escolas Superiores de Educação, muitos deles de muito baixa
qualidade;
- inexistência ou degradação constante das condições de exercício profissional na maioria dos esta-
belecimentos de ensino, bem como a persistente falta de condições para a prática regular e pedago-
gicamente orientada do desporto nas escolas.
Não admira pois que as moções e propostas aprovadas no 1º Encontro Nacional de Professores de
Educação Física (‘Em defesa e pelo reforço da Educação Física’; ‘Formação de professores de Educação
Física’; ‘Programas de Educação Física’; ‘Recursos (Tempos e Instalações)’, tivessem sido os temas do
1º Congresso Nacional de Educação Física, organizado pelas associações profissionais e a SPEF (Socie-
dade Portuguesa de Educação Física), a saber:
- Programas de Educação Física;
- Formação de Professores;
- Recursos para a Educação Física;
- Extensão Curricular / Desporto Escolar.
Se lermos hoje as moções apresentadas no 1º CNEF, e comparamos as preocupações e as reivin-
dicações nelas contidas relativamente às quatro temáticas debatidas no congresso, ganhamos cons-
ciência clara das grandes e positivas transformações que a Educação Física sofreu desde então, graças
à capacidade reivindicativa dos profissionais e suas organizações. É também verdade que alguns pro-
blemas de então persistem. 
Com efeito, a Educação Física vive actualmente uma situação contraditória. Por um lado, é vista e
considerada por muitos sectores sociais como uma disciplina fundamental e imprescindível rela-
tivamente à promoção de um estilo de vida activo e saudável nas crianças e jovens, e um instrumen-
to indispensável no que à consecução com sucesso de uma politica de saúde pública diz respeito. Por
outro lado, a Educação Física continua a ser considerada, por muitos agentes educativos, políticos, e
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sectores sociais, uma disciplina marginal relativamente  à concretização dos objectivos do processo
educativo das jovens gerações. Têm sido recorrentes as tentativas para reduzir o tempo programa da
Educação Física a favor de outras disciplinas curriculares. Trata-se de uma situação paradoxal uma
vez que acontece num tempo em que um número crescente de investigadores têm demonstrado que
a prática organizada e pedagogicamente orientada da actividade física exerce uma influência positi-
va no comportamento dos alunos, no seu nível de atenção e aprendizagem, e consequentemente no
seu sucesso escolar. 
Todavia, é preciso ter consciência que uma disciplina só garante a sua permanência no currículo obri-
gatório dos alunos se for capaz de demonstrar a relevância individual e social das aprendizagens e com-
petências que está a promover efectivamente nos alunos. 
Assim, a superação da contradição que a Educação Física enfrenta presentemente exige que as comu-
nidades profissional e científica reflictam duas questões que reputamos de essenciais para a afirma-
ção, ou não, da Educação Física no futuro, a saber:
- O que estão a aprender de facto os alunos nas aulas de Educação Física? Apresentam os alunos no
final do ensino secundário: a) os conhecimentos que os permita argumentarem a relação entre o
exercício e a actividade física e a saúde; b) as competências que os habilita a organizarem a sua pró-
pria actividade física, bem como as competências motoras que lhes permita usufruírem de uma práti-
ca gratificante da actividade física ou do desporto? 
- Estarão as instituições de formação a preparar adequadamente os professores, isto é, a desenvolver
as competências que os tornem capazes de organizar e concretizar uma Educação Física promotora
de um estilo de vida activo e saudável nas crianças e jovens?
Se desejamos afirmar a Educação Física no contexto do sistema educativo temos que tomar a iniciati-
va de promover sistemas de controlo e avaliação da qualidade do seu ensino nos diferentes graus de
ensino. Não basta proclamar a importância e os benefícios para os alunos da frequência das aulas de
Educação Física. Temos que saber lidar com a diferença de atitude que alguns sectores sociais e políti-
cos apresentam relativamente à Educação Física e à Matemática, por exemplo. Perante os maus resul-
tados dos alunos em Matemática limitam-se a reivindicar mais horas para a disciplina e para o estu-
do para que as aprendizagens melhorem. Relativamente à Educação Física estão sempre disponíveis
para apontar a falta de ‘qualidade’ do ensino e para solicitar a sua dispensabilidade do currículo obri-
gatório, argumentando com a falta de aprendizagens úteis.
Aquelas duas questões não podem deixar de fazer parte da agenda do CNAPEF e da SPEF nos próxi-
mos anos.
Desejamos, finalmente, felicitar os corpos gerentes do CNAPEF, bem como prestar homenagem a to-
dos(as) aqueles(as) que ao longo destes 20 anos se empenharam a trabalhar desinteressadamente em
prol da afirmação social da Educação Física, do Desporto e dos seus profissionais.

*Professor Catedrático da Faculdade de Motricidade Humana – FMH-UTL

João Comédias* 

Quando se comemoram 20 anos de existência do CNAPEF e me é pedido que dê um testemunho
sobre a vida do movimento associativo, gostaria de vos relatar, sobretudo, a forma decisiva, como

a minha vida profissional tem sido tocada pelo movimento associativo, principalmente, na área da
educação. Tem sido uma influência tão grande, que se pode dizer que muito do que o meu percurso
profissional, eventualmente, possa ter de bom, está marcado pelo CNAPEF. 
Está marcado pelos Congressos a que, “religiosamente”, assisto e participo. Está marcado pelos docu-
mentos produzidos pelo CNAPEF (Moções e Cartas Abertas). Está marcado por alguns colegas, que
têm sido dirigentes associativos e são uma referência profissional, permanente.
Aos Congressos tenho ido buscar muita da energia necessária para defender as “nossas” causas com

4. Um olhar de fora

miolo4.qxp  24-09-2009  16:52  Page 202



203

mais convicção e travar as lutas, que por vezes são duríssimas, com mais determinação. Alguns suces-
sos obtidos também se explicam porque, de três em três anos, me tenho renovado com o contributo
da enorme mobilização colectiva que os Congressos têm sido. 
Quem não esquece, o Extraordinário Congresso do Pavilhão do Futuro, Lisboa 1998? Éramos 1000 lá
dentro, e muitos do lado de fora, a quererem ser ouvidos e respeitados. Evitámos que “aquela” gestão
flexível do currículo levasse à redução curricular da Educação Física. Que grande vitória!
Desde o 1º Congresso histórico na Figueira da Foz 1988, passando por Tróia 1991, Ofir 1994, Fátima
1997, Lisboa, 1998 (Congresso extraordinário), Lisboa 2000, Lisboa 2003 e Maia 2006 que analisamos
com discussões “acaloradas” os problemas que afectam a nossa área profissional, propomos soluções
e orientações para a acção, convivemos, uns com os outros, com o afecto de quem veste com orgu-
lho a mesma camisola, a de Professor de Educação Física.
Mas, também, as Moções e as Cartas Abertas têm sido uma fonte de orientação para a minha acção
profissional. Em temas como a Educação Física, o Desporto Escolar, os Recursos, a Formação Inicial e
Contínua, a Ética e Desenvolvimento Profissional, as Saídas Profissionais, o Treino Desportivo e o Exer-
cício e Saúde o conteúdo das moções tem sido muito clarificador. 
As Cartas Abertas, especialmente a de 1991 e a de 2002, são muito frequentemente consultadas.
Muitos dos aspectos caracterizados e dos problemas levantados têm-se, infelizmente, mantidos actuais.
Mas também, as definições, os conceitos, as perspectivas são actuais. 
Por isso, muita da argumentação com que me tenho armado, para enfrentar adversários das nossas
posições, é inspirada no conteúdo das Cartas Abertas e das Moções aprovadas nos Congressos.
E os colegas do CNAPEF? Alguns, têm partilhado comigo, uma parte importante, das nossas vidas pro-
fissionais. Quase sempre, participámos em equipas de trabalho coesas. Conseguimos, em colectivo,
criar sinergias que se traduziram em efeitos acrescentados para todos. 
Como foram colectivos construídos na base da colaboração mútua e orientados para objectivos comuns,
com uma prática profundamente reflexiva e compostos por profissionais experientes e com saber, a
oportunidade para aprender foi enorme.
É por isso que, para mim, comemorar 20 anos do CNAPEF é comemorar agradecendo tudo o que
aprendi com vocês, queridos colegas. Que me desculpem os outros, mas estes tiveram a oportunidade
de me tocarem para sempre! Bem hajam Manuel Pedreira, Luís Bom, Rui Petrucci, José Brás, João Ja-
cinto, Jorge Mira, Lídia Carvalho, Zélia Nunes, Alves Diniz

*Professor de Educação Física da Escola Secundária D. Luísa de Gusmão

João Pedro Graça*

Constituindo-se o desporto como um dos maiores fenómenos sociais do nosso tempo, a sua prática
correctamente desenvolvida representa uma importante fonte de valorização dos cidadãos, da sua

qualidade de vida, do desenvolvimento da economia, da integração social e da prevenção na saúde.
O Desporto embora sendo considerado, a nível mundial, como um dos maiores motores da economia
continua a ser, em Portugal, desvalorizado nas suas vertentes do bem-estar e saúde e naquilo que é o
seu grande contributo para a resolução de problemas sociais. Muito se fala nos dias de hoje no comba-
te à Obesidade como sendo um problema social e uma pandemia dos novos tempos, contudo esta fobia
deixa de fora os outros problemas existentes tão ou mais graves que este. Onde está a preocupação
com a Osteoporose, os problemas Cardiovasculares, a Diabetes tipo II, ou as doenças do foro psicológi-
co ou psiquiátrico e os problemas de exclusão social, que são situações de gravidade e que continuam
em crescendo exponencial? Será que a grande preocupação com as questões nutricionais de hábitos
alimentares resolvem por si só estes problemas? Será que o grande mal é a Obesidade? Porquê conti-
nuar com panaceias para os ditos grandes males em vez de actuar sobre as suas causas? No nosso hu-
milde parecer, a principal via a desenvolver será através da LUTA CONTRA O SEDENTARISMO. Numa vi-
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são minimalista deste processo, por muitos bons hábitos alimentares que uma criança ou adulto adqui-
ram, caso estes não tenham actividade física regular que despenda mais calorias do que as ingeridas
haverá sempre uma descompensação metabólica e acumulação de gorduras no organismo.
Segundo o nosso entendimento esta é uma questão Cultural que deriva de anos de distanciamento
das práticas desportivas e da actividade física. Primeiro, pelas políticas Salazaristas e depois pelo
desenvolvimento Tecnológico, caminhamos para uma sociedade cada vez mais sedentária. Temos em
Portugal um défice de Cultura Desportiva e do Corpo que se traduz depois em questões como o anal-
fabetismo motor e alheamento aos benefícios da actividade física no desenvolvimento integral das
camadas mais jovens da sociedade.
As alterações culturais demoram décadas ou até séculos pelo que urge começar a modificar compor-
tamentos que se venham a traduzir na alteração de hábitos, de forma a conseguir atingir esta mu-
dança de cultura o mais breve possível.
Todos os esforços deverão ser dirigidos para as camadas mais jovens começando pois este tipo de in-
tervenção o mais cedo possível. Quanto mais adiantada a idade mais difícil é a alteração dos hábitos
adquiridos, pelo que será nas idades mais jovens que se poderá mais facilmente incutir o gosto pela
actividade física e hábitos de vida saudável. Por outro lado é também nas idades mais jovens (0 a 5
anos) em que existe uma maior proximidade e envolvimento dos pais e encarregados de educação
com as crianças, o que pode proporcionar oportunidades para mais facilmente comunicar com estes
e promover nestes algumas alterações na aquisição de hábitos de vida saudável. 
Num espaço multicultural como é o da escola portuguesa na actualidade, o respeito pela diferença e
a promoção de valores que visam a integração dos alunos na sociedade, no respeito pelos princípios,
leis e valores, é condição essencial para criar um ambiente de comunicação e de sentimento de
pertença a um grupo. É a aqui que mais uma vez o Desporto se manifesta como um dos melhores
instrumentos do combate à exclusão social. Correndo atrás de uma bola, são todos iguais e têm todos
o mesmo objectivo trabalhando em grupo para o mesmo fim e com os mesmos valores e regras. 
A criação de ambientes onde os jovens têm oportunidade de desenvolver a sua auto-estima e autocon-
fiança incrementa obviamente o sucesso escolar e promove o bem-estar e a saúde psicológica.
A Educação Física e o Desporto Escolar são os pilares básicos da sustentação de qualquer política de
desenvolvimento desportivo. Pelo que é essencial que se articulem tanto horizontal como vertical-
mente estas duas vertentes educativas ao longo de todo o caminho de aprendizagem dos nossos
jovens. A avaliação em Educação Física foi e é uma conquista determinante no seio do sistema de
ensino, pelo que não se pode continuar a aceitar que certos profissionais continuem a avaliar os seus
alunos com modelos fechados baseados na aferição de conhecimentos e de desempenhos motores,
em vez de avaliarem a evolução das competências adquiridas e o conhecimento prático aplicado, não
promovendo unicamente a igualdade mas considerando também o factor equidade. Práticas como es-
tas só vêm descredibilizar o processo avaliativo e reforçar os argumentos dos seus opositores. Temos
tão bons exemplos de grupos e departamentos de educação física que só será necessário difundir
estas boas práticas como modelo a generalizar.
No contexto de Mudança actual é de grande importância para a sustentabilidade de qualquer orga-
nismo que este seja de orgânica leve e adaptável, o menos hierarquizado possível. Deve orientar-se
não só por normas de eficiência, eficácia e economia mas também de qualidade. Deve promover pro-
jectos de parceria com abertura a toda a comunidade, para rentabilizar esforços e recursos. Devem
todos os seus colaboradores estar alinhados e contribuir para o mesmo fim e com estratégias idênti-
cas. É pois esta a nossa perspectiva no que diz respeito à orientação estratégica para o Desporto
Escolar que baseia toda a nossa actuação.
O Desporto Escolar como actividade voluntária de complemento curricular deve permitir aos alunos a práti-
ca de actividades desportivas em ambiente escolar e sob a orientação de professores devidamente qualifica-
dos para o efeito e uma articulação com as competências adquiridas na Educação Física curricular.
Representa ainda para muitos milhares de jovens portugueses a única possibilidade de poderem parti-
cipar no treino de uma modalidade desportiva e em quadros competitivos de forma regular, uma vez
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que estes estão organizados a nível local, regional, nacional e internacional.
O ensino e prática dos valores educativos do desporto são uma das grandes preocupações do Desporto
Escolar, ao trabalhar os valores em torno das dinâmicas de grupo e no desenvolvimento de competên-
cias individuais, intrínsecas às actividades desportivas. 
Os grandes vértices do Desporto Escolar poderão ser observados em três grandes áreas, que são elas:
- A Promoção de Hábitos de Vida Saudáveis;
- O Combate à Exclusão e Insucesso Escolar através do Desporto;
- A promoção das Actividades Desportivas
As Boas Práticas têm que ser estimuladas e divulgadas como factor de desenvolvimento e generali-
zação e como tal a informação e comunicação são também vectores essenciais no desenvolvimento
do Desporto na escola.
Como última reflexão, pensamos que para a mudança cultural que se impõe, basta que utilizemos na
nossa actuação os valores e princípios do desporto, que unamos esforços e recursos, que pensemos
num futuro melhor e nos nossos jovens como cidadãos de plenos direitos e como participantes activos
nos destinos da humanidade.
Nesta vertente a actuação do CNAPEF tem sido nos últimos 20 anos de imprescindível valor, tanto
pela dedicação na aquisição de diversas vitórias no âmbito da Educação Física, como pelos trabalhos
de grande nível ou pareceres cruciais que tem desenvolvido e apresentado a bem do Desporto e da
Educação. O CNAPEF é sem dúvida alguma, uma das principais instituições que servem de dinamiza-
doras e catalisadoras das boas práticas no âmbito da Educação Física e do Desporto.   

*Coordenador Nacional do Desporto Escolar

Jorge Mota* 

Estamos numa época em que a mudança é constante e, nem sempre, temos tempo para perceber
as alterações que o mundo que nos envolve nos fornece. A sincronização do percebido e do co-

nhecido carece do tempo necessário a uma sedimentação e a uma exigência quotidiana que nos
esgota pela informação veiculada e carente de rastreio.
O reconhecimento e valorização social de um comportamento tão complexo como a actividade físi-
ca e o desporto, têm sido substanciados pela sua estreita associação com diversos marcadores que
especificam a saúde e a qualidade de vida das populações e, de não menos importância, das caracte-
rísticas do próprio desenvolvimento humano., Neste quadro assume especial relevância a análise da
interacção da actividade física com as respectivas determinantes no crescimento e desenvolvimento,
durante o qual se estabelecem processos cognitivos e motores que preparam as crianças e adoles-
centes para enfrentarem as solicitações do envolvimento, cada vez mais frequentes e sofisticadas,
que condicionam o aumento da taxa de sedentarismo. 
Neste contexto, toda a sorte de organizações profissionais não podem escamotear a natureza da sua
acção e, portanto, da carência e valência dos processos de interferência que garantem o desenvolvimen-
to da actividade profissional, na medida que uma evolução qualitativa se faz pela capacidade que temos
de transformar em prática vivida ou de vida, os conhecimentos e a informação que nos é facultada.
Não podemos dissociar as nossas experiências de vida do conjunto e organização histórica, quer bio-
lógica e social, que nos proporciona a sociedade em que nos inserimos. Daí que, a nossa responsabili-
dade social, seja o da capacitação (do ser activo, da prática desportiva) de um projecto educativo e de
formação desportiva e social numa dimensão de autonomia e responsabilidade. 
Nesta conjectura é de realçar e congratular a CNAPEF no seu 20º aniversário pelo trabalho desenvol-
vido no domínio da acção da prática dos profissionais de Educação Física, no sentido da sua valoriza-
ção humana e profissional. O conjunto de iniciativas e acções que conjugam a participação diferencia-
da do professor de Educação Física, do ambiente sócio-desportivo escolar e do clube, do envolvimen-
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to dos agentes desportivos, com repercussões na organização pessoal, do dia-a-dia, e nas experiências
associadas à actividade física e desportiva, parecem ser elementos marcantes de uma participação lon-
ga de um conjunto de profissionais dedicados e com visão não apenas para o conjunto de agentes es-
pecialmente envolvidos no desporto, mas também para aqueles que pretendem obter informação subs-
tantiva sobre as implicações alargadas que estão contidas nas reflexões ali colocadas que nos per-
mitem abarcar as novas ideias e reflexões e nos ajudam a melhor a prática e acção dos profissionais.
Que o futuro da CNAPEF possa ser construído na valorização do seu passado. Parabéns.

*Professor Catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto

Jorge Proença*

Vinte anos de Vida e uma Causa: a Educação Física

Aexistência e vida das instituições sócio-profissionais, expressando necessidades, sinergias, von-
tades, comportamentos e decisões individuais e colectivos, está permanentemente sujeita a cir-

cunstâncias e conjunturas sociais e políticas, situando-se perante elas em torno de motivações,
causas e valores que entendem por bem defender.
Embora, em geral, todos falem e pareçam actuar em nome do bem público, fácil é constatar em várias
situações a sobranceria, senão mesmo esquecimento, a que são votados esses valores, privilegiando in-
teresses corporativos tendentes a instituir ou manter prerrogativas de grupos ou classe.
Ao longo dos 20 anos que agora se celebram, as APEF’s e o seu Conselho Nacional, mais que a defesa dos
profissionais de Educação Física, têm norteado a sua acção pela dignificação e credibilização da própria
Educação Física. Com a natureza inerente a contextos e lideranças diferentes, sem a acutilância e persis-
tência que eu desejaria e ainda que distante dos resultados ambicionados, é justo reconhecer quão útil
se tem revelado a acção do CNAPEF naquilo que é essencial: promover uma Educação Física de qualidade
para todos. E como tem sido importante e difícil esta acção particularmente em momentos de menos es-
clarecidas tentativas legislativas (por exemplo a chamada ‘flexibilização curricular’), ou quando os mais
gravosos atentados à credibilização da Educação Física, nestes últimos 20 anos, tinham por epicentro al-
guns profissionais e instituições que, paradoxalmente, nela têm o pão de que se alimentam!
Os textos, análises, discussões e propostas produzidas sobre a formação inicial em Educação Física ou
sobre a crucial questão da Educação Física no 1º Ciclo demonstram, eloquentemente, a importância
e a dificuldade na actuação dos que ao movimento associativo têm dedicado abnegado tempo e com-
petência em prol da criação de melhores condições para o digno exercício da função docente, seja na
resolução das insuficientes e inadequadas infra-estruturas materiais ou na melhoria qualitativa da
formação, de modo a cumprir – ou, ao menos, ter por referência primordial – os Programas Nacionais
da disciplina. Noutro âmbito e em contextos mais adversos, o CNAPEF tem insistentemente defendi-
do a urgente necessidade de regulação do exercício da profissão. Sem a visibilidade e efeitos globais
hoje expressos na crise económica e financeira, a ausência de regulação e o livre arbítrio do merca-
do e da “cunha” nas áreas do treino desportivo e do fitness deixam um rasto de desprestígio e des-
qualificação de consequências incalculáveis.
A constatação de que o já alcançado está aquém do desejável não questiona o reconhecimento devi-
do ao movimento associativo e ao CNAPEF em especial. Numa sociedade e num tempo de acrescidos
obstáculos ao associativismo, num quadro em que a própria Educação Física foi renegada e ‘morta’
por teóricos não praticantes, iluminados pela transcendência de fontes inspiradoras ou pelos holofo-
tes mediáticos, a defender a Educação Física chegou a representar um acto de coragem.
Reconhecer a acção esclarecida, a capacidade de mobilização dos Professores, as fundadas convicções
e lúcidas propostas que em momentos decisivos conduziram a importantes conquistas ou induziram
recuos do poder político é, além do mais, um acto de justiça. Ter tido a oportunidade de partilhar e
viver momentos exaltantes como o Congresso de Ofir ou o Congresso Extraordinário de Lisboa reali-
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zado no Parque das Nações (Pavilhão do Futuro) foi uma honra e um privilégio que devo ao movimen-
to associativo. A disponibilidade incondicional em participar nas expressivas manifestações de vitali-
dade do movimento associativo (os Congressos) ou nas múltiplas iniciativas locais das várias Asso-
ciações corresponde a um dever gratificante; tenho-os vivido como instantes de renovada identidade
profissional, de reflexão e aprendizagem e, sobretudo, de revitalizada consciencialização acerca do signi-
ficado e importância da nossa área profissional. Também de responsabilização acrescida e de compro-
misso para com a Causa que colectivamente partilhamos.
A noção das dificuldades actuais e futuras e o conhecimento e experiência adquiridos fundamentam
uma confiança crítica e uma feliz esperança. Confiança e esperança alicerçadas nas convicções e ac-
ções de cada um de nós, colectivamente organizadas.
Vamos viver com esperança e a certeza da importância do muito que há a fazer. Porque a nossa profis-
são e a nossa especialidade o merecem.

*Director da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Lusófona –ULHT

José Curado*

Antes de mais os meus agradecimentos pelo convite e pela surpresa do convite. Creio, sem falsas mo-
déstias, que muitos outros profissionais estarão bem melhor posicionados para testemunharem sobre

estes vinte anos. Contudo, e uma vez aceite o convite, aqui vai a minha interpretação, não tanto do passa-
do (gosto de o olhar mas não de lhe ficar amarrado), mas particularmente do que o futuro deverá ser.
Quanto ao passado, é com prazer que recordo ter participado em vários dos momentos destes 20 anos,
particularmente em alguns dos de mais alto significado – os Congressos -, sempre a convite de colegas
por quem tenho enorme respeito pessoal e profissional. Ainda aqui, bastará dar uma vista de olhos pelo
website da organização para se perceber o muito trabalho realizado e que, naturalmente, não poderá
deixar de ser motivo de orgulho para todos os envolvidos e, obviamente, motivo de reflexão.
Mas se celebrar 20 anos significará relembrar o passado, o meu entendimento, como já referi, é que será
mais importante projectar o futuro. Há quem diga que a melhor maneira de prever o futuro será inven-
tá-lo. Mas não creio que necessitemos de inventar, uma vez que estão disponíveis suficientes elemen-
tos de reflexão sobre o que nos espera, particularmente nos renovados contextos da União Europeia.
Em 2006 foi publicado o relatório do 3º ano do Projecto da Rede Temática da A.E.H.E.S.I.S. – Aligning
a European Higher Education Structure in Sport Science. No âmbito do desenvolvimento do projecto
foi feito o levantamento da situação da formação nas quatro grandes áreas de actividade – Educação
Física, Fitness, Treino Desportivo e Gestão -, nos diferentes países. E os dados recolhidos dão que pen-
sar. Senão, veja-se:
- em relação à Educação Física, Portugal apresenta 12 programas diferentes, sendo o 3º País, apenas
suplantado pela Turquia (29) e Alemanha (21);
- no Fitness temos o maior número de programas, 20;
- para o Treino Desportivo apresentamos 16 programas, sendo que apenas a França tem mais (23);
- na área da Gestão aparecemos em 5º com 10 programas. Têm mais a Alemanha (18), o Reino Unido
(14), a Turquia (13) e a Roménia (12).
Atente-se, ainda, em dois pormenores:
- poderão ter ficado programas por indicar, uma vez que existirão instituições que não terão respon-
dido ao questionário no âmbito daquele Projecto;
- todos os Países com mais Programas por especialidade do que Portugal têm populações muito supe-
riores. O que não impediu de “liderarmos” no Fitness!
Naturalmente que estes dados terão várias interpretações. No entanto, creio que dificilmente não te-
remos de compreender que eles espelham bem a situação de grande desregulação que todos temos
sentido e, alguns, denunciado. 
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Posto isto, chegamos aquela que, na minha modesta opinião, é a questão central e decisiva que a
todos deverá preocupar e mobilizar para a acção. Trata-se da absoluta necessidade de se conseguir o
alinhamento (um moderno conceito de gestão que significa colocar todos a remar na mesma di-
recção) de todas as instituições intervenientes e acabar com o clima em que vivemos há anos demais.
Clima este no qual não é possível distinguir os melhores dos piores, a qualidade da falta da mesma,
a formação a esmo em vez de corresponder às reais necessidades do País. A quem interessa este am-
biente de falta de clareza? Certamente que não aqueles que prezam a qualidade.
O Projecto Europeu, as recomendações emanadas e a indispensável articulação entre formação e em-
prego, teremos de os entender como o motor do alinhamento pretendido.
Mas importará também não confundir a necessidade de alinhamento com a imposição de “vias úni-
cas”. Alinhar através de entidades reguladoras e com regras de qualidade claras faz todo o sentido.
Impor vias únicas (já) não faz nenhum. 
Estamos no limiar de um grande salto civilizacional. Embora com todas as críticas que, justamente,
lhe estão a ser feitas nos casos em que a respectiva implementação está a ter interpretações envie-
sadas, tudo o que o processo de Bolonha e as declarações de Compenhaga e Lisboa representam, o
reconhecimento das competências adquiridas nas diferentes experiências de vida e da importância da
formação ao longo da vida, o movimento europeu na procura da harmonização das diferentes vias de
formação, etc., terão de ser entendidas como um grande progresso da Humanidade. 
De facto, é indispensável que qualquer cidadão que pretenda aceder ao topo de um qualquer mundo
de competências disponha de mais do que uma via para o conseguir. É este o caminho para enrique-
cer a igualdade de oportunidades. Ora, a meu ver, isto só será possível se formos capazes de por de
pé um sistema concorrencial e regulado, gerador de elevados níveis de competitividade. Aqueles que,
e perdoem-me agora o “puxar da brasa para a minha sardinha”, verdadeiramente entendem e vivem
o processo de treino desportivo conhecem a importância da competitividade e não a temem. É este
um exemplo que podemos dar e gostaríamos de ver mais seguido.
Na evolução do projecto europeu, a convergência que se tem vindo a construir com a participação de
muitas instituições de ensino superior e de outros tipos, grandes Federações desportivas internacio-
nais, diferentes Países com diferentes sistemas, etc., com as consequentes recomendações, represen-
ta um inquestionável sinal de avanço na direcção certa.
Chegado aqui, não me parece que o CNAPEF venha a sentir “falta de trabalho”! Assim, desejo aos actuais
e futuros responsáveis votos dos maiores sucessos em tudo aquilo com que irão ser confrontados.
E, acrescento, a disponibilidade, sempre manifestada, da Confederação Portuguesa das Associações
de Treinadores, para descobrir caminhos de convergência.

*Presidente da Direcção da Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores

José Eduardo Cordovil*

O que é o CNAPEF?

Quando me foi pedido para colaborar com um depoimento sobre o CNAPEF cruzaram-se em mim
sentimentos contraditórios. De prazer, pelo que significa recordar a acção do CNAPEF, e de dúvi-

da pelo facto de ter sido escolhido e não estar preparado ou devidamente documentado para produzir
um depoimento adequado ao aniversariante.
O colega Rui Petrucci, actual Presidente da Direcção do CNAPF, conseguiu no entanto vencer a minha
hesitação ao tornar claro que se trata de algo de pessoal e de que o livro onde o depoimento se irá
inserir conterá outros capítulos onde, de forma organizada, se focará a actividade, as pessoas e a his-
tória do CNAPEF.
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Assim encarei este desafio da forma que o intitulo, colocando uma pergunta simples, que poderia ter-
me sido colocada por um jovem licenciado a quem a sigla nada diga.
Espero que os que tiverem tempo e vontade para lerem na íntegra este depoimento não terminem
com a sensação de que o autor não respondeu ao que lhe foi pedido e se perdeu no caminho.
Partamos então no rumo que vos proponho, esclarecendo desde já que o autor é um observador parti-
cipante mas com reduzida intervenção pessoal no objecto do depoimento, dado que nunca desem-
penhou funções em órgãos do CNAPEF.
Para tal vamos desdobrar a sigla CNAPEF em múltiplos sentidos, procurando revelar os significados
que esta assume para o autor do depoimento.
Conselho é a primeira palavra que foi escolhida para representar esta organização. Muitas outras po-
deriam ter sido encontradas mas considero feliz que o CNAPEF se assuma como um Conselho, espaço
onde se é simultaneamente conselheiro e aconselhado. Mas a letra que inicia a sigla significa tam-
bém para mim Cumplicidade entre pessoas que, apesar de nem sempre concordarem, procuram ultra-
passar os conflitos pelo confronto de ideias e conseguem desta forma Construir Consensos. Este per-
curso é assinalado pelos momentos privilegiados de encontro, debate e confluência de razões e emo-
ções como a preparação e realização dos Congressos têm constituído regularmente.
Nacional é o termo que se segue na sigla e todos os que têm acompanhado os vinte anos do CNAPEF
sabem bem como tem sido difícil trabalhar em todo o país e vencer as desconfianças entre pessoas,
associações e escolas de formação. Espero que, dada a relativa maturidade já possui, o CNAPEF seja
agora capaz de sobrepor ao peso dos egos o valor do que é partilhado e comum – Nosso.
Das Associações de Profissionais e Professores se fala em seguida. Não é possível resumir o que es-
tas associações são e qual a importância do seu trabalho, sendo certo que algumas delas já existiam
muito antes da criação do CNAPEF e do seu trabalho resultou a expansão a todas as regiões do país.
Da sua história outros se ocuparão mas a sua aproximação progressiva e mesmo a articulação do
CNAPEF com a Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) são hoje motivos de reconhecimen-
to pessoal para com todos os que foram vencendo desconfianças e rivalidades pessoais, académicas
ou bairristas, e conseguiram construir a unidade na acção. Também aqui me surgem ligações com
outros termos que permitiram construir este resultado. A Amizade sobrepôs-se à animosidade e
antagonismo que existiram no início. A construção e reflexão em torno dos Programas Nacionais têm
estimulado a participação alargada e constituem inegável factor de afirmação e dignificação da pro-
fissão docente. Num contexto em que as dimensões administrativas e de gestão da docência pare-
cem querer minimizar a Participação esta é uma dimensão fundamental para combater a tendência
para a “funcionarização” da docência e para a fragmentação da intervenção profissional.
De Educação Física se fala no final da sigla CNAPEF. Não é aqui o local para recordar o debate ex-
tremado sobre a adequação do conceito e das propostas de alternativas que contribuíram para a
unidade dos profissionais em torno da defesa do conceito e da profissão. Para todos os que desem-
penham a sua profissão na Escola é hoje evidente que a Educação Física adquiriu um Estatuto, reco-
nhecido no espaço curricular que lhe é atribuído, que resulta em parte significativa do labor desenvol-
vido pelo movimento associativo dos profissionais. Estatuto que se afirma e desenvolve também
noutros domínios da intervenção dos profissionais, como o treino desportivo, o exercício e saúde e a
gestão. Numa outra linha de reflexão, não menos importante, surge a necessidade de sermos Exem-
plos capazes de envolver mais os jovens profissionais num movimento associativo com Futuro.  
Por tudo isto endereço ao CNAPEF, nele envolvendo todos os que o foram construindo com a sua dedi-
cação e saber, o meu muito obrigado por completar vinte anos de contribuição para a unidade e di-
gnidade da profissão que me escolheu e a que me honro de pertencer.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária de Pedro Nunes
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José Eduardo Monteiro*

Omovimento associativo é, por um lado, um sinal relevante do desenvolvimento profissional duma de-
terminada área e, por outro lado, um factor fundamental desse mesmo desenvolvimento profissional.

O CNAPEF não tem deixado de ser o elemento agregador do conjunto dos factores de crescimento e
desenvolvimento e das preocupações da nossa área profissional, independentemente do campo em
que ela é exercida.
A história do CNAPEF está cheia de estórias de sucesso em defesa dos valores e do valor que a Edu-
cação Física, como área inclusiva de várias actividades de desempenho profissional, representa nas
sociedades modernas e desenvolvidas.
Tem também sido o elemento aglutinador, por um lado, das preocupações dos Professores de Edu-
cação Física e, por outro lado, do desenvolvimento das acções e dos objectivos das várias associações
profissionais.
Parece-me evidente que, sem o CNAPEF e as Associações Profissionais, a Educação Física, hoje, seria
muito diferente e os Professores de Educação Física também. Pelo menos eu.
A minha vida profissional confunde-se de certa maneira com a própria história do movimento asso-
ciativo da Educação Física. Neste sentido, o meu próprio desenvolvimento profissional não pode
deixar de estar ligado, tanto de forma directa como indirecta, com a acção, o crescimento e o desen-
volvimento das associações profissionais e do CNAPEF.
Ainda jovem professor, no início destas andanças, quando a Educação Física Escolar e os restantes
campos de intervenção da área da Educação Física eram tão diferentes que, olhando para trás,
parece-me a história dum universo paralelo, participei em momentos relacionados com a génese do
movimento associativo e o CNAPEF que me moldaram como profissional, tanto pelas pessoas e profis-
sionais que tive a oportunidade de conhecer, uns que já respeitava, outros que aprendi a respeitar e
a ouvir as suas opiniões, como pelas preocupações e pelo estilo que cedo vivi e que, para o melhor e
para o pior, marcaram a minha vida profissional.
Vida esta que, na sequência da formação inicial e da qualidade dos professores que tive, me permi-
tiu “vadiar” por diferentes campos de intervenção enriquecendo o meu olhar sobre a profissão e
fazendo consolidar a ideia de que aquilo que nos une e nos caracteriza é incomensuravelmente maior
do que aquilo que nos separa.
A acção do movimento associativo e do CNAPEF traduziu-se num conjunto bastante relevante de
conquistas que a(s) profissão(ões) fez nestes últimos vinte anos. E não foi só na Educação Física
Escolar, também no sistema desportivo, no sistema autárquico, no sistema empresarial e privado.
Hoje, a realidade da acção e da intervenção dos profissionais de Educação Física e Desporto é in-
variavelmente diferente, e muito melhor, do que era há 20 anos.
Tudo começou com o 1º Encontro Nacional de Professores de Educação Física, realizado no “Hotel
Altis”, em Lisboa, em 27 de Fevereiro de 1987. Este encontro, que tive o prazer e a honra de assistir
(o meu nível de desenvolvimento profissional não permitia participar activamente, o que me colocou
na posição de um aluno a assistir a uma aula de qualidade indefinível), foi fundamental para a
história recente da Educação Física, mas também na formação da minha identidade profissional, por
duas razões fundamentais: a) a identificação das diferentes visões que caracterizavam e caracterizam
a nossa área profissional; b) pelo grau de participação dos diferentes sectores da nossa actividade
profissional e de diferentes gerações que na discussão, no confronto de ideias e na partilha de valore
fundamentais dignificaram a Educação Física e o grupo profissional.
Nesse encontro, que é um marco essencial da história recente da Educação Física, foram aprovadas
três moções e uma proposta que acabaram por despoletar a realização regular dos Congressos
Nacionais de Educação Fìsica e a necessidade das Associações Profissionais se aglutinarem em torno
do CNAPEF.
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Desde aí, verifica-se uma preocupação deste movimento em entender a Educação Física, não como a
Educação Física Escolar, mas sim como uma área que incluía também “as funções de formação
desportiva, de recreação e de educação permanente, etc.”, identificando-a como uma área de edu-
cação das pessoas, em qualquer idade, desde que realizada com determinados objectivos e determi-
nados valores, expressando-se, como tal, como uma área profissional com diferentes especializações
(campos ou objectos de intervenção), em oposição a outro tipo de movimentos, dentro e fora do grupo
profissional, que promoviam e promovem a “especiação” profissional.
As três moções aprovadas marcam ainda as grandes preocupações dos profissionais e do movimento
associativo. São elas “A Formação de Professores de Educação Física”, que continua actual, os “Pro-
gramas de Educação Física” e “Recursos (Tempos e Instalações) ” e a proposta apresentada pelo Prof.
Melo de Carvalho para a realização dum Congresso de Educação Física, com a organização partilha-
da pelas Associações Profissionais, a SPEF e com a colaboração do Grupo de Estudos do Sindicato
(SPGL).
Estas moções deram origem aos temas do 1º Congresso Nacional de Educação Física, aos quais foi
adicionado o Desporto Escolar como assunto fundamental no quadro de desenvolvimento das activi-
dades físicas na Escola e do sistema desportivo. As questões que obrigam o envolvimento de diferen-
tes agentes com interesses multivariados têm sido aqueles em que o seu desenvolvimento é mais
problemático e se tem caracterizado por maior número de avanços e recuos. Pelo contrário, os “Pro-
gramas de Educação Física” e “Recursos”, particularmente as Instalações, têm sido os temas em que
maiores ganhos a classe profissional e o movimento associativo têm obtido. Estes temas, ou áreas de
acção, relevam e revelam algumas das grandes conquistas e perdas do grupo profissional, neste últi-
mos vinte anos.
Ao longo deste tempo, novos desafios se têm vindo a colocar ao grupo profissional. Sublinharia a
intervenção no 1º Ciclo, a formação inicial, o estatuto do treinador, particularmente o treinador “de
formação”, e dos intervenientes nos “ginásios” e “health clubs”. Obrigam a uma reflexão e uma acção
concertada entre os diferentes actores de forma a evitar a atomização da profissão ou a “especiação”
– a criação de novas profissões.
Por outro lado, ao movimento associativo colocam-se novos desafios relacionados com a sua organiza-
ção, com o seu reforço e com a sua acção.
Parece-me, neste quadro, que o reforço claro do CNAPEF, enquanto estrutura nacional e a sua relação
e articulação com a SPEF e outras estruturas organizativas de profissionais de Educação Física, dos
diversos campos de acção profissional, torna-se o grande desafio nos próximos anos, para atacar os
novos problemas que se colocarão constantemente ao grupo profissional.
Para isso, gostaria de sugerir alguns aspectos que considero essenciais para o desenvolvimento do
movimento associativo:
- o reforço do CNAPEF como estrutura nacional, como principal interlocutor das Associações Profis-
sionais junto dos poderes decisórios e dos profissionais;
- a construção dum plano de acção nacional que desenvolva uma maior aproximação com as estru-
turas locais e os professores nos diversos locais de intervenção;
- o desenvolvimento de ferramentas de comunicação (“sítio na internet”, “blogs”, revistas, jornais, …)
que permitam que a informação se torne conhecimento de forma acessível, criando os laços neces-
sários entre os profissionais e o movimento associativo.
Para terminar, no quadro de dificuldades do desenvolvimento profissional e face aos novos e estimu-
lantes desafios que se colocam, o CNAPEF e as Associações Profissionais, juntamente com os seus
profissionais têm representado um valor acrescentado na profissão e nas diferentes especializações
do quadro profissional. Tal facto deve-se a um conjunto de profissionais que têm assumido, de forma
mais visível ou mais invisível, o combate diário às adversidades com que nos temos deparado, mas
também à proposição de objectivos claros que se têm assumido como faróis nas opções e nas acções
dos profissionais e do próprio movimento associativo.
Por isso, em data do vigésimo aniversário, é caso para dizer parabéns pela maioridade e o exemplo da
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acção realizada, que nos permite augurar um futuro promissor, de grandes combates, mas também
de grandes conquistas. Dar os parabéns ao CNAPEF e a todos os profissionais que têm assumido a
responsabilidade de o dinamizar e de o consolidar através das propostas e das acções, sempre parti-
lhadas com o grupo profissional. Dar também os parabéns a todos os colegas que, com a sua partici-
pação, mais, ou menos, activa, têm também contribuído para o desenvolvimento e a consolidação do
movimento associativo.
E muito ainda está por caminhar e por se fazer.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária Stuart Carvalhais

José Gregório Viegas Braz*

Dramatização da “ciência” e ataraxia profissional

Hoje, vive-se um momento adverso, de definhamento para o trabalho de qualquer movimento
associativo. Para os que se dedicam à Educação Física, esta dificuldade faz-se sentir de forma

ainda mais dolorosa. Para além de vivermos numa sociedade hiper individualista - devidamente ape-
trechada com os seus rituais de aprendizagem por tudo o que se afaste da felicidade privada não aju-
dar o nobre trabalho de quem se dedica ao bem comum - temos ainda a dificultar o trabalho asso-
ciativo o alheamento emocional dos problemas profissionais que é paradoxalmente produzido e fo-
mentado a partir das próprias instituições de formação. A fusão da folclorização do espectáculo nar-
císico e o trabalho de desvinculação cognitiva e afectiva com a Educação Física fazem colapsar gran-
de parte das pretensões do movimento associativo. Com esta experiência do mal se vai apetrechan-
do a alma da nossa cultura profissional com vontade não desejante. Mas eles não sofrem porque não
sentem. E não sentem porque não pensam…
A ética deixou de ser o farol da acção. Criou-se a falsa ilusão que todos os tipos de problemas aca-
démico-profissionais encontram resposta certeira na “ciência”. Um dos efeitos secundários nocivos
desta anorexia “científica”, foi o de fazer do pensar eticamente uma inutilidade. A ética que está na
raiz de todo o processo formativo é incompreensivelmente liquidada. Com a balança axiológica ava-
riada, os distúrbios patológicos são inevitáveis. Criou-se a ideia que tudo se reduz à “ciência” e que
o melhor é seguir esta máquina da verdade. Só que a “ciência” não existe fora do mundo dos homens. É
constituída a partir das suas relações de poder. E muitos servem-se desta “ciência” para regular os
outros a partir dos interesses particulares. A bordo desta ideia expansionista, qualquer dislate pode
ser cometido desde que sirva os interesses ditos “científicos”. Qualquer suicídio ou crime desde que
siga os preceitos “científicos” merece aprovação. Neste contexto de dramatização, uma nova gama
de clínicos da verdade está empenhada em fazer circular um novo discurso para conseguirem novas
relações de poder. Se a linguagem produz o ser, a regulação cognitiva faz-se pelo que é dito. A “nossa
verdade” constrói-se de forma estatística, bastando para isso que muitos digam a mesma coisa,
mesmo que seja mentira. Em nome desta verdade, os desenhadores da “ciência”, uma espécie de
novos “senhorios”, dizem que a nova ordem “científica” lhes dá o domínio do território que pertence
à Educação Física. De um lado, colocam-se os que defendem a emergência de uma nova ciência – a
motricidade; do outro, os que pretendem seguir o modelo do grande fenómeno cultural que é o
desporto. Apesar de serem duas concepções diferentes, têm em comum o facto de quererem usurpar
(ou adulterar) o território que legitimamente pertence à Educação Física – o campo das actividades
físicas educativas.
Em vez de procurarem afirmar-se em terreno próprio, respeitando o que foi construído historicamente
por gerações de distintos entusiastas, procuram antes afirmar-se à custa da negação da Educação
Física. Como se chama alguém que invade território alheio e se apropria indevidamente do que não
é seu? É preciso não esquecer que quem se bateu e conquistou o território das actividades físicas
educativas foi a Educação Física. E já agora convém também ter presente que foi a Educação Física
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quem primeiro pisou o solo do conhecimento universitário. Igualmente também foi ela quem serviu
para promover os que agora defendem o desporto e a motricidade e não o contrário. Esta questão
ontológica temporalizada que é demonstrada pelos factos não pode ser escamoteada ou confundida.
Sem captarmos o fenómeno na duração não pode existir séria discussão. Não há, não pode existir,
discussão fora da história. Não pode haver discussão séria quando a Educação Física é pensada ape-
nas em acanhados momentos de insónia. 
Como se explica que uma área de conhecimentos que levou três séculos a constituir-se, depois des-
ta persistência temporal seja repentinamente posta em causa por este “projecto imperial”? Dizem os
clínicos da verdade que, para termos um verdadeiro estatuto académico e profissional, a exactidão
da “ciência”(?) impõe que se ocupe o território da Educação Física. Parece-me premente que se
explique este processo de expropriação “cientificamente”. Em que rigor matemático se apoiam para
delapidar todo este património que tanto custou às gerações anteriores? Ou será a Educação Física
um saber que resultou de uma imaginação perversa? Estariam todos os que se envolveram na cons-
trução da Educação Física mentalmente dementes? Estaria Abel Fontoura da Costa, Adolfo Coelho,
Afonso Costa, Augusto Filipe Simões, Alfredo Dias, Almeida Garrett, Anníbal Pinheiro, António Mar-
tins, Ardisson Ferreira, Aurélio da Costa Ferreira, Arthur de Seabra, Bernardino Machado, Bettencourt
Ferreira, Costa Sacadura, Desidério Bessa, Eduardo José Coelho, Francisco de Mello Franco, Francisco
José de Almeida, João Camoesas, Jorge Cid, Jorge Santos, José Pontes, Luiz Furtado Coelho, Luiz Carlos
Moniz Barreto, Luís Mousinho de Albuquerque, Luiz Monteiro, Mauperin Santos, Miguel Bombarda,
Paulo Lauret, Pedro José Ferreira, Ricardo Jorge, Ramalho Ortigão, Ribeiro Sanches, Salazar de Sousa,
Sílvio Lima  …entre muitos outros (mesmo muitos), completamente alucinados? Constituem eles um
grupo de débeis mentais sem crédito? 
Como se explica que muitas instituições de formação não seduzam nem fidelizem os professores pela
área de conhecimento que vão trabalhar? A guerra cega que o Ministério da Educação abriu sobre a
avaliação de desempenho dos professores está fora de tempo, quer dizer, do tempo oportuno. O
excesso de zelo colocado sobre o desempenho dos professores (de Educação Física) não encontra
paralelo na formação (em Educação Física) que lhes é ministrada. Muita preocupação com o que eles
fazem mas nada preocupados com o que as instituições de formação fazem deles para eles fazerem.
De tantos anos de laxismo para quem formou passamos para tanta preocupação para quem daí saiu
formado? De um lado, procede-se à castração e, do outro, pede-se excelência nas qualidades fun-
cionais de desempenho? Uma questão se impõe. O que têm essas instituições feito pela Educação
Física que nem sequer a designação por esta área do saber exibem (a não ser no diploma para dar
emprego)? Como se explica que as instituições abandonem a área de conhecimentos da Educação
Física mas continuem a formar professores nessa especialidade? Devo dizer que as instituições têm
toda a legitimidade para abandonar a Educação Física. Mas essa opção implica perder a legitimidade
pela formação em Educação Física. A mentalidade que resulta deste trabalho formativo (ou conspira-
tivo) é que ninguém se vai sentir fidelizado em termos cognitivos e emocionais com a Educação Física.
E quem vai lutar por aquilo que não pensa nem sente? O estado de apagamento que resulta deste
trabalho de desvinculação revela-se catastrófico para o trabalho associativo. 
Vivemos a era da hipnotização de um ridículo “imperialismo científico” que exige a Educação Física
como principal vítima. Esta electrização acciona um processo de psicologização que leva à indiferen-
ça dos problemas académicos e profissionais da Educação Física. O cenário de dramatização científi-
ca que vivemos vem acrescentar mais dificuldades às que já se faziam sentir. Apesar de tudo isto, o
movimento associativo tem contribuído decisivamente para a defesa e afirmação da Educação Física.
Sobre isto parece não haver dúvida. Ao mesmo tempo que se tem verificado uma afirmação progressi-
va da Educação Física no campo escolar, tem-se registado um silencioso e gradual retrocesso na for-
mação inicial dos professores de Educação Física. Parece não haver dúvidas que hoje temos uma me-
lhor Educação Física nas escolas do que a praticada há 25 anos. Contudo, parece haver dúvidas que
grande parte da formação que hoje é realizada em Educação Física seja melhor que a ministrada há
25 anos. Esta situação é no mínimo um bizarro paradoxo. Outrora, eram as instituições de formação
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que preparavam os professores para mudarem a realidade da Educação Física. Hoje, é a realidade da
Educação Física que obriga as instituições do Ensino Superior (algumas, muitas…) a elevar os padrões
de formação dos professores e a manterem ainda alguma (pouca) fidelidade à área de conhecimen-
tos que dizem formar. Outrora, a grande ambição que se colocava aos profissionais era a plena inte-
gração da Educação Física na universidade. Hoje, a grande ambição dos que fizeram carreira na uni-
versidade à custa da Educação Física parece ser o inverso.
Todas as grandes conquistas que a Educação Física alcançou nas últimas décadas foram conseguidas
à custa da intervenção realizada pelo movimento associativo. Basta consultar o livro das actas dos
diversos congressos que têm sido realizados para constatarmos que os grandes problemas da Educa-
ção Física foram objecto da agenda política e das reivindicações do movimento associativo. Basta
consultar o livro das actas para percebermos que o movimento associativo tem sabido atacar as ques-
tões críticas. O movimento associativo assume tal ordem de importância que sem ele muito provavel-
mente a Educação Física hoje já não existiria. Apesar das dificuldades e limitações com que o movi-
mento associativo se debate, o saldo não deixa de ser muito positivo. É de felicitar todos os colegas
que têm contribuído para o reforço do movimento associativo, pois sem eles todos os ganhos da Edu-
cação Física das últimas décadas ficariam indiscutivelmente comprometidos. 
E é neste trabalho de militância profissional que reside um outro tipo de paradoxo. Outrora, os que lu-
tavam pela dignificação profissional, mereciam a admiração dos colegas. Hoje, os que lutam por esses
mesmos valores não são honrados mas apedrejados com palavras de difamação. Em vez de receberem
apoio pelo trabalho voluntário em prol do bem comum, são atacados por aqueles que nada têm feito
(a não ser conspirar a sua destruição), como fundamentalistas. O que se pretende com este epíteto
depreciativo? Fundamentalista não é alguém que procura compreender e discutir responsavelmente a
racionalidade (os fundamentos) da criação e desenvolvimento da Educação Física. Fundamentalista é
apresentado como um imbecil que professa irracionalmente um fanatismo dogmático e que luta por
um absurdo em falência – a Educação Física. Será convidativo ser fundamentalista?
O que se pretende é difamar quem pratica tais actos, procurando-se com isso espantar potenciais
seguidores. Extingue-se a prática moral para que não exista convivência. O que pretendem é anular
a consciência moral, é fazer com que os profissionais não discutam nem valorizem a sua profissão,
sejam apenas “científicos”(?). Esta lógica paradoxal faz da difamação uma beleza encantatória com
o fito de ganhar adeptos para a causa suicida. O que pretendem com este processo de psicologização
perverso é levar os profissionais a lutar contra a sua própria profissão. O que eles têm feito não é a
construção mas a destruição da profissão. O que os excita são sentimentos moribundos. 
O racismo incorporou-se no próprio conhecimento “científico”. E manda a luta pela purificação do
conhecimento eliminar o que é impuro. A preocupação não está na construção de uma comunidade
académica e profissional mas no fomento do tribalismo canibalista. Na lógica destas comunidades
fechadas, de negação da sociabilidade profissional, o progresso resulta do “darwinismo científico”. O
optimismo sem reservas obriga-nos a assinar a rendição e a aguardar apaticamente porque a solução
final cabe à “ciência”. Esta magnetização da existência “profissional” arrasa o movimento associativo
porque mata os laços emocionais que nos deviam manter unidos e mobilizados, quebra a vontade de
anular os interesses tribais e afirmar a profissão. O verdadeiro drama é que ainda não conscienciali-
zámos que a nossa sobrevivência é de ordem colectiva. E a força é um poder colectivo (projecto ético
de afirmação) que cada um pode ajudar a potencializar ou a enfraquecer. As nossas escolhas nunca
são neutras…

*Professor Associado da Universidade Lusófona – ULHT 
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Leonardo Rocha*

Caros amigos.

Sinto-me lisonjeado por poder expressar neste espaço a minha opinião sobre o que representou pa-
ra mim o movimento associativo dos profissionais de Educação Física na valorização da profissão

e dos seus agentes.
O associativismo será sempre uma forma de nos mantermos atentos, solidários e activos na defesa
dos motivos, princípios e interesses que nos unem. Este foi o lema que sempre animou e deu funda-
mento à minha participação nas diferentes organizações associativas em que estive envolvido. Não
me arrependo de qualquer iniciativa, agrura ou virtude que, durante mais de 40 anos, compartilhei
com amigos, colegas e companheiros. Muitas vezes como associado, outras integrando os respectivos
órgãos de direcção, sempre considerei que as maiores vantagens residem na partilha, na compreen-
são e na complementaridade que nos caracteriza enquanto seres sociais.
Em relação à profissão que abracei, professor, acabei por integrá-la numa componente humanista que
redescobri quando comecei a dar sentido e valor ao trabalho que produzia em casa, na escola e no
clube. Não consigo imaginar esta actividade desligada, desinserida ou amorfa. Mesmo quando julgá-
vamos que o “conhecimento” era pessoal e desígnio do próprio, sentíamos a incongruência desta
perspectiva. Numa “sociedade” onde o conhecimento é cada vez mais um instrumento de desenvolvi-
mento e progresso, só a sua socialização tem sentido numa  dinâmica de envolvimento e participação
individual e colectiva. Só deste modo poderá torna-se acessível, discutível e partilhado. Como qual-
quer outro, o saber profissional ou académico só será útil se for colocado à disposição da comunidade
para ser utilizado e desenvolvido. O que ontem era escondido hoje é divulgado e facilitado a qualquer
pessoa em qualquer parte do mundo. Muita coisa mudou nos últimos anos e as facilidades trazidas
pelas tecnologias da informação e da comunicação colocam cada vez mais desafios à nossa imagina-
ção e sentido gregário. 
No meu percurso profissional deparei-me quase sempre com factores limitadores do meu direito a ter
uma actividade respeitada, reconhecida e credível. Não raras vezes assumi o combate a esses factores
como uma prioridade e tenho a convicção que este aspecto foi fundamental para o meu desenvolvi-
mento enquanto pessoa e professor. Nesse combate evolui com os meus pares e sei que sem eles não
teria chegado à satisfação que hoje desfruto de ter desempenhado com seriedade a tarefa social a
que dediquei. Foi na década de 80 do século XX que nos movimentos associativos relacionados com
a actividade de Professor de Educação Física senti com maior vigor esta satisfação de pertença e par-
tilha e creio convictamente que aí recolhi confiança, segurança e incentivo para ultrapassar algumas
das minhas inquietudes. Na comunidade escolar não raras vezes nos confrontámos com preconceitos
dualistas que nos remetiam para um estatuto de menoridade em relação às disciplinas consideradas
“nobres” do currículo. Como consequência acabávamos sempre por não ter locais condignos de tra-
balho e por ser rotulados de “dispensáveis”, remetidos para tarefas de animação e entretimento ou
dependentes das condições atmosféricas para realizar a nossa acção educativa! Estes e outros proble-
mas que caracterizavam o exercício da profissão na época, ajudaram a transformar “um grupo de
conhecidos” - praticamente todos tinham andado nas mesmas escolas de formação - num “corpo
profissional” com vontade de afirmação e capacidade reivindicativa para as questões essenciais da
sua actividade.  Recordo com emoção as “jornadas” e os “encontros” (não havia Internet... lembram-
se?) que me permitiram conhecer e conviver com colegas preocupados e ansiosos na procura de re-
conhecimento e conciliação para a profissão que havia escolhido.
O I Congresso Nacional de Educação Física realizado na Figueira da Foz correspondeu ao culminar de
um trabalho exemplar de divulgação e sensibilização para os problemas da classe profissional e da
sua regulação. Constituiu seguramente um marco na reformulação de conceitos e princípios de orga-
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nização da prática da actividade física escolar dando origem a reivindicações e exigências, de entre
as quais destaco a organização, experimentação e implementação de Programas Nacionais de Edu-
cação Física adequados e respeitadores do conhecimento científico. Em nenhuma outra organização
comunguei de uma participação reflexiva tão intensa e profícua. Nunca me senti desacompanhado e
considero que fui o grande beneficiário dessa participação.  Nasceu o CNAPEF e orgulho-me de ter
estado ligado à sua origem. Tudo o que a seguir aconteceu na minha vida pessoal e profissional foi
consequência dessa participação e assumo-a como um factor determinante na minha carreira.
Mesmo quando ligado a outra organização profissional, a SPEF, este sentimento permaneceu e per-
mitiu-me entender que havia espaço e justificação para a coexistência das duas, apesar de nem sem-
pre a “convivência” ter sido pacífica.
A maior fragilidade da generalidade dos movimentos associativos reside na reduzida participação dos
seus associados na vida da respectiva associação. Frequentemente não se promove a renovação dos
quadros dirigentes ou não surgem candidatos ao desempenho destas funções. Ontem como hoje, este
problema coloca em risco a existência dessas organizações, sobretudo quando se considera que não
existem problemas por resolver, ou quando se sobrevaloriza as questões pessoais em detrimento das
colectivas. Julgo ter ilustrado com o meu testemunho que o “associativismo” pode ser uma “ESCOLA”
onde se aprende a dar sentido ao colectivo, à complementaridade sem preconceitos, à vida gregária
que nos caracteriza. Sem falsas modéstias finalizo este contributo sem ser capaz de deixar “conse-
lhos” ou recomendações. Apenas quero expressar que gostei de ter tido a oportunidade de partilhar
agruras e ganhos, que valorizo o que recolhi, que não me recordo do que dei, que me sinto lisonjea-
do por estar convosco, que me honra ter este espaço para prestar homenagem ao Conselho Nacional
das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física no seu vigésimo aniversário.

*Professor Associado da Universidade Lusófona - ULHT

Marcos Onofre*

Ver de fora cá de dentro: um olhar pessoal para a refundação do movimento associativo

Omeu querido amigo e colega Rui Petrucci pediu-me, há cerca de 1 mês, para escrever umas li-
nhas - “pessoais e espontâneas linhas!” sublinhou, que falassem da minha relação com o Cnapef. 

Honroso convite o do colega que sei representar o mais íntimo do que vai na alma do Cnapef. Desde
logo, pensei que a minha relação com Cnapef é de facto mais pessoal que institucional. O facto de
assumir, neste momento, a direcção da Spef, com um grupo de brilhantes e dedicados colegas, é por
isso mera circunstância. 
Conseguirei eu ter um olhar exterior sobre o Cnapef? Creio que não, e que não porque somos dema-
siados íntimos, diria mesmo, um só, no desígnio e no modo de o concretizar. 
Em primeiro lugar: parabéns ao Cnapef e a todos quantos o fazem existir de modo tão interventivo!
É incomensurável o seu contributo para as actuais condições de desenvolvimento da Educação Física
Portuguesa. Ao contrário de alguns, gosto de pensar nas muitas conquistas que o movimento asso-
ciativo trouxe ao país neste domínio social e da expectativa de evolução que continua a alimentar
nos profissionais, com o seu exemplo de permanente antecipação, vigilância e intervenção. São vinte
a vinte e cinco anos de diferença, em tudo.
Talvez por isso seja um militante da Educação Física, e em consequência, por razões meramente tem-
porais, primeiramente da Spef e depois do Cnapef. Resisti, por isso, aos efeitos das inexplicáveis
divergências que, em tempos, atravessaram as relações entre a Spef e o Cnapef. Não sem que ten-
tasse observar criticamente, passo a passo, o que separava as duas organizações, o que, penso hoje,
verdadeiramente me motivou para considerar sobretudo o que as deveria unir, inextrincavelmente.
Tenho disso a felicidade da experiência de 23 anos, momento em que me associei na Spef, 16 dos
quais na direcção desta organização, onde procurei, desde o primeiro momento, fazer reflectir o

4. Um olhar de fora

miolo4.qxp  24-09-2009  16:53  Page 216



217

Cnapef. Não acredito nas vantagens da separação das duas organizações e penso mesmo que a sua
integração é, verdadeiramente, a solução para o reforço do movimento associativo, profissional, pe-
dagógico e científico da Educação Física. Escolhi assim este tema para analisar aqui. 
Esta é uma perspectiva que tem suscitado fortes críticas de muitos colegas, por razões diversas, mas
de que estou verdadeiramente convencido. Este convencimento decorre de estar envolvido na expe-
riência de cooperação que as duas organizações vêm desenvolvendo, nos últimos anos, onde se
demonstra a possibilidade de uma complementaridade absoluta que as mistura num só propósito.
Não é por isso uma crença, não se trata de crer sem viver ou experimentar, trata-se de revelar uma
evidência, pessoal, bem entendido.
Com certeza que esta coesão decorrerá também das pessoas que coordenam as duas organizações mas,
mais do que isso, de uma concepção sobre a própria natureza do objecto de ambas as organizações.
Muitos, os críticos da perspectiva que aqui explano, sustentam a separação entre o que designam o pro-
pósito académico e científico da Spef e a vocação do Cnapef para os assuntos profissionais. Separa-
ção tão artificial quanto equívoca, porque no meio das duas existe nada, e cada uma é o que a outra é.
No meu entendimento, existem neste fundamento duas limitações. Por um lado, a restrição a uma
concepção de ciência que ignora alguma das suas mais essenciais características, tão bem ilustradas
por Boaventura de Sousa Santos (2002): a) todo conhecimento científico-natural é científico-social;
b) todo conhecimento é local e total; c) todo conhecimento é autoconhecimento; e d) todo conheci-
mento científico visa constituir-se em senso comum. Neste sentido, sob pena de cometer um acto
autofágico, a ciência não pode existir independentemente das práticas sociais, da sua subjectividade
intrínseca, ignorando a complexidade dos contextos e circunstâncias em que estas se desenvolvem,
recusando a intimidade entre quem a produz e o objecto do seu estudo, e evitando a sua generaliza-
ção ao quotidiano dos actores dessas práticas sociais. Há por isso uma imbricação genuína entre a
actividade científica e a actividade profissional. 
Por outro, aquela perspectiva encerra uma concepção funcionalista da profissão e do seu exercício.
Confunde a profissão com ofício. Uma mera prática, um modo prescrito de fazer as coisas. Na essên-
cia da profissão está a autonomia do indivíduo no desempenho da actividade, a sua capacidade de
análise da realidade, de construção ou escolha de soluções para a encarar, a possibilidade de funda-
mentar eticamente essas soluções, em resumo a sua formação ontológica e epistemológica. 
Não vislumbro por isso onde cindir este único propósito de ambas as organizações que é o do de de-
senvolvimento científico e profissional.
Alguns pensam que, entre o Cnapef e a  Spef, a separação se sustenta pela protecção da origem dos
seus elencos (associados e direcção) e que isso justificaria que no primeiro imperassem os profissio-
nais, os práticos, a mulheres e homens do terreno, e na segunda os académicos, os teóricos, as mu-
lheres e homens do laboratório. Observem-se e comparem-se os associados de ambas as organiza-
ções, as suas direcções e assuma-se o equívoco desta conjectura. Os intervenientes são os mesmos e
com as mesmas agendas. E porquê?, porque na criação de condições ao desenvolvimento da Educação
Física é indissociável a dimensão científica e profissional e fundamental a cooperação entre actores
oriundos destes diferentes sub-sistemas. 
Essa agenda traduz-se fundamentalmente no reconhecimento de que a qualificação da Educação
Física se realiza em três grandes âmbitos de intervenção - o treino desportivo, o exercício e saúde e
a educação. Que, nos dois primeiros planos, a questão da qualificação da formação e da organização
das carreiras é absolutamente estruturante. Que, ao nível do treino desportivo, esta qualificação se
salvaguarde em particular dos escalões de formação. Que, na área da educação, se resolva definiti-
vamente a ausência de Educação Física no 1º ciclo, se desenvolvam boas práticas avaliativas como
sustentação da qualidade do ensino, se amplie a carga horária da actividade curricular, se desenvol-
va e harmonize a formação de professores.
Não obstante o reconhecimento da confluência de agendas, faço a justiça de distinguir algumas par-
ticularidades, valências que a história de cada uma das organizações foi sedimentado, mas que, insis-
to, não faz sentido permanecerem isoladas. 
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No Cnapef encontro sobretudo a diferenciação da capacidade operacional que reside na regionaliza-
ção do movimento associativo. Uma possibilidade que acresce a uma iniciativa nacional, não apenas
a facilidade de análise e intervenção sobre as particularidades de cada área geográfica e cultural do
país, mas também a possibilidade de reflectir as suas dinâmicas, enriquecendo/contaminando com
essa experiência outras realidades. Esta é uma possibilidade que permite ao movimento associativo
estar mais perto dos seus associados, fazer reflectir melhor os seus interesses e que estes desenvol-
vam um sentimento de pertença mais forte e daí decorra maior vontade de participação. 
Na Spef, reconheço principalmente uma capacidade logística testada, a rotina da sistematização e
divulgação de informação, essencial ao desenvolvimento científico e profissional, como grupos de dis-
cussão, seminários, o Boletim Spef, a ligação às associações congéneres europeias.
Penso que reunidas estas condições numa só organização se redobrará a consistência de intervenção
do movimento associativo. A consagração de tão matura idade de existência bem poderia ser a da
refundação do movimento associativo da Educação Física, numa organização logisticamente mais
forte, mais operacional e regionalizada, com maior capacidade de divulgação e envolvimento dos
associados, salvaguardando uma ajustada coerência entre as preocupações do desenvolvimento cien-
tífico e do profissional. 
É neste sentido que, ao fim de tantos anos, só consigo ver o Cnapef por dentro.

Referências: SANTOS, B. de Sousa (2002). Um discurso sobre as ciências. Porto: Afrontamento. 
*Presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF)

Miguel Soares*

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena
- Fernando Pessoa, in Mar Português

Comemorar os 20 anos do CNAPEF é uma decisão que se saúda pela pertinência de evocar os tempos
de outrora, de luta pelo ideal do Associativismo! O tempo desgasta e embacia a memória, pelo

que, rever o passado é um exercício relevante sobre a história que esteve na origem de um movimento
que se ergueu para devolver dignidade à Educação Física e aos seus profissionais. 
Desde já, suscita a memória de tempos de luta, à qual está associado o nome do malogrado Mário
Costa, que precocemente foi levado por um capricho da condição humana, deixando-nos entregues
a uma penosa orfandade associativa, tão difícil de contornar! É justo lembrar aqui a figura deste cole-
ga, eminente dirigente associativo, grande lutador e percursor do Movimento Associativo, aquele que
lutou pela ideia e a construiu. Primeiro, no âmbito da APEF Braga e durante todo o percurso que levou
à sua constituição, legalização e implantação. Depois, durante o processo que levou ao arranque e
consolidação do Movimento Associativo e que culminou com a realização do 1º Congresso na Figueira
da Foz, em 1988. Enquanto viveu, Mário Costa foi uma figura central no desenvolvimento do
Movimento Associativo. A ideia de se constituir um órgão associativo - que viria a ser o CNAPEF -
que coordenasse as várias APEF’s que já estavam disseminadas pelo país, partiu de Mário Costa, assim
como a autoria do seu  logótipo! Da ideia ao acto ia uma grande distância, mas a força e a perseve-
rança das suas convicções foram uma inspiração para a geração que, com ele, partilhou a construção
do Movimento Associativo.
Assim, na passagem desta efeméride, faz todo o sentido evocar o nome de Mário Costa e expô-lo às
actuais gerações, mostrando-o tal como foi, um espírito inquieto, uma razão inconformada e um
exemplo de dedicação associativa no sentido do mais nobre altruísmo, dando muito e recebendo
pouco! Era assim o Mário Costa, generoso, polémico, às vezes duro, muito duro, mas verdadeiro e
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puro! Pela herança associativa que idealizou, ficaremos sempre com uma grande dívida de reconhe-
cimento e gratidão!
Evocar os 20 anos do CNAPEF exige, naturalmente, um olhar sobre o passado, um olhar sereno e in-
trospectivo. Todos nós devemos ter a noção da nossa dimensão, daquilo que somos e valemos e, há
25 anos atrás, quando nasceu a primeira APEF, a realidade e o sentimento era esse – o pouco que
valíamos como classe profissional, a sua dispersão, a desunião e o perigos que surgiam para a conti-
nuidade da Educação Física como uma área do Sistema Educativo. O espaço que a nossa disciplina
ocupou e ocupa foi sempre muito apetecido, sempre suscitou invejas e olhares de soslaio e, por isso,
foi sempre permeável e frágil! A única forma de a defender desses apetites indisfarçados seria através
da acção unida da classe, potenciando a sua voz e o seu valor. Mas teria de se promover a união entre
todos os profissionais e levá-los a compreender a necessidade de mudança. Neste contexto nebuloso
e de grandes incertezas, nasceu a ideia do Associativismo, um espaço para promover a reflexão e do
instrumento que a concretizou - as Associações! O desenvolvimento desta ideia gerou o Movimento
Associativo que partiu dessa premissa, desse ideal de sermos uma classe unida, forte, cuja voz se
pudesse ouvir nos corredores do poder, onde as decisões acontecem. O Movimento Associativo
nasceu, assim, de um caldo de nobres princípios, eticamente irrepreensíveis, colocando sempre a
defesa dos valores da Educação Física em 1º lugar! A necessidade de coordenar a acção do Movimento
Associativo implicou, naturalmente, a criação de um órgão coordenador e, assim, nasceu o Conselho
Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF), cuja escritura
notarial aconteceu em Dezembro de 1989. Decorridos 20 anos, podemos dizer que, genericamente, o
balanço é positivo. As conquistas que se conseguiram são imensas! A disciplina ganhou créditos e
méritos nos meandros do Ministério da Educação, ganhou respeitabilidade, reconhecimento do seu
valor educativo e equidade com as outras áreas da Educação e do Conhecimento. A classe viu satisfei-
tas exigências relacionadas com a sua formação profissional, ganhou dignidade, estatuto e esta-
bilidade! O Movimento Associativo, as APEF’s e o CNAPEF fizeram o seu trabalho e cumpriram com a
sua missão. 
Porém, a vida decorreu, a sociedade evoluiu e ventos de mudança ocorreram! Hoje, vinte anos depois,
o país está confrontado com uma conjuntura socio-económica muito desfavorável! As polémicas refor-
mas implementadas na Educação provocaram a degradação da qualidade do processo ensino-apren-
dizagem, facilitaram a discórdia e a deterioração da estabilidade nas escolas e conduziram à perda
de estatuto profissional dos professores! De repente, um fenómeno que não sendo novo, ressurge,
assusta e preocupa – o desemprego e a instabilidade profissional! Mas, mesmo perante este quadro
muito desfavorável, dizem os mais cépticos que o paradigma associativo acabou, que já não tem nexo
a sua existência! É verdade que, depois de tantas conquistas, a classe estabilizou, sossegou e desli-
gou-se do ideal associativo. Mas também é verdade que a aculturação associativa, dominante na
maior parte dos profissionais, conduziu a um conformismo e uma acomodação que não é aceitável,
nem desejável, pela simples razão de que ainda não existe alternativa ao ideal associativo. Os novos
perigos que hoje nos ameaçam e, contra os quais é preciso lutar, exigem uma refundação de vontades
entre todos os profissionais. É, pois, urgente passar a mensagem, lembrando a todos, novos ou mais
antigos, que continuam a ser as APEF’s e o CNAPEF as estruturas que estão mais próximas dos profis-
sionais e que detém maior capacidade de intervenção na defesa dos valores da Educação Física. Neste
contexto, o presente e o futuro devem apresentar-se como uma preocupação permanente dos diri-
gentes associativos, aos quais cabe essa pesada responsabilidade de trabalharem em prol do bem
comum e da união de todos os profissionais. Vinte anos depois não podemos estar totalmente satis-
feitos com o trabalho desenvolvido pelas APEF’s e com o envolvimento da classe no ideal associativo. O
trabalho associativo tem sido deficitário ou mesmo incipiente e não tem conseguido mobilizar os pro-
fissionais. Não tem havido renovação de quadros associativos, a mensagem não passa para os mais
novos, há APEF’s que encerram ou entram em sono letárgico e outras moribundas, mantém-se
penosamente, em funcionamento! A situação é preocupante e merece ser tratada em sede dos
Congressos Nacionais, que são os momentos em que as pessoas aparecem e se podem estimular para
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uma militância associativa mais activa. 
Porém, nem tudo tem sido negativo ao longo de vinte anos! O simples facto de, desde 1987, de três
em três anos, se terem realizado Congressos Nacionais de Educação Física, representa um mérito ex-
traordinário das APEF’s, do CNAPEF e da SPEF, as entidades responsáveis pela sua organização. Têm
sido um grande espaço de debate de ideias sobre as Actividades Físicas e têm resultado num ines-
timável contributo para a reorganização da nossa área profissional. A adesão de grande número de
profissionais à volta destes fóruns é um indicador muito positivo, embora ilusório para o Movimento
Associativo porque não corresponde a participação activa no quotidiano associativo das APEF’s. 
Assim, concluo que não deve ser uma ilusão ou uma missão impossível, exigir um maior envolvimen-
to dos profissionais na vida das APEF’s. É preciso usar uma linguagem sedutora e de responsabiliza-
ção e pensar em estratégias de adesão. As APEF’s devem desenvolver acções inovadoras e apelativas
e os seus dirigentes devem adoptar boas práticas na gestão administrativa. As APEF’s devem ser mo-
delares na sua organização e os seus espólios devem estar guardados e preservados. Estou ciente de
que o trabalho associativo é um voluntariado exigente, nomeadamente, na disponibilidade de tempo
para o fazer. Mas estou a falar em trabalhar para nós, para o benefício do bem comum! 
A palavra tem de ser de esperança e de fé na nossa capacidade de regenerarmos forças, de nos ilumi-
narmos perante os desafios e de nos suplantarmos perante as dificuldades! Unidos, disponíveis, in-
quietos e inconformados! 
Bem hajam as APEF’s e bem-haja o CNAPEF!

*Professor de Educação Física aposentado

Olímpio Coelho*

…Longa vida ao CNAPEF!!

Asolicitação que me foi formulada pelo Dr. Rui Petrucci para fazer um comentário aos 20 anos do
CNAPEF constitui um privilégio que muito me honra.

Há muito que acompanho a actividade e iniciativas do CNAPEF tendo da sua acção uma perspectiva
global extremamente positiva. Mas a pesquisa a que procedi, para tentar conferir suficiente con-
sistência e pertinência ao meu depoimento, excedeu todas as expectativas face ao volume e diversi-
dade de intervenções, pareceres, acções de formação e informação, participação em grupos de traba-
lho, doutrina exarada em vários documentos e particularmente nas conclusões dos vários Congressos,
pronunciando-se sobre a aplicação dos Programas Nacionais de Educação Física, sobre a qualificação
de Professores e Treinadores, sobre o Desporto Escolar. E, mais recentemente, nos últimos anos, tem
dedicado uma particular e reforçada atenção ao 1º Ciclo onde as Actividades Físicas e Desportivas no
âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular se têm revelado cheias de perversidades e evi-
denciado uma clara adulteração das orientações expressa nos Programas Nacionais de Educação
Física, fazendo destes, de certo modo, na forma e no conteúdo, tábua rasa. E não é de menor
importância destacar a atitude crítica que o CNAPEF tem assumido perante a pulverização dos mo-
delos de formação dos profissionais de Educação Física e Desporto, situação promovida pela com-
petição, quantas vezes desajustada, entre instituições formadoras, mobilizadas em torno da conquista
de espaço, meios e influência.
Desempenhou, assim, o CNAPEF, ao longo de 20 anos, um papel determinante quer na promoção do
associativismo dos profissionais de Educação Física e Desporto, quer na análise crítica da realidade e
correspondente proposição de soluções, quer no enfrentar, ao longo dos anos, com um êxito consi-
derável, momentos problemáticos em que esteve efectivamente ameaçada a integridade e dignidade
da Educação Física e dos seus agentes nucleares: os professores.
Embora já não integrado, formalmente, no Sistema Educativo, continuo a manter a paixão pela causa
da Educação Física e a acreditar que esta desempenha função formativa e educativa insubstituível,
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que é essencial para que a tão apregoada necessidade de desenvolver nas crianças e jovens hábitos
de vida activa e saudável não passe de mero chavão e que é instrumento de suporte ao desenvolvi-
mento desportivo contribuindo, numa perspectiva de longo prazo, para a formação consistente e efi-
caz dos praticantes desportivos. Todavia a realidade confrontamo-nos com um período de contradi-
ções em que parece voltar a emergir a ideia de que há disciplinas de 1ª e de 2ª (percepção pessoal
que desejaríamos falsa) e em que as práticas corporais, nos diferentes contextos em que ocorrem,
tendem a ser vistas como mera mercadoria focadas no negócio e no lucro com repercussões, tam-
bém, nas representações sociais da Educação Física e na consequente desvalorização desta como fac-
tor do desenvolvimento desportivo.
É neste contexto que o CNAPEF, para além do seu inequívoco passado rico, frutuoso e consequente
assume, na minha opinião, no presente e no futuro próximo, em indispensável conjugação com a sua
organização irmã, a SPEF, como, de resto ocorre com regularidade, um papel ainda mais determinante,
sendo fundamental o reforço da sua capacidade de intervenção e de dinamização dos profissionais
de Educação Física e Desporto. Direi mesmo que a consciencialização da existência e papel do
CNAPEF, das APEFs e da SPEF deveria ser uma preocupação estratégica a desenvolver junto dos futu-
ros profissionais, ainda enquanto alunos, nas instituições de formação inicial. O que não nos parece
estar a ocorrer.
Convicto de que o próximo Congresso evidenciará, mais uma vez, a sua capacidade de mobilização
formulo, neste seu 20º aniversário, votos de…

*Professor Auxiliar Convidado da Universidade Lusófona – ULHT

Rogério Mota*

Entendeu o CNAPEF, na pessoa do seu presidente da direcção, incluir-me num leque de vinte profis-
sionais, que pela sua atitude e intervenção em prol da Educação Física, pudesse testemunhar

sobre o trabalho dessa estrutura associativa que agora vai comemorar vinte anos.
Embora lisonjeando-me esta escolha, é minha convicção que ela não se justificava. Apesar da minha
ligação efectiva à direcção daquela que poderia ser a maior APEF, a de Lisboa, no triénio 94/97, desde
essa data que tenho única e simplesmente acompanhado e participado nos Congressos que de então
para cá se têm realizado.
Eis a razão porque me pareceu não estar nas melhores condições para opinar sobre o CNAPEF e o tra-
balho que se tem realizado particularmente nos últimos anos. Porém e porque me merecem todo o
respeito quer a estrutura, quer os colegas e companheiros de profissão que têm querido manter vivo
e activo um processo associativo no seio dos Professores de Educação Física e como me foi pedido
um depoimento perfeitamente livre e pessoal, aqui vai então um contributo modesto, mas sincero pa-
ra o livro dos vinte anos.
Começo por afirmar e reafirmar que considero de enorme importância, agora ainda mais, a existên-
cia de uma dinâmica associativa no seio dos profissionais de Educação Física, que lhes permita a
defesa do papel e da função educativa e pedagógica que a Educação Física, a Actividade Física e o
Desporto assumem na formação integral das crianças e jovens do nosso País. Dinâmica tanto mais
necessária quanto são (somos) estes profissionais os mais bem preparados para poder contribuir para
as soluções que problemas existentes – obesidade, baixos índices da prática desportiva, desenvolvi-
mento de capacidades físicas e motoras, requerem e exigem.
Quando da minha passagem pela Direcção da APPEF/Lisboa, que hoje julgo não existir, senti perfeita-
mente as dificuldades para conseguir mobilizar e dinamizar a participação dos profissionais, talvez
também por deficiências do trabalho que procurámos implementar, pelo que não quero deixar de re-
conhecer e enaltecer o esforço de muitos profissionais que nestes 20 anos têm procurado manter viva
e activa essa dinâmica associativa.
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Hoje, como observador externo, parece-me que a existência do CNAPEF passa muito por uma estrutu-
ra de dirigentes, dinâmicos e reputados profissionais, quase “carolas” e pouco pela participação efec-
tiva dos profissionais na actividade da sua escola, clube ou outra área e consequentemente da sua
região ou associação – APEF, mesmo quando ela existe. As APEF’s que estão ou poderiam estar clara-
mente viradas para os problemas sócio-profissionais deveriam ser naturalmente encaradas pelos
profissionais como estruturas a apoiar e a reforçar, porém tal não sinto que esteja a acontecer.
A existência em simultâneo da Sociedade Portuguesa de Educação Física – SPEF, que tem e deve ocu-
par e bem o espaço académico e científico para que está vocacionada, pode de algum modo gerar
confusão pelo menos para as gerações mais novas de profissionais.
Não pondo de modo algum em causa a cooperação institucional SPEF/CNAPEF a que ultimamente
assisto, por vezes, do meu ponto de vista, parece diluírem-se numa só as duas estruturas, o que a meu
ver em termos de identidade não creio ser vantajoso a ambas e consequentemente ao CNAPEF. Na
minha singela opinião o espírito crítico, colectivo e associativo no seio do grupo profissional passa e
começa na própria formação inicial, alertando e preparando os estudantes – futuros profissionais
para o trabalho colectivo; as exigências sócio-profissionais e a valorização da sua profissão numa
perspectiva ética e deontologicamente irrepreensível.
Continua e deverá continuar no empenho, na acção e intervenção activas e na atitude de cada um
dos profissionais no seio dos grupos disciplinares nas suas escolas e noutros colectivos de outras áreas
do seu campo profissional.
Porque não admitir que um novo paradigma se poderá justificar? 
Procurando a informação, o esclarecimento e a motivação do maior número possível de profissionais
reafirmo a importância do trabalho associativo e lanço duas perspectivas para reflexão:
- Ou existe capacidade para um enorme reforço das APEF’s, logicamente do CNAPEF, alargando a par-
ticipação dos profissionais nos problemas do seu grupo profissional específico;
- Ou se criam condições objectivas para que os profissionais desta área da Educação Física, integrem
os sindicatos dos professores (campo profissional amplamente maioritário) e outras estruturas asso-
ciativas (treinadores; ginásios, etc.) reforçando as posições mais gerais desses colectivos, onde as suas
posições e a sua luta poderão ganhar outra e uma nova dimensão.
Há que acreditar e apelar em particular para as gerações mais novas, integrando-as, informando-as
da história de vida, do percurso e do trabalho de todo um grupo profissional na luta pela sua afir-
mação, dignificação e valorização social, numa sociedade filosófica e politicamente avessa ao reco-
nhecimento do papel dialéctico do corpo no desenvolvimento da personalidade e na construção da
identidade do ser humano.
Termino, convicto de que o trabalho de 20 anos do CNAPEF, foi francamente positivo, importante e
não deixa de constituir um contributo inestimável para a valorização da Educação Física e do Des-
porto e do respectivo grupo profissional.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária D. Diniz 
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APEF BRAGA - Associação de Profissionais de Educação Física de Braga
Fundada em 14 de Abril de 1982 

Mário Pereira* - Presidente da Direcção

AAssociação de Profissionais de Educação Física de Braga efectuou o seu registo notarial e, assim
obteve, perante a sociedade, figura e responsabilidade cívica e jurídica. Concretamente, no já lon-

gínquo dia 14 de Abril de 1982, o dia em que um grupo de profissionais, entusiasmados com a ideia
da criação de uma Associação, se dirigiu ao Registo Notarial para a legalizar. É uma data que contém
forte simbolismo para todos os que se habituaram a ver esta Associação como um referencial históri-
co do Movimento Associativo na Educação Física.
Os 27 anos da APEFB não é para nós aleatório ou despiciendo porque reconhecemos o valor e a
responsabilidade de ter sido a origem de um movimento que determinou mudanças importantíssimas
nas áreas da Educação Física. Podemos dizer que a Associação de Profissionais de Educação Física de
Braga é o património genético do Movimento Associativo da Educação Física em Portugal! Houve
momentos da nossa história associativa que estão gravados na história da Educação Física, consti-
tuíram exemplos a seguir e ajudaram à gestação de um movimento reprodutor de associações simi-
lares por todo o país. Fortes sentimentos de união e ideais comuns foram os instrumentos necessários
para vencer dificuldades. Recordamos, com emoção, os momentos que culminaram na realização do
1º Congresso Nacional de Educação Física e aquilo que é hoje o Movimento Associativo da Educação
Física.
- O dia 27.Novembro.1981 é o horizonte remoto da memória associativa. Dando corpo a um novo sen-
timento na profissão e a uma renovada vontade de se rectificar o estatuto profissional que vigorava;
de se actualizar conhecimentos e práticas técnicas, científicas e pedagógicas; de se evidenciar a de-
gradação e a subalternização da disciplina no contexto curricular do sistema educativo; de se apon-
tar a falta de orientação e planificação na formação de professores e a ausência de um modelo orien-
tador para o exercício da função docente; de se apontar a falta de instalações e a degradação das
poucas existentes; 
Realiza-se, naquele dia, na Esc. Secundária D. Maria II, uma 1ª reunião que contou com a presença
de Nuno Soares, Mário Costa, Pedro Oliveira, Manuel Dantas Leite, Pinto de Carvalho e Miguel Soares,
na qual foi lido um texto alusivo à importância de se criar uma Associação. No final da sua leitura,
pairava uma atmosfera envolvente e uma forte emoção que aglutinou vontades e deu origem ao
Movimento Associativo na Educação Física que, em estado embrionário, estava em marcha!
- No dia 19.Março.1982, realiza-se uma Reunião-Geral de Professores de Educação Física, na Escola
Preparatória André Soares, na qual foram aprovados os Estatutos da futura APEFBraga. Foram sócios
fundadores - Domingos Eirado Cunha, António Pinto de Carvalho, Mª Luísa Pipa, Manuel Dantas Leite,
Nuno Soares, Fernando Palmeira, Pedro Oliveira, Mário Augusto Costa e Miguel Soares;
- No dia 14.Abril.1982, efectua-se o Registo Notarial da APEFBraga e com ele, a plena assunção da

5. Um olhar sobre o futuro

miolo4.qxp  24-09-2009  16:53  Page 223



224 5. Um olhar sobre o futuro

responsabilidade cívica e jurídica perante a sociedade. É considerada a data da sua fundação!
- No dia 03.Maio.1982, tomam posse, provisoriamente, os primeiros órgãos sociais da APEFBraga;
- 08 e 09 de Abril de 1983 – Realizam-se as 1ªs Jornadas Científico-Desportivas;
- 27 e 28 de Abril de 1984 – Realiza-se o 1º Seminário de Educação Física e Desporto Escolar;
Estas iniciativas, de carácter técnico e científico, provocam a surpresa nos meios académicos que, na
época, se resumiam aos Institutos Superiores de Educação Física (ISEF’s) de Lisboa e do Porto. Face à
ousadia de se criar uma Associação e de se organizar eventos científicos à escala nacional, longe dos
grandes centros universitários e após a perplexidade inicial, seguiu-se o aplauso, o reconhecimento e
a consequente multiplicação de outras associações. Assim nascem as APEF’s do Algarve, Almada e
Seixal, Santarém, Leiria, Região Centro, Porto e a Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF).
- Em Dezenbro/1986 e Janeiro/1987, uma crise no ISEF-Lisboa provoca uma forte dinâmica no Mo-
vimento Associativo que fica bem expresso em Fevereiro/1987, num dramático Encontro Nacional no
Hotel Altis em Lisboa, que reúne cerca de 500 profissionais de Educação Física, cuja direcção dos tra-
balhos foi entregue à APEFBraga, sendo conduzidos pelo nosso saudoso colega e associado, Mário Au-
gusto Costa. Foi uma verdadeira prova de fogo, que trouxe grande prestígio e reconhecimento à nossa
Associação. Este Encontro culminou com a realização do 1º Congresso Nacional de Educação Física,
na Figueira da Foz, em Novembro de 1988. Este acontecimento histórico é a resultante de um conjun-
to de acções protagonizadas pelas várias estruturas associativas que, desde 1982, se empenharam na
defesa dos ideais e do património cultural da Educação Física.
De referir que o 3º Congresso ocorrido em Novembro – Dezembro/1994, em Ofir, foi organizado e rea-
lizado inteiramente pela APEFBraga, na altura sob a presidência do colega Arnaldino Ferreira. Um tra-
balho notável, enaltecido por todos os congressistas e que reforçou o prestígio da APEFBraga.
Gostaríamos, ainda, de mencionar outros momentos importantes da APEFB: 1º Torneio de Voleibol
para Professores, em 1992; comemoração do 10º aniversário da APEFB (programação anual), em 1993;
a criação do dia da Educação Física, em 1998; comemoração do 20º aniversário da APEFB (progra-
mação anual), em 1998; comemoração do 25º aniversário da APEFB (programação anual), em 2007; 
Muitos outros factos aconteceram e são relevantes. Esta é, somente, a história resumida que relem-
bramos para percebermos bem o que é que estamos aqui a fazer. E esta história é importante, porque
é um património cultural sobre o qual se consolidou e projectou o futuro da Educação Física. 
Naturalmente que, hoje, ainda não está tudo resolvido mas, 27 anos depois, o panorama é bem dife-
rente. Existem programas curriculares de Educação Física para todos os graus de ensino, até ao se-
cundário, existem recursos materiais e cargas lectivas adequadas, existe avaliação em paridade, existe
uma formação diversificada de professores e técnicos, existe Desporto Escolar e existe reconhecimen-
to do valor científico e pedagógico da Educação Física. Hoje, somos pares ao lado das outras áreas do
conhecimento humano. Hoje, a Educação Física tem valor e adquiriu dignidade.
A APEFBraga sente-se, naturalmente, orgulhosa pelo contributo que deu para que este caminho tives-
se sido possível e tivesse sido percorrido. 
Esta é a memória que queremos transmitir aos mais jovens. Esta é a responsabilidade que queremos
ver reconhecida pelas actuais gerações. Este é o testemunho e a mensagem que queremos deixar para
o futuro. E porque o espaço que a Educação Física ocupa continua a ser cobiçado, temos de estar vigi-
lantes, interventivos e unidos. Cabe às gerações profissionais mais novas informarem-se e perceberem
o alcance desta mensagem, perceberem que o trabalho associativo é dirigido, sobretudo, para eles
mas, é um trabalho permanentemente inacabado! E todos não somos muitos para manter a chama
acesa e a âncora firme. 
A Associação de Profissionais de Educação Física de Braga tem, neste momento, 120 associados. Para
eles e para toda a comunidade a nossa Associação tem desenvolvido e continuará a incrementar pro-
jectos tais como: acções de formação através de protocolo com Centro de Formação; tertúlias em re-
conhecidos espaços culturais da cidade de Braga sobre temas relacionados com as Actividades Físicas
e Desportivas; comemoração do dia da Educação Física; reabilitação e promoção do “Trilho dos dois
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Montes na cidade de Braga; Torneio anual de Voleibol para Professores; comemoração do aniversário
da APEFB; retomar o Boletim (semestral) da APEFB;  renovar e re-decorar a sede da APEFB; Pic-Nic
convívio da APEFB; constituição de uma comissão para organizar o Espólio da Associação; visitas às
escolas do 1º ciclo com AEC desportivas; actualização da página da Associação bem como a criação
de um blogue.

*Professor de EducaçãoFísica. Gestor Desportivo na Academia Desportiva do ISAVE

APPEFIS - Associação Portuguesa de Professores de Educação Física de Coimbra 
Fundada em 19 de Março de 1983

Carlos Esculcas* - Presidente da Direcção

OBJECTIVOS
Promover a actualização científico-pedagógica dos seus associados. 
Contribuir para um intercâmbio de experiências entre os seus associados, outras Associações congé-
neres e desenvolver uma reflexão permanente sobre problemas inerentes a todas as áreas da Educa-
ção Física. 
Elaborar e emitir regularmente um Boletim e Informação Bibliográfica. 
Intervir junto das Entidades Oficiais, Sindicais e da opinião pública sobre questões relacionadas com
a Educação Física em geral e em particular com a Educação Física Escolar. 
Prestar serviços de Formação, desde o diagnóstico de necessidades, elaboração dos conteúdos de for-
mação e ainda execução, coordenação e controlo das acções de formação. 
Realizar estudos e projectos que visem o desenvolvimento de conteúdos, metodologias e instrumentos
inovadores de apoio à Formação Profissional e Formação de Professores no âmbito das Ciências do
Desporto e Educação Física; 
Participar em projectos transnacionais que estimulem a cultura e o espírito Europeu, particularmente no
que diz respeito às Ciências do Desporto e Educação Física. 
Fomentar a criação de oportunidades de emprego no âmbito das Ciências do Desporto e Educação Fí-
sica, com especial incidência nos portadores de habilitações de nível superior nesta área profissional
que se encontrem nas situações de Desemprego ou procura do primeiro emprego. 

HISTÓRIA DA APPEFIS 
Acontecimentos históricos relevantes desde a fundação da APPEFIS:
De 1983 a 1988
31/3/1983 Publicada na III Série (nº 75) do Diário da República de 31 de Março, a fundação da APE-
FRC, por escritura de 9 Março de 1983, no 1º Cartório da Secretaria Notarial de Coimbra.
01/1984 Editado pela APEFRC o nº 1 da Revista "Movimento e Educação".
1987 Reunião Magna de Professores, no Hotel Altis, em Lisboa.
11/1988 I CNEF, realizado na Figueira da Foz. A APEFRC está presente.
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De 1988 a 1993
1989 É fundado o CNAPEF.
1989 A APEFRC encontra-se sem sede, devolvida à CMC. 
31/1/1990 Assembleia Plenária: a Associação é reactivada, sendo mandatada uma Comissão de Ges-
tão encarregue de promover eleições no prazo de 1 ano. 
28/10/1991 Assinado protocolo com a DREC, para Formação de Professores no âmbito dos Novos
Programas de Educação Física. 
11/1991 II CNEF, realizado em Tróia. A APEFRC está representada. 
10/12/1991 Profunda revisão estatutária: a denominação é alterada para APEFDC (Associação de Pro-
fissionais de Educação Física do Distrito de Coimbra), com sede em Coimbra, e os Corpos Sociais são
eleitos em listas conjuntas, por sufrágio universal, com mandatos bianuais. Todos os profissionais de
Educação Física são aceites no seu seio, independentemente da sua formação inicial, desde que re-
conhecida pelo Ministério da Educação, em prol do Associativismo e da união profissional.
1992 A APEFDC integra o CNAPEF como membro de pleno direito, após participação em várias reuniões
com o estatuto de observador. 
9/12/92 Assembleia Extraordinária: a denominação sofre nova alteração, para APPEFDC (Associação
de Professores e Profissionais de Educação Física do Distrito de Coimbra), por exigência do Ordena-
mento Jurídico da Formação Contínua de Professores. 
18/12/1992 É aprovado o Regulamento do Centro de Formação da APPEFDC (CF-APPEFDC). 
1993 A APPEFDC é mesa da Assembleia Geral do CNAPEF. As actas e os comunicados à imprensa são
processados em directo, por computador, sendo elogiada a "condução profissional das Assembleias do
CNAPEF". 
02/1993 É criado o Curso de Ciências do Desporto e Educação Física, integrado na Universidade de
Coimbra. 
14/8/1993 Constituição do Centro de Formação da APPEFDC, definidos os seus órgãos (Director e Co-
missão Pedagógica) e respectivas funções. É acreditado pelo Conselho Coordenador da Formação
Contínua. 
04-09/1993 1º Curso FOCO desenvolvido pela APPEFDC .
29/4/1993 Assinado Protocolo com a Escola Secundária José Falcão.  
09/1993 1º destacamento atribuído à APPEFDC. 
5/9/1993 Firmado um Contrato Programa de Formação com a Direcção Regional de Educação Física
e Desporto (Açores). 
4/12/1993 Alteração do objecto social da APPEFDC e sua forma de concretização. Aprovação de novo
logótipo.

De 1993 a 1998
04/1994 É editado o nº 00 da Folha Informativa da APPEFDC. 
5/11/1994 I Encontro Regional Educação Física "A Educação Física e o Desporto como factores de
desenvolvimento", em Coimbra. 
12/1994 III CNEF, realizado em Ofir. A APPEFDC é co-organizadora 
28/4/1995 Encontro com o tema "Valorizar a Profissão Reflectindo o Futuro", organizado com o
Instituto Irene Lisboa. 
10/5/1996 II Encontro Regional de Educação Física "Da Escola que temos ao Ensino que desejamos".
1997 É criada a Sala de Apoio ao Estágio Pedagógico em Educação Física, anexa à sede da Associação. 
1997 Com o apoio da DREC, é efectuada a distribuição. 
11/1997 IV CNEF, em Fátima. A APPEFDC é co-organizada. 
1998 Chega a era da Internet e do Correio Electrónico à Associação de Coimbra. 
09/1998 Lançado o 1º Calendário Escolar APPEFDC.
30/10/1998 Aprovação em plenário da Moção sobre "Gestão Flexível dos Currículos", após consulta distrital. 
04/1998 É organizado para os Jovens um Curso "Férias Desportivas: mais e mel. 
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11/12/1998 Congresso Extraordinário do CNAPEF, no Pavilhão do Futuro, devido ao "Projecto de Gestão
Flexível dos Currículos".

De 1998 a 2003
09/1999 Editada a 1ª Agenda APPEFDC do Professor de Educação Física. 
09/1999 A Folha Informativa nº 18, publicada em vermelho, é dedicada a Timor. 
27/9/1999 É apresentado aos sócios o protótipo do 1º CD-ROM editado pela APPEFDC, dedicado ao
tema "Autonomia, Gestão e Administração dos Estabelecimentos de Ensino". 
28/10/1999 É adoptado um novo logótipo para a Associação, resultado de um concurso aberto a
alunos de um Curso Tecnológico de Design e votado pelos sócios. 
4/11/1999 A APPEFDC promove Debate sobre "O que é que Coimbra…”. 
30/3/2000 5º CNEF - realizado em Lisboa (Pavilhão Carlos Lopes). A APPEFDC é co-organizadora,
apresenta 4 posters de informação e faz o Lançamento Nacional do CD-ROM "Autonomia, Gestão e
Administração dos Estabelecimentos de Ensino". 
10/05/2002 Encontro Regional de Associações de Professores de Educação Física Coimbra (organiza-
do pela APPEFis). 

2002
Mudámos a nossa designação e âmbito: de APPEFDC (Associação de Professores e Profissionais de
Educação Física do Distrito de Coimbra) para APPEFis (Associação Portuguesa de Professores de Edu-
cação Física). A APPEFIS pode agora desenvolver formação em todo o país.

2006
2006/04/12 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) passa o título de Registo de marca
nacional n.º 380780 à insígnia da APPEFIS.

2008
Comemoração dos vinte e cinco anos da constituição da APPEFIS. É atribuída uma medalha e um di-
ploma a todos os Presidentes de Direcção. Directores do centro de Formação e membros das comis-
sões directivas e de gestão da APPEFIS.
Iniciamos a gravação e edição de DVD das acções de formação para constituição de acervo de recur-
sos didácticos para os colegas de Educação Física.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária Infanta D. Maria

APEFAS - Associação dos Profissionais de Educação Física de Almada e Seixal
Fundada em 24 de Maio de 1985

João Lourenço* - Presidente da Direcção

AAssociação dos Profissionais de Educação Física de Almada e Seixal (APEFAS) foi oficialmente fun-
dada no dia 24 de Maio de 1985. Nascida do inconformismo de vários colegas que sentiram a

necessidade de criar uma comunidade profissional local que discutisse os vários problemas e desafios
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com que a nossa área de especialidade se deparava a nível nacional, a APEFAS foi um dos motores de
desenvolvimento de excelentes práticas curriculares nos Concelhos de Almada e Seixal nos anos 80 e
90, onde através do projecto de “currículos combinados” entre as várias escolas de ambos os Conce-
lhos, deu um forte contributo para a filosofia que presidiu à elaboração dos actuais Programas Nacio-
nais de Educação Física. Nesta época fundamental da nossa história, a APEFAS traduziu-se num su-
cesso de mobilização associativa, tendo conseguido um elevadíssimo número de associados, não só em
Almada e Seixal, mas também noutros Concelhos. No final dos anos 90, as enormes dificuldades de
renovação dos órgãos sociais confinaram a APEFAS a uma situação de inactividade durante alguns
anos. 
Actualmente, a APEFAS depara-se com a crónica dificuldade de mobilizar os colegas em torno do
ideal associativo, dentro de um paradigma sócio-profissional diferente do passado, mas cujo objecti-
vo (porventura utópico) passa por seduzir os colegas de Educação Física de Almada e Seixal para a
necessidade de se associarem, retomando a APEFAS o elevadíssimo número de associados que outro-
ra já teve.
Apesar das dificuldades, a APEFAS encontra-se empenhada em cumprir de forma proactiva a sua prin-
cipal finalidade estatutária: “…promover a cooperação entre os profissionais de Educação Física (…)
e defender os seus interesses socioprofissionais, através de encontros, acções de formação, colóquios,
seminários, (…) e concepção e implementação de projectos”. Deste modo, a formação acreditada de
professores, importantíssimo instrumento de alimentação do nosso desenvolvimento profissional,
tornou-se uma prioridade. A recente reorganização dos centros de formação, associada à maior res-
ponsabilidade atribuída a cada escola neste domínio, coloca em perspectiva novos desafios para a re-
solução dos problemas que enfrentamos diariamente na nossa prática profissional, e que permanen-
temente deverão a merecer a nossa especial atenção, aproveitando-os como uma excelente oportuni-
dade para os partilharmos e assim podermos desenvolver e consolidar as nossas práticas e conheci-
mento profissional. Consequentemente, decidimos fazer duas reuniões com os directores dos Centros
de Formação de Associação de Escolas de Almada e Seixal, das quais resultou a celebração de um pro-
tocolo de colaboração. A principal finalidade deste protocolo é assegurar-se uma resposta alternati-
va e inovadora, no âmbito da formação acreditada na nossa área específica, centrada nos problemas
concretos com que nos deparamos na nossa prática profissional. Para isso, tem sido desenvolvido um
trabalho conjunto com os Centros, com todos os colegas de EF e com as Câmaras Municipais de Al-
mada e Seixal, que demonstraram desde a primeira hora particular interesse em se associar a esta
iniciativa, por aquilo que a mesma pode representar de inovação e dinâmica no Concelho e no País.
Todo este trabalho culminará na construção de um plano de formação para a Educação Física à escala
plurianual, onde as principais referências são as orientações curriculares da nossa área de especiali-
dade, e o principal pressuposto a organização de acções de formação em contexto (oficina de forma-
ção). Deste modo, foram já identificados os principais problemas comuns levantados pelos colegas re-
lativamente aos seus contextos profissionais (onde o planeamento e a avaliação em Educação Física
assumem particular destaque) os quais constituirão os pilares do plano e da estratégia delineada, no
sentido de dar maior coerência e objectividade a todo o processo. 
A tradição do movimento associativo em Educação Física assenta numa teimosa e oscilante curva de
maior ou menor mobilização dos profissionais, algo que não tem permitido a tão desejada unidade
em torno de uma mesma identidade, e consequentemente, uma maior afirmação social da Educação
Física como fenómeno indispensável à qualidade de vida de todos os cidadãos. Todos temos sido tes-
temunhas, ao longo das duas últimas décadas, dos excelentes contributos dados pelo CNAPEF junto
do poder político e da sociedade civil para o desenvolvimento, qualificação e consolidação da nossa
área de especialidade, fundamentalmente em ambiente escolar. No entanto, também temos testemu-
nhado a dificuldade do CNAPEF e das suas associações em se manterem e mobilizarem a maioria dos
profissionais para a necessidade de se associarem, da criação de uma comunidade forte em torno do
movimento associativo, com uma identidade profissional clara, conceptualmente definida e reconhe-
cida por todos.
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Efectivamente, é na criação de uma comunidade profissional forte, em torno de uma concepção também
ela representativa da, e reconhecida pela, esmagadora maioria dos profissionais de Educação Física,
que reside o grande desafio para o futuro. E o que importa perguntar hoje é: o modelo organizacional
que temos há duas décadas no movimento associativo, o CNAPEF e as suas associações, é aquele que
melhor poderá enfrentar esse desafio? Existirão outras formas organizativas de poder potenciar aqui-
lo que tem sido a nossa grande dificuldade, trazer a esmagadora maioria dos colegas de Educação Fí-
sica para o seio do movimento, projectando a união de todos em torno de um mesmo ideal, de um
mesmo projecto?
Porventura, é chegada a altura de fazer essa reflexão interna no seio do movimento. Pela nossa pro-
fissão. Pela nossa sobrevivência enquanto elemento catalisador de uma das maiores necessidades so-
ciais do século XXI: mais e melhor EDUCAÇÃO FÍSICA.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária Manuel Cargaleiro

APPEFALGARVE - Associação de Professores e Profissionais de Educação Física do Algarve
Fundada em 5 de Junho de 1985

Luís Pica* - Presidente da Direcção

«Aos cinco dias do mês de Junho de mil novecentos e oitenta e cinco, pelas doze horas, no Al-
deamento Turístico da Aldeia das Açoteias, compareceram as individualidades abaixo mencio-
nadas a fim de tomarem posse dos cargos para que foram indicados, durante o biénio 1985/1986
pela respectiva comissão instaladora e correspondentes aos Corpos Gerentes da APPEFALGARVE
– Associação de Professores e Profissionais de Educação Física do Algarve.»
Assembleia Geral

Presidente - Américo Solipa
V. Presidente - Cristina Lelis
Secretário - Carlos Peratas

Conselho Fiscal
Presidente - Eduardo Tenazinha
1º Secretário - João Mariano
2º Secretário - João Felizardo

Direcção
Presidente - João Caldeira Romão
V. Presidente - Margarida Silva
1º Secretário - Júlio Cachola
2º Secretário - Deolinda Lopes
Tesoureiro - João Horta
Vogal - Maria Amélia Elias
Vogal - Aurora Isabel Correia

Rezava assim a primeira página do livro de actas da APPEFALGARVE lavrada no dia 05 de Junho de
1985. Hoje, dia 05 de Junho de 2009, no âmbito das comemorações dos vinte anos do Movimento
Associativo e do CNAPEF, é minha intenção prestar uma singela mas sentida homenagem aos profes-
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sores e profissionais de Educação Física que, ao longo de vinte e quatro anos, contribuíram, partici-
param e se envolveram de uma forma gratuita, abnegada e altruísta na vida de uma das mais velhas
associações de Educação Física do país. Deste modo, e para que o tempo não apague a memória, aqui
fica para a história…

Tendo em conta que sou o último presidente da Direcção da APPEFALGARVE referenciado na lista aci-
ma apresentada, cabe-me a mim a honrosa tarefa de representar a associação mais a sul de Portugal,
de um movimento associativo que percorre o país quase de lés a lés há mais de vinte anos na defe-
sa e na afirmação de uma classe profissional. É minha intenção deixar-vos, num registo assumida-
mente pessoal, um breve e sucinto olhar sobre o passado, um assumir inequívoco do lado menos pos-
itivo do presente, mas acima de tudo um optimismo em relação ao futuro.
Apresentei acima um registo factual da história da APPEFALGARVE, com a listagem de todos os cole-
gas que fizeram parte dos órgãos sociais ao longo dos vinte e quatro anos da nossa história. Acres-
cento igualmente que a última listagem dos sócios, significativamente desactualizada, marcava o nú-
mero 200. Se pudesse ser feito um gráfico acerca da vida e da existência da APPEFALGARVE ele asse-
melhar-se-ia às ondas do mar, e não porque estejamos na região mais turística de Portugal onde as
ondas são uma constante, mas sim porque tem ocorrido uma alternância entre momentos de activi-
dade mais regular e profícua com momentos de quase total estagnação. Sempre foi assim. Relembro
as actividades, os seminários, os simpósios, a formação contínua de professores, a participação regu-
lar nos Congressos Nacionais de Educação Física (CNEF). E depois o quase total “vazio”!
Também o presente não tem sido muito diferente do passado. E não digo isto de ânimo leve, ou sem
qualquer tipo de mágoas, antes pelo contrário. Quando assumi a presidência da direcção em 2002,
juntamente com um grupo de colegas da minha geração, pessoas e profissionais de levada competên-
cia, e após um longo período de apatia associativa no Algarve, foi nossa intenção dar uma nova
dinâmica aos assuntos relacionados com a nossa área profissional. E conseguimos. Durante os dois
anos de mandato (2002/2004) com mais intensidade e nos dois anos seguintes (2004/2006) com
menos regularidade, organizámos um leque variado de iniciativas de mesas-redondas a simpósios, de
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inquéritos às escolas a tomadas de posição a nível nacional. E depois o quase total “vazio”!
De 2006 para cá, a APPEFALGARVE tem-se resumido a duas ou três pessoas que vão dando resposta às
principais solicitações com que somos confrontados, nomeadamente ao nível das visitas de acompanha-
mento às AEC e na participação nas Assembleias Gerais do CNAPEF, o que é manifestamente pouco,
muito pouco, para o que poderia e deveria ser feito. Assumo a total responsabilidade deste actual vazio.
Penalizo-me pessoalmente pelo estado a que as coisas chegaram.
Considero que o actual ritmo de vida, as exigências cada vez maiores da profissão, os problemas e so-
licitações de índole particular e pessoal, os problemas da carreira docente, a desmotivação e a desmo-
bilização dos profissionais, a falta de hábitos associativos, a vida cada vez mais egocêntrica e indi-
vidualista que levamos justifica de algum modo e em parte a dificuldade de envolvimento nas estru-
turas dirigentes do movimento associativo.
Mas não se pense que tudo é mau ou negativo. Antes pelo contrário. Sou, por natureza uma pessoa
bastante optimista, e também aqui considero existirem motivos para comemorar e estar agradavel-
mente expectante em relação ao futuro, se não vejamos: a dinâmica de participação, de acção e de
representação dos CNEF, por comparação com outros grupos profissionais, é digna de registo; a actual
relação e interligação operacional das estruturas dirigentes da SPEF e do CNAPEF na defesa dos inte-
resses dos profissionais de Educação Física e Desporto são motivo de satisfação e de regozijo; a pre-
sença assídua destas entidades em estruturas de opinião e de decisão dos assuntos educativos e não
só, é sinal da credibilidade das mesmas e dos seus profissionais; o surgimento, renascimento ou reacti-
vação de Apef’s por esse país fora dá mostras de que continua a haver profissionais interessados nes-
tas causas; a presença de peritos de Educação Física, via associações profissionais, no acompanhamen-
to das AEC do 1º CEB, marcando a sua existência com a pertinência das suas intervenções e sugestões
é altamente significativo; enfim, existimos, pensamos, actuamos e estamos no bom caminho.
Deixo a memória recuar para 1994, em Ofir, naquele que foi o meu primeiro Congresso Nacional de
Educação Física, no meu ano de estágio, o último ano da minha licenciatura, para assinalar o momento
em terminei a formação inicial e em que iniciei a minha ligação com o movimento associativo. O local,
os temas, os intervenientes, as referências que líamos e ouvíamos nas diferentes cadeiras da faculdade,
o ambiente, o convívio, as noites, contribuíram decisivamente para não faltar a mais nenhum CNEF desde
então, para estar presente e participar activamente nas discussões, nas lutas, nas moções, nas reuniões
extraordinárias, para me envolver como associado na Apef de Lisboa e depois a partir de 1996 com a
minha ida para sul, como associado da Apef Algarve e a partir de 2002 como dirigente associativo.
É por tudo isto, mas principalmente por acreditar séria e profundamente na importância da Educação
Física na educação dos nossos jovens e por querer partilhar esta minha crença e convicção com os
demais colegas, que me mantenho ligado à APPEFALGARVE e que me mantenho convicto do muito
que ainda pode ser feito quer a nível regional quer a nível nacional pelo Movimento Associativo.
Parabéns CNAPEF! Obrigado CNAPEF!...

*Professor de Educação Física da Escola Secundária de Albufeira

APPEFE - Associação de Professores e Profissionais de Educação Física de Évora
Fundada em 1986

Fernando Azedo* - Presidente da Direcção

AAssociação de Professores e Profissionais de Educação Física de Évora, foi fundada em 1986 pe-
los colegas, Domingos David, João Inverno, Graça Costa, Fernando Fernandes, Dulce Candeias,
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Francisco Bugalho, José Calado, Abelha de Matos e Emanuel Rocha. 
Com os seguintes objectivos:
1 – Promover e organizar a formação científica, cultural e pedagógica dos seus associados em todas
as áreas da Educação Física e do Desporto, tendo criado para tal uma estrutura de formação própria
(Centro de Formação);
2 – Contribuir para a defesa dos princípios da ética e deontologia profissional para a afirmação, digni-
ficação e valorização do grupo profissional;
3 – Transmitir uma imagem de especialização que permita dar pareceres técnicos junto de entidades
oficiais e outras;
4 – Organizar e promover a prática de Actividades Físicas e Desportivas, podendo para tal criar sec-
ções desportivas;
5 – Aumentar o número de sócios no sentido de fazermos da nossa Associação uma entidade de re-
conhecida qualidade e sucesso, junto da comunidade Educativa do Alentejo Central.
No ano de 1988, data do 1º Congresso Nacional de Educação Física na Figueira da Foz, a  Associação
de Professores e Profissionais de Educação Física de Évora esteve presente enquanto Associação de Pro-
fessores de Educação Física.
Em 1992, a APPEFE fez a sua adesão ao CNAPEF de modo a poder ser mais uma voz activa na Edu-
cação Física Nacional.
Em 1994, foi o ano de alteração dos estatutos da Associação, com o objectivo de permitir que alguns
colegas não sendo profissionalizados, pudessem beneficiar de mais valias que a Associação lhes pode-
ria trazer para a sua vida profissional. Ainda no mesmo ano foi criado o Centro de Formação da Asso-
ciação. O mesmo, veio optimizar os recursos disponíveis nesta área, nomeadamente ao nível dos fun-
dos comunitários que existiam para essa finalidade.
Desde então, o Centro de Formação tem vindo a desenvolver uma enorme diversidade de Acções de
Formação no âmbito da Educação Física e do Desporto, dirigidas a Educadores de Infância e Profes-
sores do Ensino Básico e Secundário:
- Pedagogia e Didáctica da Esgrima / Florete na Escola;
- Dança Moderna Sempre à perna – A Dança nos PNEF;
- As Saídas Profissionais no Âmbito da Actividade Física e do Desporto;
- A Ginástica segundo os PNEF;
- As ajudas e a Segurança na Ginástica;
- O Ensino do Ténis em Educação Física;
- Redescobrir a Ginástica na Escola;
- Orientações Metodológicas e Avaliação no âmbito dos programas de Educação Física;
- Planeamento por Etapas – da Teoria à Prática;
- Desportos de Montanha em Inverno;
- Desenvolvimento das Capacidades Físicas de Crianças e Adolescentes em Idade Escolar;
- Fitnessgram – Educação e Avaliação Aptidão Física da Criança e do Adolescente;
Estas são algumas das acções desenvolvidas pelo Centro de Formação nos últimos anos.
Tentaremos aumentar o número de colegas a trabalhar em prol do associativismo através de acções que
os sensibilizem para a necessidade e importância do apoio a todos aqueles que chegam à profissão.
Tentaremos continuar a apostar na formação contínua, mas também na informação mais moderna e
actualizada.
Tentaremos aprofundar as raízes locais através do estabelecimento de novas parcerias e do aprofun-
damento de algumas já existentes.
Continuaremos a fazer parte do Movimento Associativo Nacional através do CNAPEF. 

*Professor de Educação Física da Escola Secundária Severim de Faria
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APEF Castelo Branco - Associação dos Profissionais de Educação Física de Castelo Branco
Fundada em 4 de Junho de 1988

João Ramalho* - Presidente da Direcção

Omovimento associativo projectado por várias Associações de Profissionais de Educação Física e
pela Sociedade Portuguesa de Educação Física, aliados à solidariedade e firmeza manifestadas

pelo elevado número de professores de Educação Física, participantes no Encontro Nacional de Edu-
cação Física, realizado em 27 de Fevereiro de 1987, no Hotel Altis em Lisboa, constituíram o mote pa-
ra a formação, também no Distrito de Castelo Branco, de uma Associação de Profissionais de Educa-
ção Física.
A sucessão de encontros permitiu a auscultação de opiniões e preparação de uma reunião para a cria-
ção deste projecto associativo. No dia 4 de Junho de 1988 foi então criada a Associação de Profis-
sionais de Educação Física de Castelo Branco e aprovados os seus Estatutos.
Actualmente com 155 sócios, a associação, apesar das dificuldades que o movimento associativo
atravessa, tem conseguido ultrapassar, ao longo dos anos, os obstáculos que têm surgido, nomeada-
mente na constituição dos órgãos sociais responsáveis pela condução dos destinos da APEF/C. Branco,
vivendo um momento de estabilidade, com envolvimento dos associados nos projectos desenvolvidos
e o devido reconhecimento pelas instituições com responsabilidades nas diversas áreas de interven-
ção que a associação estabeleceu como prioritárias. 
A dificuldade para que os profissionais, nomeadamente os recém-licenciados, adiram ao movimento
associativo e reconheçam a sua importância é, no entanto, uma realidade. A relação de proximidade
que se procura estabelecer com os profissionais a exercer a sua actividade no distrito de Castelo
Branco, uma intervenção activa na sociedade, nomeadamente a participação na escola, através do ór-
gão de direcção estratégica – Conselho Geral, o acompanhamento das Actividades de Enriquecimento
Curricular, as acções de formação desenvolvidas, além da projecção que os órgãos de comunicação,
imprensa escrita, rádio e televisão, concedem aos projectos que têm sido desenvolvidos têm constituí-
do factores fundamentais para a filiação destes profissionais à APEF Castelo Branco.
Tendo como objectivos promover a actualização cientifíco-pedagógica dos seus associados e contri-
buir para um intercâmbio de experiências entre eles, outras Associações congéneres e desenvolver
uma reflexão permanente sobre problemas inerentes a todas as áreas da Educação Física, a formação
tem sido objecto de atenção especial pelas várias direcções, assumindo um carácter prioritário. O 1º
Congresso Transfronteiriço em Educação Física, promovido em conjunto com o Colégio Oficial de Li-
cenciados em Educação Física da Extremadura - Espanha, as Jornadas de Educação Física e Desporto
Escolar, organizadas em parceria com o Gabinete do Desporto Escolar – Castelo Branco, as conferên-
cias sobre diversas temáticas e, mais recentemente, as acções de formação creditadas, promovidas ao
abrigo dos protocolos estabelecidos com os Centros de Formação do Distrito de Castelo Branco, são
eventos que demonstram a aposta da APEF Castelo Branco nesta área.
A edição da Revista “Educação Física” tem constituído também uma oportunidade para que os profis-
sionais de Educação Física, para além de actualizarem os seus conhecimentos científicos, possam pu-
blicar os seus artigos numa revista de especialidade. A sua manutenção é uma preocupação estando,
no entanto, condicionada pela dificuldade na obtenção de apoio financeiro e de artigos.
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O desenvolvimento de formas de cooperação com o poder local, as escolas, instituições de saúde e
outras entidades têm-se revelado extremamente positivas para a afirmação da APEF Castelo Branco
no contexto social e profissional. A participação em projectos comuns tem sido um aspecto chave pa-
ra o aumento da notoriedade e visibilidade da APEF Castelo Branco e para o reconhecimento da ca-
pacidade de intervenção dos professores de Educação Física em diferentes áreas como a educação,
treino e exercício e saúde. A implementação de projectos de promoção da prática regular de activida-
de física, nomeadamente a “Marcha Pelo Coração” e o Programa “Acerte o Passo – Um programa para
a Comunidade”, são exemplo de iniciativas que têm assumido um papel de relevo na comunidade,
quer pelo número de pessoas quer pelas instituições que têm envolvido. 
Face aos desafios do presente e aos que se perspectivam e, tendo em conta que alguns se prolongam
no tempo, a coesão entre as várias associações será imprescindível para alcançar o sucesso, para que
a profissão seja dignificada e para um ensino de Educação Física de qualidade.
Tendo consciência da importância e necessidade de pertencer à estrutura nacional, ao longo dos anos,
as direcções desta associação têm procurado participar de forma activa no Conselho Nacional das
Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, implementando, a nível local, as gran-
des decisões tomadas no seio do Conselho e também as decorrentes dos Congressos Nacionais de
Educação Física que, assentes numa estratégia concertada, foram determinantes para a implantação
da Educação Física no sistema educativo nacional e para o seu reconhecimento como uma disciplina
científica e pedagogicamente autónoma.
Os constantes e renovados desafios que a comunidade em geral coloca aos professores e profissio-
nais de Educação Física concedem ao movimento associativo a responsabilidade de ser um pólo aglu-
tinador da permanente discussão e resolução dos problemas, actualização e formação dos associados
nas áreas científicas e pedagógicas, de modo que seja prestado um melhor serviço, de acordo com as
expectativas da comunidade.

*Professor de Educação Física da Escola EB1 João Roriz

APEF AVEIRO - Associação dos Professores de Educação Física de Aveiro
Fundada em 28 de Junho 1988

Rui Neves* - Sócio n.º 1

Um olhar com história

Tentar fazer memória da APEF-AVEIRO é um desafio. Como um dos que contribuíram para a sua
fundação em 1988 , nada mais visamos do que recordar e reafirmar as suas finalidades sociais e

profissionais e o contexto da sua génese. A passagem da fase de conversa entre profissionais sobre
como qualificar a Educação Física (EF), como fazer valer posições mais fortes sobre a EF, para algo
mais mobilizador e concreto, desencadeou as primeiras reuniões. Que tiveram lugar em Maio de 1988,
preparando reuniões mais alargadas e já com divulgação pública junto das escolas e dos profissionais.
A Comissão Promotora foi constituída por José Jorge Sá-Chaves, Rui Neves, Paulo Branco, Francisco
Gradeço, Vítor Henriques, Manuel Cardoso, Luísa Diogo e Graça Magalhães, que com base numa reu-
nião a 1 de Junho de 1988  apresentou propostas de estatutos, regulamento interno e de dinamiza-
ção da APEF-AVEIRO. Na Assembleia-geral de 22 de Junho foi decidido eleger uma Comissão Insta-
ladora da APEF- AVEIRO a funcionar até Fevereiro do ano seguinte e que foi constituída por: Rui Ne-
ves, Paulo Branco, João Pimentel, Luísa Diogo e Graça Magalhães. Foi um grupo que trabalhou bas-
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tante na fase inicial da APEF – AVEIRO alicerçada numa dinâmica de grupo perfeita. Realce aqui para
a participação na Comissão Organizadora do I Congresso Nacional da Educação Física que teve lugar
em Novembro de 1988 na Figueira da Foz, e que gerou uma forte mobilização dos profissionais em tor-
no dos programas de EF. Foram sete meses de muito trabalho ao nível do processo de legalização e
aquisição de personalidade jurídica, dinamização de debates e encontros,  de divulgação das posições
públicas da APEF – AVEIRO sobre a EF e o Desporto, de organização administrativa e de preparação
das primeiras eleições associativas. Finalmente em Janeiro de 1989, foram eleitos os primeiros órgãos
sociais com José Jorge Sá-Chaves a presidir à Direcção, João Pimentel à Mesa da Assembleia-geral e
José Neves da Costa ao Conselho Fiscal. Das múltiplas iniciativas desenvolvidas pela primeira Direcção
da APEF – AVEIRO, quero destacar o Fórum “Anos 90 – Que Educação Física? Que Desporto Escolar?”
realizado nas instalações da Universidade de Aveiro, com um leque de oradores que exigiu uma “cuida-
da gestão de agenda”, de forma a garantirmos a participação de todos, de Lisboa e do Porto. Esta inicia-
tiva foi um marco não só pelo elevado número de participantes, mas também pelo seu impacto público.
A outra, foi o Seminário “Poder Local e Desenvolvimento Desportivo” com a participação das autarquias
de Braga, Maia, Oeiras, Oliveira Azeméis, Sintra, Porto e Lisboa, para além de Melo de Carvalho e José
Manuel Constantino que há época colocava “talvez antes de tempo” o papel estruturante e dinamizador
das autarquias locais no desenvolvimento desportivo e na prática generalizada de Actividades Físicas e
Desportivas. Desta forma pretendia-se colocar em agenda outros campos de intervenção profissional, de
uma forma organizada e planeada e ao mesmo tempo sensibilizar as autarquias da região para o papel
do Desporto. Que não se devia esgotar na discussão do subsídio mensal ao clube local…
Em Janeiro de 1991 coube-me a tarefa de presidir à Direcção da APEF-AVEIRO, acompanhado da
Graça Magalhães, do Fernando Vidal, do Pedro Lagarto e do Francisco Teixeira Homem e com José
Jorge Sá-Chaves a presidir à Mesa da Assembleia-geral e a Luísa Diogo ao Conselho Fiscal. Foi tempo
de organizar ciclos de colóquios centrados nas diferentes modalidades desportivas e seus modelos de
desenvolvimento. Relembramos o primeiro sobre o Basquetebol (com o saudoso José Olímpio, Luís
Magalhães e Orlando Simões), de Atletismo, de Futebol e de Andebol, procurando articular diferentes
protagonistas, em função de objectivos comuns. Foi também em 1992 que a APEF – AVEIRO presidiu
à Mesa da Assembleia-geral do CNAPEF (tarefa que desempenhei, acompanhado pela Luísa Diogo e
a Teresa Silveirinha) com todas as reuniões realizadas na cidade de Aveiro e momentos deveras im-
portantes para a situação da EF na escola portuguesa.
Recordo com um sorriso a forma como procurei mobilizar e aglutinar colegas, convidando-as para
uma reunião no bar do Hotel Imperial de que resultou a Direcção da Luísa Diogo em 1993, com José
Jorge Sá-Chaves a presidir à Mesa da Assembleia-geral e eu ao Conselho Fiscal.
Dos registos podemos identificar que a APEF – AVEIRO nos anos seguintes, teve outros profissionais
a representá-la com dignidade, esforço e empenho, liderada pelas Direcções de Mariano Rodrigues
(1995), António Luís Ramos (1997), Paulo Vidal (1999), Pedro Lagarto (2003 e seguintes).
As associações têm ritmos de vida pautados por diferentes momentos. Nuns somos centenas, noutros
meia dúzia. Nuns fervilhamos de iniciativa e mil actividades, noutros parece existir escassez. Mas a
vida associativa é mesmo assim. Na nossa perspectiva, associações como a APEF – AVEIRO fazem todo
o sentido existirem e fundamentalmente, fazerem-se ouvir. Para tal, todos devemos contribuir com a
nossa quota-parte de participação cívica que só é possível se de geração para geração houver esse
entendimento. As associações ou são dos profissionais ou não farão sentido existirem. As instituições
regeneram-se com novas gentes. A APEF – AVEIRO não ficou dependente de quem a fundou, mas só
faz sentido se desenvolver processos de auto-renovação, que lhe proporcionem energia e poder de
afirmação entre os seus profissionais e os diferentes campos da sua intervenção profissional. Talvez
mais hoje do que em 1988, a APEF – AVEIRO faça sentido na defesa dos profissionais qualificados,
dos projectos desportivos sustentáveis e da afirmação global da Educação Física, do Desporto e das
Actividades Físicas e Desportivas como factor estruturante de qualidade de vida, saúde e bem-estar
na nossa sociedade.

*Professor Auxiliar da Universidade de Aveiro
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APEF-BM - Associação dos Profissionais de Educação Física dos Concelhos do Barreiro e Moita
Fundada em 9 Setembro 1988

Romão Antunes* - Presidente da Direcção

No início dos anos oitenta o ”Movimento Desporto Início” traduzido pela necessidade de promover
o desporto entre as escolas dos dois concelhos e liderado por um grupo restrito de profissionais

de EF viria a impor-se e a ganhar uma dinâmica própria quer junto das escolas, quer junto das autar-
quias. Decorrente deste desenvolvimento surge a necessidade dos professores se organizarem para
assim dar uma resposta mais institucionalizada às propostas que o grupo vinha assumindo. É assim
que se constitui a APEF-BM no dia 9 de Setembro de 1988. 
O desenvolvimento da actividade da Associação a partir desse momento vai centrar-se em três ver-
tentes fundamentalmente. O trabalho junto das outras Associações congéneres, o trabalho junto das
escolas e a participação junto das autarquias no desenvolvimento desportivo dos concelhos. 
Assim, relativamente ao movimento associativo a APEF-BM aderiu, desde logo, ao movimento nacio-
nal das associações de professores de Educação Física que viriam a ser congregadas no CNAPEF. Desde
então a nossa participação tem sido ininterrupta, quer como elementos dos órgãos sociais do CNAPEF,
quer quanto elementos do próprio Conselho. A nossa participação tem sido de um envolvimento ele-
vado, de intervenção, sem protagonismos, e sempre em apoio às iniciativas e decisões, quer de con-
senso, quer maioritárias, do Conselho. 
O trabalho junto das escolas, inicialmente traduziu-se no desenvolvimento de actividades inter escolas
com o apoio das autarquias em questão (organização de corta matos e torneios). O peso logístico e a or-
ganização das actividades do Desporto Escolar em simultâneo, levaram à redução desta vertente da nos-
sa intervenção. Ainda assim, mantemos a iniciativa entre as escolas da freguesia da Baixa da Banheira.
Sobre a nossa participação junto das autarquias locais, decorrente do envolvimento nas nossas inicia-
tivas, nomeadamente com a autarquia do Barreiro, seria estudado e assinado em 1990 um protoco-
lo de intervenção e apoio entre as partes que se vai mantendo até aos dias actuais. Fundamental-
mente o protocolo em questão visa o apoio ao 1º CEB e a Planos de Desenvolvimento Desportivo. Esta
relação de elevado privilégio com a autarquia do Barreiro, não significa de modo nenhum, que as re-
lações com a autarquia da Moita não sejam as melhores. 
Paralelamente, e face aos objectivos da Associação, mantemos também a assinatura de um protocolo de
cooperação com, primeiro, o Centro de Formação de Docentes do Concelho da Moita e, actualmente, com
o Centro de Formação das Escolas dos Concelhos do Barreiro e Moita. Esta preocupação prende-se com
a necessidade de garantir um espaço de formação que se identifique por um lado, com as pretensões e
necessidades profissionais e, por outro lado, que contemple e reforce os conteúdos programáticos de EF.
Assinámos também com a Escola Secundária da Baixa da Banheira um protocolo de estágio de forma
a proporcionar um estágio, em contexto real de trabalho, a alunos que frequentem cursos relaciona-
dos com a actividade desportiva.  
Dando cumprimento aos objectivos que nos propomos e considerando as vertentes pedagógicas e
científicas desenvolvemos todos os anos seminários, encontros, sessões científico pedagógicas sobre
temas que consideramos oportunos e que reforçam o diálogo, a participação, a discussão e a aproxi-
mação dos sócios. Assim referimos entre outros:
- “Gestão flexível dos currículos”; 
- “Reorganização curricular no ensino básico e secundário”;
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- “Programas de Educação Física; orientações metodológicas e avaliação”; 
- “Prova especial de Educação Física”; 
- “Provas Globais de EF – problemas, dificuldades, consensos”; 
- “Provas Globais”; 
- “Avaliação em Educação Física”; 
- “Critérios de Avaliação em EF”; 
- “Planeamento em EF”; 
- “A Profissionalidade da EF. Avaliação dos alunos / Avaliação do desempenho”; 
- “Condição física e saúde”; 
- “ Da escola ao estádio. Que educação?”; 
- “Formação físico desportiva: condicionantes e oportunidades”;
- “Análise e avaliação da corrida de velocidade, barreiras e salto em comprimento no contexto progra-
mático da EF”; 
- “Adaptação ao meio aquático”;
- “Autarquias e desenvolvimento desportivo”; 
Nomeamos estas porque pensamos que traduzem elas também fases do envolvimento e da dinâmica da
classe junto dos níveis de responsabilidades superiores e, por outro lado, junto dos sócios.
Daqui queremos endereçar um forte agradecimento a todos os colegas que se dispuseram, com a me-
lhor das vontades, a participar como prelectores nas nossas iniciativas. 
Entretanto, por decisão da Assembleia Geral de Sócios, alargámos o âmbito geográfico da nossa in-
fluência para os concelhos do Montijo e Alcochete. Só por questões logísticas, que se prendem com
o Registo Nacional de Pessoas Colectivas, é que ainda não assumimos por inteiro a nova sigla, e o en-
quadramento dos referidos concelhos.
Ficamos sempre com a sensação que fizemos pouco, que ainda assim podíamos fazer mais e melhor,
ficamos sempre aquém do que idealizamos, resta-nos a boa vontade, a vontade de continuar, de aler-
tar, de agitar, de envolver o outro, para consolidarmos uma área da cultura humana que é tão funda-
mental, tão envolvente tão presente e que, talvez por isso, não a vemos.

*Professor de Educação Física da Escola Secundária da Baixa da Banheira

APEF de Viseu - Associação dos Professores de Educação Física de Viseu
Fundada em 26 de Junho de 1991

Abel Figueiredo* - Presidente da Direcção

Apresentação Geral

AAssociação de Professores de Educação Física de Viseu, abreviadamente designada por APEF Viseu,
foi fundada em 26 de Junho de 1991 e regularizada através do Diário da Republica – III série,

n.º 187 de 16 de Agosto de 1991.
Sedeada posteriormente na Escola Secundária Viriato, na Estrada Velha de Abraveses, é uma instituição
de carácter sócio-profissional, cultural e científico, sem fins lucrativos e tem como objecto contribuir
para a promoção cultural, valorização científica e pedagógica e dignificação profissional dos seus as-
sociados, para além da intervenção junto de entidades oficiais, sindicais e de opinião pública sobre
questões relacionadas com a Educação Física.
A APEF Viseu é uma associação distrital e está representada no Conselho Nacional de Associações de
Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF), podendo ser sócios todos os profissionais de

5. Um olhar sobre o futuro

miolo4.qxp  24-09-2009  16:54  Page 237



238

Educação Física e Desporto com formação académica específica de nível superior, mediante o paga-
mento da quota de inscrição.
A Associação rege-se por Estatutos e Regulamento Interno específicos e, de acordo com este último,
o mandato dos órgãos sociais é de dois anos. Os actuais órgãos sociais estão a desempenhar funções
desde 14 de Julho de 2008.
A actual Direcção da APEF de Viseu pretende continuar o trabalho desenvolvido pelos elementos da
direcção anterior, com o objectivo de consolidar e reforçar o movimento associativo de professores e
profissionais de Educação Física, pelo que propõe:
- Promover acções de formação creditadas ou não creditadas, que contribuam para consolidar o co-
nhecimento e o desempenho profissional dos professores de Educação Física; 
- Promover painéis de debate e encontros regionais de profissionais de Educação Física no âmbito da
actual revisão e reorganização curricular; 
- Contribuir para a acção de defesa da Educação Física e do Desporto Escolar no sistema educativo,
a nível regional; 
- Participar em todas as reuniões do CNAPEF e respectivas acções, contribuindo para afirmar o movi-
mento associativo junto do Ministério da Educação, no que diz respeito à tomada de decisões sobre
a Educação Física e o Desporto Escolar; e, 
- Participar no Congresso Nacional Educação Física, organizado pelo Conselho Nacional de Professo-
res de Educação Física (CNAPEF) e pela Sociedade de Professores de Educação Física (SPEF). 
A Associação tem, neste momento, 58 sócios com as quotas actualizadas.
Os Desafios do Associativismo 
O grande desafio do associativismo institucionalizado é o de não se deixar institucionalizar como for-
ça inerciante presa ao passado, presente e futuro de alguns; nem a uma outra instituição menos livre
que o indivíduo intencionalmente isolado. 
As redes inter associativas assumiram desde sempre um papel importantíssimo no associativismo ins-
titucional dos professores e profissionais de Educação Física, não no sentido da sua unidade inercian-
te, mas mais no sentido da desconstrução constante que merece a função profissional de professor. 
Os vinte anos do CNAPEF parecem muitos a muito poucos. A maioria vive quotidianamente nas redes
pontuais e funcionais no presente profissional do quotidiano, trocando energia com os seus pares e
alunos mais próximos. Nessas circunstâncias, as trocas de boas práticas constroem um espírito espe-
cífico de uma profissão bonita porque apela à motricidade intencionalmente circunstanciada em fun-
ção de contextos educativos e desportivos que nos unem. 
Um desafio grande que se nos coloca, lançado desde 1879, é o de institucionalizar a Educação Física
no 1º Ciclo do Ensino Básico. Na verdade, a par das actividades de enriquecimento curricular em torno
da denominada actividade física e desportiva que apela às actividades lúdicas de iniciação desporti-
va definidas no Regime Jurídico da Educação Física e Desporto Escolar, é importante instituir curricu-
larmente espaços disciplinares específicos com coadjuvação especializada para a educação física no
primeiro ciclo do ensino básico. 
Outro desafio grande que se nos coloca é a institucionalização de um quadro de referência desporti-
vo onde o associativismo desportivo federado e autárquico, entre outros, se cruza verdadeiramente
com a instituição escolar. A escola deverá tender a ser o centro de gravidade desportiva dos escalões
de formação. 
A formação profissional contínua de profissionais para estes desafios educativos e desportivos que
unificará federações e escolas de ensino superior em torno de redes de investigação e desenvolvimen-
to no contexto da Educação Física e Desporto, assume o terceiro vector para o quadro de desafios
inter-institucionais onde o associativismo se concentrará. 
O CNAPEF aberto aos quadros institucionais diversificados, com a força das suas APEF’s, tem o papel
que os professores e profissionais de Educação Física e Desporto lhe quiserem dar. 
Todos juntos somos de menos!

*Profesor Adjunto da ESE de Viseu
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APEFAM - Associação dos Professores de Educação Física do Alto Minho
Fundada em 25 de Fevereiro de 1993

Vítor Alberto Araújo* - 1º Presidente da Assembleia Geral

SINOPSE HISTÓRICA DA APEFAM
1. ANTECEDENTES

Na génese da nossa Associação parece-nos justo começar por referir a anterior criação do GAPEF
(Grupo de Animação e Actualização dos Professores de Educação Física), formado em Janeiro de

1979. Apesar das poucas actividades e iniciativas desenvolvidas, e sem existência formal, pode consid-
erar-se ter sido o “embrião”, que, passados 13 anos, fez germinar a APEFAM.
De facto, durante um Seminário realizado em Ponte de Lima, em Fevereiro de 1992, um outro grupo
de profissionais constituiu uma Comissão para promover a tramitação da criação de uma APEF no
Distrito de V. Castelo, tendo-se a respectiva Assembleia Constituinte realizado em 16 de Maio com a
aprovação dos Estatutos.
O ano de 1993 foi marcante na vida da nova associação: - em 29 de Janeiro realizou-se a Eleição dos
Corpos Directivos; - e em 25 de Fevereiro foi assinada a escritura de constituição da Associação de
Profissionais de Educação Física do Alto Minho (APEFAM), tendo como objecto promover a atitude pro-
fissional e a actualização científico-pedagógica dos seus associados.

2. PRINCIPAIS PROJECTOS E ACTIVIDADES DESENVOLVIDOS
1993
- Participação no Torneio Aberto de Voleibol do INATEL;
- Outubro, 10 – Colaboração com os Serviços Distritais da DE na realização de Acção de Formação
sobre Esgrima.

1994
- Janeiro, 09 – Colóquio/Debate “Os Problemas da EF no Alto Minho;
- Novembro, 12 – Encontro de Associados, preparatório do 3.º CNEF;
- Novembro - Participação com as APEF´s de Braga e Póvoa de Varzim na preparação do 3.º CNEF;
- Novembro, 29 – Adesão da APEFAM ao CNAPEF, na Assembleia Plenária realizada em Ofir.

1996
- Fevereiro - Do Relatório de Actividades podem realçar-se 2 pontos: a) Durante o mandato 1993/1996
falhou o objectivo estatutário de actualização e formação científico-pedagógica dos associados; b) O nº
de Sócios efectivos era de 62;
- Presença de membros dos Corpos Directivos no 7.º Congresso Europeu de EF, promovido pelo Curso
de Ciências do Desporto/Universidade de Coimbra.
- Presença no 4.º CNEF-Fátima.

1º  PERÍODO DE INTERREGNO
1999
- Janeiro, 14/15 – Ponte de Lima/Auditório Municipal. Seminário “Educação Física e Desporto ano
2000, Que Futuro”, organizado em parceria com a APEF Braga;
- Presença no Congresso nacional Extraordinário EF/Parque das Nações (Lisboa).
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2000
- Participação e apoio logístico no 5.º CNEF, Pavilhão Carlos Lopes (Lisboa).

2001
Ano de intensa actividade, interna e externa, de que se ressalta:
- Janeiro a Março - Reuniões alargadas dos Corpos Directivos e Sócios para ultimar Lista Candidata
às Eleições e que culminou com a Assembleia-geral Eleitoral em 31 MAR.;
- Março, 29/30 – Participação na Assembleia-geral do CNAPEF/Almada e Seminário sobre Associati-
vismo e Acção sobre Revisão Curricular;
- Abril, 23/24 – Organização de Seminário “Autarquia e Actividade Física, Que Contributo?”, (APEFAM
e APEF Braga), no Auditório da Associação Futebol de Braga/Complexo da Rodovia;
- Maio, 21 - Publicação de Página Informativa enviada para todos os Sócios (que continha informação
sobre Eleições na APEFAM; Eleições no CNAPEF; Plano de Actividades 2001; Convívio Sociodesportivo; e
divulgação dos sítios sobre “Gestão Flexível do Currículo” e “Revisão Curricular do Ensino Secundário”);
- Maio, 26 - Participação na Assembleia-geral do CNAPEF/Cova da Piedade;
- Junho, 09 – Piquenique/Convívio de Associados, no Pinhal do Camarido/Caminha, com fraquíssima
participação;
- Outubro, 18/19 – Presença no Fórum Horizonte;
- Outubro, 20 - Participação na Assembleia-geral do CNAPEF/Cova da Piedade;
- Participação no Seminário “Jovens no Desporto,  Um Pódio para Todos”/Ponte de Lima;
- Outubro - Publicação do N.º 0 do Folheto Informativo (à guisa de curiosidade, transcrevemos do
mesmo a local “A APEFAM EM NÚMEROS”: - Reuniões Preparatórias para constituição dos Corpos Di-
rectivos (14); - Reuniões da actual Direcção (16); - Reuniões de todo o elenco Directivo (3); - Reu-
niões com a APE -Braga (14); - Reuniões com o CNAPEF em Lisboa (2); - Audiências (5); - Cartas e
Circulares enviadas aos Sócios, Escolas, Autarquias e outras Entidades Oficiais (557)).

2002
Ano também de intensa actividade, interna e externa, com reuniões preparatórias, deslocações e
audiências sobre os Colóquios e Encontro Regional EF/Zona Norte, de que se ressalta:
- Fevereiro, 28 – Organização, em parceria com o Departamento de Motricidade Humana da ESE/IPVC,
do Colóquio “Transformações Organizacionais da Escola à Luz da Revisão Curricular/Análise da Disci-
plina de EF”, tendo sido Prelector o Dr. Luís Bom;
- Abril, 13 – Participação na Assembleia-Geral do CNAPEF, em Braga;
- Maio, 03 - Organização, em parceria com a APEF Braga, do Encontro Regional de EF da Zona Norte,
Cooperativa Agrícola de Vila do Conde.
Considerações Parcelares, referentes a 2001 e 2002, extraídas do respectivo Relatório de Actividades
e Contas:
. Como Aspectos Positivos – A realização do Colóquio na ESE/IPVC, com a participação de um número
significativo de sócios e alunos;
. Como Aspectos Negativos (já indiciadores de uma certa desmobilização associativa):
a) A perda/eliminação de uma percentagem significativa de sócios que, ao longo dos 4 anos anteri-
ores, nunca deram qualquer resposta aos nossos apelos;
b) A pouca participação de sócios, colegas e alunos, bem como a quase nula participação da FCDEF,
UTAD, e ISMAI no Encontro Regional/Zona Norte, Vila do Conde, cujos encargos e despesas não jus-
tificaram o esforço despendido pelas APEF Braga e APEFAM;
c) As dificuldades em mobilizar os nossos associados e colegas das Escolas do Distrito para partici-
parem nos 2 eventos realizados.
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2003
- Maio, 15 – Organização da Conferência “A Educação Física no Ensino Secundário”; em parceria com
a APEF Braga e o apoio do CNAPEF e da SPEF, no Salão Nobre da Faculdade de Economia/UP;
- Instalação da sede provisória da APEFAM numa Sala do Pavilhão Desportivo, disponibilizada pela
Autarquia de Ponte de Lima;
- Julho, 04 – Encerramento da Acção de Formação sobre Dança (Pavilhão da ES), Assembleia Geral
Eleitoral (Pavilhão Desportivo) e Jantar/Convívio, seguido de Assembleia Geral Extraordinária para
Apreciação e Votação do Relatório e Contas 2001 e 2002, Ponte de Lima;
- Outubro, 31 – Comunicação “Os Contributos da Educação Física” apresentada pelo Presidente da
Direcção, Dr. Vítor Costa, na Apresentação Distrital do Programa Nacional de Promoção da Actividade
Física e Desportiva “MEXA-SE”, ESTG/IPVC – V. Castelo;
- Outubro, 31 – Realização da 1.ª Tertúlia da APEFAM, ano lectivo 2003/2004, orientada pelo colega
e sócio Mestre José Mário Cunha, sobre o Tema “Contributo do Desporto Escolar para o Desenvolvi-
mento Desportivo do Distrito de V. Castelo”, precedida de um Jantar/Convívio, Ponte de Lima (que
contou com a parca presença de 11 sócios);
- Redacção final, pelo Grupo constituído por 4 colegas, da Proposta de Alteração dos Estatutos e do
Regulamento Geral Interno;
- Novembro, 27/28/29 - Presença no 6.º CNEF, Cidade Universitária, Auditório da Faculdade de Me-
dicina Dentária/Lisboa.

2004
- Janeiro - Edição do N.º 1 do Boletim Informativo (8 pp A4), distribuído a todos os Sócios, com o se-
guinte Sumário: - Conclusões do 6.º CNEF; - Divulgação de Acções de Formação; - Síntese da Comu-
nicação do Presidente da Direcção, atrás referida; - DE – Quadro das Modalidades por Escolas e por
Escalões para 2003/2004; - e Artigo de opinião de 1 sócio  “Reversível Revisão Curricular”;
- Março, 26 – Assembleia Geral Extraordinária para Discussão e Votação da Proposta de Alteração dos
Estatutos (que ficou prejudicada por não estarem presentes sócios em número suficiente) e sobre o
Montante da Quota Anual, seguida de Jantar/Convívio e da realização da 2.ª Tertúlia sobre o Tema
“As Estratégias de Coping em Professores de EF. Um Estudo nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e no
Distrito de V. Castelo”, orientada pelo sócio Mestre Fernando Eduardo Moreira, Restaurante Came-
lo/Santa Marta - VC;
- Abril - Edição do Boletim Informativo N.º 2 (4 pp A4);
- Maio, 13 - Realização da 3.ª Tertúlia sobre o Tema “Contribuição para a Compreensão das Condições
de Sucesso Académico em Jovens do Concelho de Ponte de Lima”, orientada pelo Mestre Agostinho
Sousa, na Escola  Secundária, Ponte de Lima;
- Maio, 20/21 – Organização das Jornadas Pedagógicas, Auditório da CM/Ponte de Lima, tendo sido
Prelectores o Mestre Luís Paulo Rodrigues, o Dr. Miguel Soares, a Prof. Doutora Isabel Mesquita, o Dr.
Rui Brochado, o Dr. Abel Pinto e Madalena Sendim; 
- Dezembro - Edição do Boletim Informativo N.º 3 (4 pp A4), com o seguinte Sumário: - Distribuição
da Carga Lectiva da EF no Ensino Secundário, no Distrito de V. Castelo; - Informações da Assembleia-
Geral do CNAPEF, de Novembro de 2004; - e Actividades Realizadas pela APEFAM em 2003/2004;
Relativamente a este último ponto importa, ainda, referir as que não foram elencadas acima, a saber: 
- O Convívio de Sócios/Churrascada com Actividades Desportivas, em Setembro de 2003; - A presença
no Corta-Mato Distrital, Caminha, em Março de 2004; - O Protocolo estabelecido com a CM/P. Lima
no sentido da progressiva melhoria da Prática Desportiva do Concelho, em Abril de 2004; - A presen-
ça na inauguração da Ecovia que liga P. Lima à Lagoa de Bertiandos, em Julho de 2004; - e a Parti-
cipação na Acção do Tipo B, no âmbito do Programa “Mexa-se”, para Professores EF e Técnicos Des-
portivos, em Outubro de 2004.
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2º PERÍODO DE INTERREGNO
3. “O CANTO DO CISNE”
2005
- Novembro, 05 – Não se apresentou nenhuma Lista Candidata às Eleições para os Órgãos Directivos
2005/2007;
- Novembro, 25 – Realização de Assembleia-Geral Extraordinária para Análise da Situação e Tomada
de Posição quanto ao futuro da APEFAM, com a presença de 13 Sócios (10 dos quais pertencentes aos
Corpos Directivos). Nesta se constituiu uma Comissão de Gestão, formada por 8 sócios, que se propôs:
a) Manter a APEFAM em funcionamento até final do ano civil 2006; b) Manter contactos institucio-
nais com o CNAPEF, já que era um ano de Congresso; c) e Apoiar a organização e divulgação do 7.º
Congresso Nacional.

2006
- Novembro, 23/24/25 - Presença no 7.º CNEF, Fórum da Maia.

4. SÓCIOS
Inicialmente com 62 sócios, número muito pouco significativo que, no âmbito distrital, traduzia a fra-
ca percentagem de 15,5 % dos profissionais, o seu número foi sofrendo algumas variações e flutua-
ções ao longo da 1.ª década, inclusivamente pela eliminação dos que não pagavam as suas quotas;
em Junho de 2002 – 51; Outubro de 2005 – 61; em Novembro de 2005 – 35; em Março de 2006 –
42. Presentemente (Junho de 2009) conta com 30 sócios efectivos.

5. CORPOS DIRECTIVOS (de 1993 a 2004)
1993/1996

Mesa da AG: Victor Alberto Araújo; José Luís Barbosa; Ana Luísa Esperança
Direcção: José Luís Santos Silva; Ezequiel Gomes Vale; César Augusto Sá; Luís Paulo A. Rodrigues;
Domingos Carvalho
C.F.: Tomás Costa Sousa; Francisco Arezo Carvalho; Ana Paula Gomes

1996/1998
Mesa da AG: José Luís S. Silva; César Augusto Sá; Luís Paulo A. Rodrigues
Direcção: Victor Alberto Araújo; Tomás Costa Sousa; José Luís Barbosa; Fernando Eduardo
Moreira; João Paulo Garrido
C.F.: Henrique Meira; João Luís Afonso; Ana Luísa Esperança

2001/2003
Mesa da AG: Ezequiel Gomes Vale; Ricardo Martins Araújo; Maurício P. Brito
Direcção: Victor Alberto Araújo; José Luís S. Silva; António Jorge Dantas; Maria Luísa Dias; José
Manuel Belo Santos
C.F.: João Melo Ramos; João Paulo Garrido; Carlos José Fernandes

2003/2005
Mesa da AG: José Luís S. Silva; Ana Luísa Esperança; José Alberto Araújo
Direcção: Victor Manuel L. Costa; Luís Meira Rocha; José Adriano Martins; Agostinho Costa
Sousa; Victor Alberto Araújo
C.F.: João Melo Ramos; Ricardo Martins Araújo; José Mário Cunha

6. FUTURO
Em face do exposto nas páginas anteriores, não é difícil concluir que o futuro da nossa Associação
de Professores e Profissionais de Educação Física do Alto Minho, pese, embora, todo o esforço des-
pendido ao longo de 13 anos, se encontra séria e gravemente comprometido. Aos membros dos dife-
rentes Corpos Directivos resta a consciência do dever cumprido.

*Professor de Educação Física aposentado
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APEF SETÚBAL - Associação dos Professores de Educação Física de Setúbal
Fundada em 28 de Março de 2007

António Pedro Duarte* - Presidente da Direcção

Dois anos depois …
… da sua constituição a referência ao trabalho desenvolvido pela Associação de Professores e Profis-
sionais de Educação Física de Setúbal será sempre uma história desenhada por dificuldades e muitas
vezes, isolamento daqueles que se propuseram a avançar com a sua dinamização. Potencialmente se-
melhante a outros relatos, este evidenciará que a um razoável conjunto de boas ideias e um punhado
de profissionais imbuídos de um propósito altruísta e convictos do significado desta nossa área de in-
tervenção social não foram suficientes para contrariar os sinais da crise de confiança nas instituições.  
Essa crise será porventura, mais enraizada que aquilo que possa pensar! As suas origens, necessaria-
mente remotas mas explicáveis, evidenciam um conjunto de estratégias individuais de estabeleci-
mento de uma determinada zona de segurança, muito difíceis de contrariar. É nosso entendimento
que, por um lado, a definição e a discussão de objectivos comuns de grande espectro e, por outro, a
apropriação dos princípios éticos e deontológicos da profissão docente, serão os elementos de cha-
rneira para o desenvolvimento da Educação Física e o Desporto, em cada contexto. 
Consideramos que o papel da APEF de Setúbal precisa de assumir uma maior visibilidade entre os seus
associados. Nestes primeiros dois anos de actividade, para além da sobrecarga de trabalho a que to-
dos estamos sujeitos, fruto das recentes reformas educativas e sociais com que nos deparamos, a
principal dificuldade associada às iniciativas que promovemos foi a mobilização dos nossos associa-
dos e da restante comunidade profissional a quem sempre nos temos mostrado abertos e de algum
modo, disponíveis. Este facto traduz com objectividade a realidade da génese desta APEF.
Aproximadamente há dez anos pela mão do colega Rui Malheiros, surtiram as primeiras diligências
para a constituição da APEF de Setúbal. A vontade de reforçar a posição dos profissionais de Educação
Física e Desporto junto da comunidade da região manifestava-se então como uma necessidade e
mais-valia colectiva. Ainda que na altura não tenha sido possível reunir as condições que o permitis-
sem, a ideia e a vontade de alguns permaneceu de pé, aguardando circunstâncias mais adequadas. 
Ponderadas as condições para a sua constituição, de novo a ideia se elevou quando, em torno de um
debate pedagógico e didáctico, alguns profissionais expressaram a vontade de alargar essa discussão
para um espaço de intervenção mais alargado e colaborativo. Disse-se então, para permitir partilhar
soluções próprias de cada contexto, para os diferentes problemas que nos assaltam diariamente.
Consciente das vantagens da partilha de saberes e experiências para a qualidade do serviço público
desenvolvido por cada um dos profissionais desta área objectivou-se a promoção de encontros regu-
lares que possibilitassem a discussão de temas directamente relacionadas com a prática profissional. 
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Num primeiro momento convocaram-se, formal e informalmente, os profissionais da região de
Setúbal originando a realização de um encontro de pouco mais de duas dezenas de professores de
Educação Física. Nesse encontro que contou com representantes da APEF Barreiro e Seixal e do presi-
dente do CNAPEF, mandatou-se um pequeno núcleo de profissionais que aceitaram o desafio de pro-
mover a constituição legal e jurídica da APEF de Setúbal.
Longa e dispendiosa, a constituição legal da nossa associação demorou pouco mais de um ano a for-
malizar-se. Para tal, contribuíram vários parceiros que, para além de tempo e disponibilidade pessoal
se predispuseram a auxiliar o processo. As circunstâncias políticas e sociais não foram, no entanto,
as mais favoráveis, subtraindo tempo e energias aos recursos supostamente disponíveis para esse em-
preendimento. A controvérsia que opôs professores e poder político no que se refere às grandes re-
formas educativas e as novas responsabilidades que muitos assumiram sem a devida preparação e/ou
maturação, estarão entre as dificuldades mais notadas. Outras, infelizmente características da nossa
organização social, prenderam-se com pesada máquina administrativa e legal.
Finalmente animados com a conclusão do processo legal, partimos discreta e humildemente para a
actividade em prol dos objectivos definidos estatutariamente. Desde cedo, sentiu-se de algum modo,
que o descontentamento profissional próprio do momento social que se vivia tendeu a imiscuir-se nos
objectivos e propósitos desta Associação. Nem sempre fácil, a gestão destas situações exigiu que a
sua clarificação não fosse nem conotada politicamente nem pretensiosa. Na verdade as poucas opor-
tunidades de debate, esclarecimento e divulgação conseguidas desde a constituição da APEF de
Setúbal, assumiram o desafio de equilibrar a relação de apoio com a de estímulo dos profissionais no
sentido do desenvolvimento da Educação Física e do Desporto procurando preservar as expectativas
dos que a ela aderiram. 
Muitos são os profissionais que se preocupam, e de algum modo actuam conscientemente, na dignifica-
ção da nossa esfera de actuação, acreditando no seu significado e valor educativo/formativo. Reclamada
tanto pelos mais e menos experientes como pelos mais e menos bem sucedidos, é fácil constatar que
aquela condição, devendo ajustar-se a todos os contextos profissionais, está ainda longe de se concreti-
zar. Sabemos que muito haverá a fazer para que essa ambição possa ser alcançada e para tal pretendemos
contribuir. Mais uma vez, como em qualquer realidade complexa, várias são as fontes dessa dificuldade,
umas de natureza social e outras de natureza estrutural, contextual ou mesmo individual.
Os vários modelos de formação profissional que existem e têm existido em Portugal são um dos factores
que menos beneficiam essa harmonização. Outros factores como a composição curricular da formação
inicial de professores, a qualidade das experiências profissionais e a abertura e o dinamismo dos grupos
em que a mesmas ocorreram ao longo da vida dos professores, técnicos e treinadores, compõem um vasto
quadro de condicionantes. Não pode ser aqui esquecido o nível de prática de actividade física dos alunos
(certamente revelador da consciência social dos cidadãos e do nível cultural vigente), em particular o tra-
balho que realmente se realiza no primeiro ciclo do ensino básico, ao nível da educação motora.
À luz das conclusões da investigação e das experiências de outros países, acredita-se hoje que uma
forma privilegiada de mover sinergias e elevar a coerência e a harmonização da prática profissional
em qualquer que seja a área em questão é a partilha de saberes e experiências. Trata-se de elevar en-
riquecer e elevar repertórios individuais e colectivos nos diferentes contextos.
Prezem-se os direitos mais elementares de uma democracia e depressa chegaremos à conclusão de
que a máxima […] No education without physical education. […] se eleva como um desafio irrecusá-
vel a qualquer ambiente educativo. Perante a impossibilidade de conciliar a imensidão de variáveis
inerentes à qualificação do ensino, resta-nos contribuir metódica e sistematicamente para que em
cada contexto de ensino se maximizem as condições de trabalho e as conjunturas de aprendizagem.
Entre as principais ideias para tal, o Código de Ética e Guia de Boa Prática para a Educação Física,
publicado pela European Physical Education Association, deixa-nos um claro conjunto de linhas
orientadoras. Na sua actuação, a APEF de Setúbal tem procurado, mais que respeitá-los, promovê-los
junto dos seus parceiros.
Serão ainda alguns os exemplos de contextos onde o respeito pelas orientações metodológicas preci-
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sa de ser desenvolvido. Alguns deles, ignorantes ou negligentes relativamente às orientações meto-
dológicas consagradas pela lei e validadas tanto pelo CNAPEF como pela SPEF, são cada vez menos.
Por vezes, perdurando por largos anos, até que uma simples oportunidades de contraste, comparação
e/ou reflexão, coloque a nu um conjunto de evidências atendíveis. Argumentos desta natureza exigem
a tomada de consciência e a divulgação das boas práticas, ou pelo menos da maximização das opor-
tunidades de aprendizagem ao longo da vida. Trocar experiências permite o acesso a interpretações
distintas de um mesmo problema ou desafio. Quantas vezes, adaptável a outros contextos (como
aquele em que funcionamos)?
Dar prioridade aos alunos e à qualidade educativa significa maximizar e potenciar as oportunidades
educativas enquanto condição para a qualidade das aprendizagens. É com esse objectivo que, mais
de estimular o conhecimento e o contínuo desenvolvimento das condições de trabalho dos profissio-
nais desta área, procuraremos continuar o nosso trabalho. Para tal consideramos essencial que todos,
sem excepção, actuem nos seus locais de trabalho e na sociedade em geral, abertos e disponíveis para
ouvir, explicar e sobretudo, fundamentar as diferentes opiniões. Sempre no sentido do desenvolvi-
mento profissional e da edificação das comunidades de prática, abertas à aprendizagem.
A todos quantos compartilham estes objectivos e ambições … 
… o nosso agradecimento !

*Professor de Educação Física da Escola Secundária de Bocage
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