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No âmbito do projeto “Programa para a Inclusão e Vida Saudável" (PIVS), iniciativa do 

Instituto Luso-Ilírio para o Desenvolvimento Humano (iLIDH) e do Plano Nacional da 

Ética no Desporto (PNED/IPDJ), e na sequência do pedido de parecer que nos foi 

endereçado por estas entidades, o CNAPEF e a SPEF vêm por este meio dar o seu 

parecer, relativo aos documentos em apreciação, considerando o seguinte: 

 

1. Em nosso entender, a questão ética é, em primeiro lugar, uma questão transversal 

a toda a sociedade, pelo que a “ética no desporto” deve ser, em grande parte, o 

reflexo do conjunto de valores praticados no dia-a-dia. Não podemos por isso 

exigir ao desporto a demonstração de valores e qualidades cívicas que não estão 

presentes na actuação diária em todas as áreas profissionais e sociais. Julgamos 

que esta é uma permissa importante para a elaboração de qualquer documento 

que aborde esta temática. 

 

2. No estrito âmbito dos documento em apreço, o que se destina aos treinadores não 

nos oferece quaisquer reparos, pois parece-nos correctamente estruturado e 

adaptado ao público a que se destina. 

 
 

3. No que diz respeito ao dos professores consideramos, na linha do que defendemos 

inicalmente, que o problema da dimensão e competência Ética no âmbito do 

sistema educativo é algo que, antes e acima de tudo, deve ser discutido e 

entendido de uma forma global por todos intervenientes no processo educativo 

(nomeadamente os professores de todas as disciplinas), e não só para a Educação 

Física (EF), algo que não parece claro na leitura do documento. 

 

4. O documento transparece a lógica da educação para os valores no âmbito da 

prática e da formação desportiva. Não criticando o objeto aqui abordado, pois o 

documento aparece no âmbito do Plano da Ética para o Desporto, parece-nos 

importante que se distingam as características das áreas de intervenção aqui 

propostas e do papel dos respetivos responsáveis: professores de EF e treinadores. 
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O entendimento desta diferença concetual é essencial para a elaboação de 

documentos com este objetivo. 

 

5. O valor educativo da EF, como área curricular, não se esgota na  formação 

desportiva dos jovens. Tem um papel muito mais abrangente na educação das 

crianças e jovens no âmbito da(s) actividade(s) física(s) e aborda, entre outros, o 

desenvolvimento da sua aptidão física e dos seus conhecimentos relacionados com 

a mesma, com o universo da atividade física e da cultura física, da saúde, etc.. 

Estando inserida no sistema educativo e sendo uma área que contém múltiplas 

actividades físicas de referência desportiva, a EF integra muitos dos valores éticos 

do desporto que são preocupações na prática pedagógica dos professores e objeto 

de ensino e aprendizagem, como aliás se pode constatar no quadro que 

apresentam e que sistematiza o conteúdo curricular da EF neste âmbito. 

 

6. Considerando o que atrás foi dito, no contexto da disciplina de EF, os professores 

devem operacionalizar a sua intervenção no âmbito da educação para a ética não 

só através da prática desportiva, mas de todas as atividades de aprendizagem, 

treino ou demonstração de competências realizadas na aula. Deste modo, parece-

nos completamente desajustada a proposta didática que é feita no documento. 

Propor metodologias que circunscrevem a intervenção do professor à prática 

desportiva não nos parece correto. 

 

7. O fascículo dos professores utiliza uma terminologia própria do mundo desportivo e 

totalmente direcionada para a intervenção neste domínio e não adaptado ao 

sistema educativo. Mesmo no âmbito Desporto Escolar (DE), área do sistema 

educativo em que o desporto é a referência de intervenção, estas propostas não 

nos parecem apropriadas. As propostas didáticas, face à sua formulação, e 

compreendendo que seja feita dessa forma para treinadores, não nos parece 

ajustada quando se destina aos professores de EF. O contexto de formação dos 

professores de EF integra estes e outros princípios sem os quais a ação educativa 
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no âmbito escolar não existe, sendo por isso esta informação simultaneamente 

redundante e incompleta. 

 
 

Em jeito de conclusão, somos da opinião que, sendo o objectivo destes fascículos 

tratar o problema da ética e da educação para os seus valores no âmbito desportivo, 

ele está bem estruturado e devidamente enquadrado para o contexto desportivo. Um 

documento com as características daquele que nos é apresentado para os professores 

de Educação Física não nos parece apropriado. Os programas desta área disciplinar 

explicitam nas suas finalidades, objetivos gerais e objetivos específicos de cada 

área/matéria de ensino as preocupações pedagógicas, no âmbito do desenvolvimento 

pessoal e social dos alunos, no qual a ética se integra. 

 

 

Lisboa, 19 de Novembro de 2014 

Os Presidentes do CNAPEF e da SPEF 

João Lourenço 

Nuno Ferro 

 


