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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.P.E.F.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 A.P.E.F. (C.N.A.P.E.F.) 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. 

 

I. A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A possibilidade do novo Sistema Educativo incluir a Educação Física como 

componente real da Educação 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 necessidade de actividade física educativa das crianças e jovens, apesar de 

se reconhecer a importância que de facto tem - há dezenas de anos que a E. F. é uma 

disciplina "obrigatória", obrigatoriedade que o próprio Estado não respeitou, 

discriminando negativamente a E.F. 

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 adequado às potencialidades da E.F. Escolar. 

Consequentemente, a E.F. tem sido um clamoroso insucesso da Educação em Portugal. 

Este desrespeito tradicional dos políticos pelo compromisso politicamente assumido de 

garantia da E.F. 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 E.F. 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 E.F. 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 E.F. 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 E.F. 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 E.F. é necessário que as 

pessoas cultivem as suas potencialidades, com apoio de orientação pedagógica 

adequada explorando as suas qualidades individuais, 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 educação das crianças e dos jovens não fique limitada pela... 

exigências imediatas do contexto sociocultural, 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 desenvolvimento cultural das pessoas e da sociedade. 

Em resultado dessas limitações, a E.F. tem sido confundida com recreio, 

animação ou competição desportiva, "reflectindo a realidade", ou seja reflectindo a 

ignorância generalizada sobre a qualidade exigível aos processos e resultados da E.F. 

Uma E.F 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 E.F., 

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 E.F. 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 alunos, 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 inspirado em princípios pedagógicos 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 sistematicamente confundida com Desporto ou 

com Recreação, confusão de que resultou o menosprezo da Educação Física Escolar. 

Assim, sucessivamente, cada governo foi adiando a resolução do problema da 

Educação Física, deixando para os seguintes uma situação cada vez mais complicada, 

qualitativa e quantitativamente. 

Nem o simples reconhecimento da E.F. como problema importante a resolver ao 

nível da política educativa tem sido fácil, provavelmente porque os políticos nunca se 

sentiram pressionados por expectativas sociais de resolução de um problema que as, 

pessoas não reconhecem como tal no seu apertado quotidiano. 



Assim, cada serie 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 E.F. mereceu ao nível da decisão política 

reduziu-se a declarações genéricas, 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 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 (todos 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 competitivos "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 talento desportivos (aqueles que, 

"merecem uma formação de qualidade"), sem ter que se realizar o investimento 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 consoante a dose de jeito com que nasceram". 

Perante estas confusões e "meias-verdades”, outras pessoas têm rejeitado o 

desporto como componente da Educação Física. 

Assim, para alguns, a Educação Física será apenas uma componente da educação 

“infantil”, "desejavelmente" 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…”. Veja-se a situação indigna da Educação Física nas Escolas 

Primárias e também na Educação Pré-escolar, desde sempre. 

Para outros, a E.F. será uma exercitação "terapêutica", de compensação dos 

prejuízos de uma vida sedentária, e então a actividade chama-se “ginástica de 

manutenção” ou, se tem acompanhamento musical, 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 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 E.F. e também ao 

"desenvolvimento” desportivo quando gastaram dinheiro na organização (definida e 

controlada por estruturas administrativas do Ministério) de competições desportivas 

escolares de carácter nacional, passando pelos apuramentos locais, distritais, etc., e 

visando, é claro, a representação internacional. 

Sem se ter assegurado uma base pedagógica séria e consistente de formação 

desportiva, atropelaram-se em muitos casos as próprias características desportivas dessa 

formação, para facilitar a institucionalização 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 impulso 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 controladas 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 administrativas 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 motivação dos alunos e de expressão dos dotes “naturais" 



de cada um. Nesta base, a E. F. foi-se reduzindo a uma espécie de complemento 

curricular, o que constituiu, como se tem observado, uma via inexorável para a extinção 

dessa “espécie de educação”... 

O tratamento das actividades Físicas Desportivas na E.F., que devem constituir 

parte muito importante do currículo nesta área, nunca pôde passar geralmente de uma 

limitada recreação, sem um efeito sensível 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 estrutura associativa 

(Clubes, Associações, Federações). Daí, alguns concluíram que não vale a pena investir 

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 Cultura, da Educação e Ciência, da Educação Nacional, 

enfim...) que nas suas visitas às escolas costumavam “incentivar" os professores da E.F. 

utópica aconselhando-os a usar a imaginação nas aulas aproveitando 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 E.F. que explica a inexistência de 

verdadeiros Programas para a E.F.- para se fazer animação desportiva, não seria preciso 

um Programa equivalente aos das outras disciplinas que estão presentes como tal em 

todos os anos do currículo escolar, a Matemática e o Português. Assim, durante anos, as 

orientações de política educativa para a E.F. 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 programáticas 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 E.F.,optaram deliberadamente por 

inviabilizar esta   disciplina, “ignorando” as suas obrigações no apetrechamento material 

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 (Jogos Desportivos 

Colectivos, Ginástica, Atletismo, as Actividades Expressivas e 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”.  

No fundo a mensagem era clara “façam qualquer coisa que os alunos gostem, 

aproveitem como puderem os recursos materiais que têm porque não há mais”. 

 

ASSIM, A RESOLUÇÀO DOS PROBLEMAS DA E.F., FOI DESLOCADA DO SEU 

LUGAR PRÓPRIO, ÀS 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 investimentos na ordem das dezenas de milhões de contos 

(actualmente quantas?..), viabilizando a necessária discriminação positiva da E.F., para 

que a1guma 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 E.F. Escolar só pode ser perspectivada no prazo de vários anos, 

num cenário de desenvolvimento económico e cultural da sociedade portuguesa. SE 

existir DESDE já a capacidade política de atribuir os meios indispensáveis a um 

projecto de desenvolvimento da E.F. Escolar, privilegiando esta área nos investimentos 

para uma escola melhor (e também para um desporto melhor), e não na lógica 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 E.F., significando que esse governo 

saberia actuar sobre os factores decisivos de que depende o desenvolvimento 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 E.F. Escolar: a higiene 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 associada à aula de E.F. (quando à aulas de E.F., 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 E.F. 

Aceitando com naturalidade a falta de condições de higiene na sua (?) escola, 

incomodam-se com a disciplina 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 escola, 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 vultuosos 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 cultura, ao nível das Opções do Plano (de desenvolvimento do País) 

e do Orçamento do Estado. 

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 E.F., 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 E.F. nas escolas também 

não foi bem servida 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 E.F., “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 E.F. no conjunto da população de uma 

escola, nem á formação desportiva vocacional dos jovens, nem à recreação. 

Sistematicamente, os responsáveis pela execução da política educativa 

formularam a questão em termos de "pavilhões", ou de "campos de jogos" (leia-se 

"alcatroar as paradas" das escolas), encontrando 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 planeamento 

de equipamentos adequados. 

Para este conjunto de dificuldades da E.F. no sistema Educativo, a "solução" 

geralmente adoptada ao longo dos anos, foi a redução curricular e a eliminação da 

avaliação em E. F. 

Ao longo dos anos fomos assistindo à pura e simples extinção de lugares de 

professor de E.F. dos quadros das escolas, à aceitação generalizada de pessoas sem 

qualquer tipo de habilitação como "professor" de E.F., à redução dos horários das 

turmas, fazendo desaparecer a E.F. 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 E.F., 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 E.F. nas 

novas escolas, provocou a existência de centenas de escolas apenas com um terreno 

reservado para a E.F. 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 E.F. ter estatuto equivalente ao das outras 

disciplinas apenas em DOIS anos (5°e 6º, Ciclo Preparatório)? 

- Quem é responsável pela sistemática eliminação da E.F. (total ou parcial) dos 

horários dos aluno? 

- Quem é responsável pela falta de professores? 

Certamente estas situações, sinais do menosprezo da E.F. 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 legislação especifica sobre “Educação Física e Desporto 

Escolar”, ao nível de um Decreto-Lei, a par, portanto, 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 E.F. de todo o 

País, desencadearam um movimento, “em defesa e pelo reforço da Educação Física” de 



que resultou a realização do 1 º Congresso Nacional de Educação Física (1º C.N.E.F.), 

concluído em Novembro de 1988. 

Desse amplo processo de análise da situação e de reflexão sobre a resolução dos 

problemas da E.F. (Programas, Recursos, Desporto Escolar e Formação de Professores) 

resultaram propostas de desenvolvimento 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 A.P.E.F.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 papel decisivo neste processo 

afirmando, afirmando a sua capacidade construtiva na abordagem dos problemas da 



E.F., conforme foi reconhecido em diversas oportunidades pela 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 E.F., cujas teses, aliás, constituíram 

uma das bases da sua formulação 

Assim reconhecemos nesse Projecto três qualidade principal 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 considerarmos que a selecção do conjunto de matérias 

e objectivos do núcleo dos Programas correspondem ao que já se faz nas escolas em que 

a E.F. existe (ou, melhor: em que a E.F. 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 investimentos adicionais significativos no que se 

refere a instalações, requerendo, isso sim, a resolução dos problemas estruturais da E.F. 

Escolar. 

Assim, este Projecto demarca-se de uma perspectiva meramente recreacionista 

da E.F. (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 da 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 E.F. 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 conferência 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 E.F. 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 E.F. 

Escolar, este projecto apresenta principalmente a base indispensável para os trabalhos 

de criação de equipamentos adequados no terreno de cada escola, sem o que a E.F. 

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 profundidade 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 A.P.E.F.s com a Equipa de elaboração dos novos 

programas de E.F., iniciaram-se estudos sobre o problema dos Recursos Materiais, 

desde a primeira consulta, numa perspectiva íntegra “de Educação Física para todos” -

no quadro da concepção de escola como centro educacional e de animação cultural da 

Comunidade (o “território educativo” ) e de E.F. Escolar como o factor de 

desenvolvimento das actividades físicas desportivas, das danças, das actividades e 

exploração da Natureza, dos jogos tradicionais populares. 

Convém pois considerar, neste entendimento do problema, o Programa “Rede 

Integrada de Infra-estruturas 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 desportivas 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, evitando-se tipologias "universais" que 

acabam por não responder às necessidades e características das situações concretas. 

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 E.F., 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 reivindicar a sua aplicação ao nível da política educativa, pois tem 

sido ignorado por razões de ordem pragmática ou por outras que nos escapam. 

Se este princípio não fosse ignorado ter-se-ia assistido, desde há muito, a um 

investimento na criação das condições materiais e pedagógicas para a E. F. 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 instituem. 

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 E.F., 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 financiamento, 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 E.F. Escolar), depois as devoções (dos Governos, 

dos políticos, etc.)". 

O ideal seria que todos compreendessem que as condições materiais de 

realização plena da E.F. 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 manter 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 E.F. Escolar. Estabelecer hoje 

a contradição ou a confusão entre a E.F. Escolar e as Actividades Físicas Desportivas, 

entre Pedagogia e Rendimento, entre Formação e Competição, é manter 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 E.F. nas escolas do Ensino Básico, do 1º ao 9° ano. 

A opção pela construção de instalações fora das escolas (em alternativa aos 

necessários espaços de E.F. Escolar) poderá resultar nalgum crescimento desportivo, 

sectorial ou circunstancial. Poder-se-ão satisfazer 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 pfa7D 

(quando se quiserem colher frutos desejados) se não se respeitar a prioridade à E.F. 

Escolar. 

Importa, pois satisfazer a necessidade fundamental das Actividades Físicas 

Desportivas para se desenvolverem: 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 esforço de Reestruturação Curricular da E.F. e com a adaptação da 

Rede Escolar aos novos Planos Curriculares do Ensino Básico e Secundário, tratando-se 

de três medidas estratégicas do mesmo Ministério da Educação. 

De facto, julgamos saber que o Programa R.I.I.D. é um programa de 

financiamento à concepção, projecção e construção de instalações "desportivas", e que a 

fonte desse financiamento são os fundos comunitários 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 desenvolvimento 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 E.F. em todas as escolas, com cuidados especiais no 1º Ciclo. 

Esses espaços devem viabilizar a realização dos novos programas de E.F., 

mesmo porque são esses espaços os mais adequados. Necessariamente, à Formação 



Desportiva para todos, na variedade das Actividades Físicas Desportivas, incluindo a 

recreação das populações e o Treino para a competição. 

Essa designação (“espaços de E.F. 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 E.F. Escolar” nos parâmetros definidos nas Teses do 

1º Congresso Nacional de E.F., já concretizados em estudos posteriores deve constituir 

uma orientação estratégica que se imponha a interesses parciais, circunstanciais ou 

educativo e cultural do País, a médio e a longo prazo, que estão causa. 

Inspiradas nas Teses do lº Congresso Nacional as AP.E.F. e o seu Conselho 

Nacional continuam dispostas a empenhar-se nesse processo de maneira construtiva, 

responsável e crítica, para que as orientações correctamente definidas pelo Senhor 

Ministro da Educação sejam realmente concretizadas, no sentido de uma escola 

completa (com EF.) e aberta à comunidade (E.F. para todos, incluindo a recreação 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 correcção 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 pedagogicamente mais adequada nas idades dos alunos do 1º Ciclo. 

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 instituições e até famílias em certos casos por ignorância ou descuido, 

outras vezes por força de uma atitude que vê as crianças como "bonecos" ao serviço do 

jogo competitivo, institucionalmente organizado 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 atribuindo 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 E.F. enquanto área curricular do Ensino Primário, pois 

nunca lhe atribuíram os meios indispensáveis, 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 E.F.” 

Mesmo na reforma actual, o Decreto-Lei dos novos Planos Curriculares ainda 

reflecte pontualmente esta orientação, ao designar a E.F. por "Expressão Físico Motora, 

situando-a na área das Expressões, como se a E.F. 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 E.F. no 1º Ciclo 

(“Expressão Físico Motora”), lança-se um programa 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” apenas a partir do 2º ciclo do Ensino Básico, excluindo-o, 

portanto do Ensino Primário. 

Em resumo: 

Os programas de E. F. do Primário nunca foram cumpridos;  

Elaboram-se novos programas de E.F., 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 E.F. no 

Ensino Primário, desde sempre; 

O Governo lança o Desporto Escolar como sucedâneo da E. F. curricular no 

Ensino Primário, para ajudar 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 E. F. Escolar. 

A não ser que se deseje alienar novamente a E.F. das outras áreas educativas, 

separando-as no seio ela 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, fundamentou-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 ela E.F., 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. 

Assim apoiamos a integração do P.I.P.S.E. como “força” de animação 

pedagógica nas estruturas "regulares" de administração educacional do Ministério da 

Educação, que está a ser realizada no presente ano lectivo. 

No que à E.F. diz respeito, julgamos que essa integração é tardia e insuficiente, 

pelos problemas específicos desta área, apesar de considerarmos o P.I.P.S.E., no seu 

conjunto, uma iniciativa positiva, potencialmente 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 

E.F. neste ciclo do Ensino Básico, lembramos 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 e a "rede" dos Professores de E.F. 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 E.F. 

É que os problemas da E.F. no 1º Ciclo não residem no reconhecimento da sua 

importância pelas famílias, 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 pedagógicas da nossa especialidade, desde que existam os meios 

materiais para a realização de Programas específicos de E.F., realistas e orientados para 

o desenvolvimento, que já existem. 

A criação desses meios materiais requer também a nossa participação, para se 

evitarem erros ou distorções que limitem a utilidade dos equipamentos instalados, como 

acontece em muitos casos, tomando-os uma despesa infrutífera. 

Consideramos, portanto, que a possibilidade institucional de professores de E.F. 

apoiarem os seus colegas do 1º Ciclo na concretização dos Programas, e também no 

apetrechamento material das escolas, (após a Formação desses Professores de E.F. 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 realização da E.F., 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 experiência. 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 E.F. 

de matérias dos programas de outras áreas do currículo do 1º Ciclo, que não sofrem 

carências estruturais de aplicação, como a nossa. 

Atrasar a experiência do programa de E.F. 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 E.F. no Ensino 

Primário e as limitações nos níveis seguintes, impõe-se assumir uma iniciativa 

veemente na proposta da E.F. 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 ausência (particularmente dos 6 aos 10 anos) tem consequências 

graves, mesmo que nem sempre evidentes para toda a gente. 

  Assim, o lançamento da experiência dos programas pode ajudar os responsáveis 

e todos os professores 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 indiscutível 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 responsáveis (no Ministério, nas Autarquias, nas Escolas) adoptem uma 



atitude decidida na superação das limitações impostas à E.F., ou assumirem. 

frontalmente a "normalidade" dessas limitações adiando as decisões e investimentos de 

que depende a realização da E.F. Escolar. 

A situação das escolas escolhidas para a realização da experiência dos novos 

Programas é um indicador 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 generalização das conclusões da experiência. Contudo, as escolas portuguesas 

“normais” caracterizam-se geralmente 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 E.F., recorrendo a pessoas sem 

habilitações. Esta situação também se verifica em escolas da experiência. 

c) Em quase todas as escolas, o tempo curricular da E.F. foi reduzido ao mínimo 

(uma aula por semana) ou simplesmente eliminada do horário dos alunos. A elaboração 

dos horários adaptou-se progressivamente a esta tendência de tal modo que é normal a 

gestão das escolas e os serviços do Ministério não se lembrarem da E.F. excepto na 

decisão da redução curricular (eliminação da E.F. no horário escolar) ou redução de 

lugares de professores de E. F. 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 Ensino Secundário (Complementar), a E.F. 

praticamente não tem existido. 

Seria de esperar que nas escolas escolhidas para a experiência fosse criada uma 

nova realidade, viabilizando uma aplicação dos novos programas que permitisse alargar 

o processo de desenvolvimento curricular, 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 E.F., o que é particularmente grave nas escolas do Ensino Primário, cujos 

professores, mais carenciados de formação 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 E.F., compreendendo melhor as 

características gerais que deve revestir a leccionação e a actividade educativa nesta área. 

O mesmo aconteceu com os professores de E.F. 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 

E.F. continua a manter 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 mantida, de progressiva extinção da E.F. 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 E.F. 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 E.F., 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 E.F.” nas Escolas Superiores de Educação, que também não corresponde às 

necessidades de formação de professores, alerta que já foi lançado em 1988, nas Teses 

do 1 º Congresso Nacional de E.F., e reforçado em várias posições e debates públicos 

posteriores. 

Certamente não se estará à espera de uma imigração de professores de E.F. de 

outros países da Europa para se resolver este problema, na ilusão de que as carências 

qualitativas e quantitativas de professores de E.F. 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 E.F. Escolar, os responsáveis não estarão a 

padecer de miragens, como por exemplo a miragem da E.F. Escolar se cumprir 

plenamente em pavilhões emprestados – Municipais, ou de Clubes ou ainda no salão de 

festas dos Bombeiros, "experiências" que, pontualmente, vão permitindo à E.F. 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 precisamente a apropriação das escolas pela comunidade local a que 

pertencem. 

Esperamos que isso não se concretize na apropriação das autarquias e outras 

estruturas sociais dos problemas que a Administração Central não quis ou não 

conseguiu resolver. Sendo a E.F. 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 E.F. de 

(muito) mais de um milhão de alunos, de maneira que para cada um deles a E.F. 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 

E.F. não se garante fazendo deslocar os alunos para fora da Escola para se cumprir o seu 

currículo obrigatório (o currículo que o Estado se obriga a assegurar), exigindo que a 

E.F. se adapte ao empréstimo de instalações utilizadas 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 associativismo 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 E.F. 

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. 

Continuamos a aguardar sinais de decisão política nesse sentido. 

Entretanto, alertamos para um ensinamento muito importante que esta 

experiência poderá proporcionar: 

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 estabelecidas 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 capacidades 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 E.F. 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 E.F. 

desde o 1º ano, ou seja, aquelas 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 E.F. 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 objectivos inscritos nos programas dos 5° e 6º ano nalgumas 

matérias/ áreas da E.F. e inclusivamente do programa do 1º Ciclo noutras matérias, face 

às limitadas aptidões dos alunos, inclusivamente em aspectos 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 E.F. tivesse existido no seu currículo. 

Se isto acontecer, poderão fazer-se duas leituras: 

A primeira, politicamente mais conveniente se se desejar manter a E.F. como 

uma utopia e evitar o investimento necessário, levará a concluir que os programas são 

demasiado exigentes, voltando a utilizar-se o argumento estafado e falacioso de que 

"não são adequados à realidade", ou seja, não vingam no deserto a que a E.F. 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 Actividades Físicas Desportivas, a médio prazo), ser 

prioritariamente investidas nas condições materiais de viabilização da E.F. Escolar. 

E não colhe obviamente o argumento que alguns utilizam contra esse sentimento 

segundo o qual “a E.F. 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 E.F. tem sido, de facto, inviabilizada por medidas 

sistemáticas de discriminação negativa, mesmo quando se lhe reconheceu, teoricamente 

ou na lei, o seu valor educativo. 

Em segundo lugar, para que a E.F. possa vir a realizar-se no currículo dos 

alunos, é necessário um investimento 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, segurança, 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 E.F. é tão importante 

como as outras disciplinas", concluindo daí que "é igual às outras", só revela a sua 

confusão ou má fé. 



A E.F. deve existir no currículo dos alunos precisamente pelas diferenças que 

caracterizam o seu contributo no desenvolvimento global da personalidade de cada 

aluno. 

Na base do reconhecimento do valor da E.F. corno componente muito 

Importante na Educação (e, nessa 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 positivo no sentido da implantação da E.F. 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 

E.F. 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 apostar num processo de D.E. que 

possa ser perfeitamente integrado nas estruturas pedagógicas do Ministério como sector 

da E.F. Escolar, complementando a execução dos novos Programas, o que esperamos 

ver cumprido brevemente. 

O lançamento da experiência do D.E. veio também ampliar as potencialidades 

próprias deste sector da E.F. Escolar, que pode influenciar directamente o 

Desenvolvimento das Actividades Físicas Desportivas 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 bloqueamentos 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 obrigatória 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 á 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 materiais, 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. 

Em muitos casos, o problema é ainda mais simples: faz-se uma selecção 

precoce, apressada e subjectiva, 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 estritamente 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 curricular de E.F. participando nas actividades de treino para a competição 



institucionalizada e "não lêem 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 poder 

divulgar indicadores sobre o número de competições e de participantes. 

Estas situações caracterizam as limitações da E.F. Escolar e também das próprias 

estruturas de formação desportiva extra-escolar, que fazem o que é possível. 

Evidentemente, o que tem sido possíve1 não é suficiente para promover o 

desenvolvimento das Actividades Físicas Desportivas e o seu contributo 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 limitam à organização de competições e a mobi1ização da juventude 

para participar nessas competições. 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 jovens 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 formativos não sejam menosprezados 

perante as pressões características da institucionalização dessas competições. 

A institucionalização de quadros competitivos requer uma preparação cuidadosa 

e prolongada dos jovens para essa situação, preparação não só na formação de 

capacidades técnico-tácticas que justifiquem 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 E.F. (1988), a opção pela 

institucionalização imediata de quadros competitivos formais e selectivos logo no 

primeiro ano do D.E., pode explicar deficiências pedagógicas 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 locais, 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 (apenas na modalidade em que são desportistas 

federados) vem reconhecer a Justeza da orientação aprovada no 1º Congresso Nacional 

de E.F. 

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 escolares, 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 problema, ele apenas participe nas competições escolares sem treinar, 

pois irá tirar o lugar aos que treinam 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 directiva de "arrancar em força", inclusivamente 

com os quadros competitivos distritais, regionais e nacionais (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 E.F. 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 E.F., 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 E.F.: 

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.E.F. 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 provenientes das Apostas Mútuas para a E.F.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 bloquear 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 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 E.F., desenvolvida com 

a nossa colaboração no processo de elaboração do Projecto de Programas de E. F., 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 Educação F1sica Escolar (E.F. 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 E.F. 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 orientação 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 principal (a execução do Plano Curricular e Programas de E.F., 

com três horas por semana, para todos os alunos) que permitiria cumprir não só o 

compromisso curricular, mas também os objectivos de formação desportiva vocacional 

e opcional (conforme a definição de D.E. do 1 º Congresso Nacional de E.F.), 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 ("E.F. 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/disciplina de E.F. 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 E.F. e o D.E., além de ser uma atribuição 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 sinteticamente 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 E.F. no Desporto Escolar (como se fosse alienado da E.F.), quer nas 

áreas educativas das D.R.E. (ponto 6 do mesmo Artigo) quer nas escolas, sejam apenas 

Licenciados sem terem ganho as competências profissionais 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 construtivo, 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. 



O Presidente da Mesa do C.N.A.P.E.F. 

MESA do C.N.A.P.E.F. - Conselho Nacional das Associações de Profissionais de 

Educação Física Apartado 528 - Torcatas 2800 Almada 

COMISSÃO EXECUIWA DO C.N.A.P.E.F. 

Apartado nº 127  

3101 Pombal CODEX 

A.P.E.F. dos Açores Grupo de Educação Física  

Escola Preparatória de Angra  

9700 Angra do Heroísmo 

A.P.E.F. da Guarda Prof. Artur Martins  

Escola Superior de Educação  

6300 Guarda 

A.P.E.F. do Algarve  

Escola Preparatória D. Afonso III 

8000 Faro 

A.P.E.F. de Leiria  

Apartado nº 127  

3101 Pombal CODEX 

A.P.E.F. de Almada/Seixal  

Apartado 528 - Torcatas  

2800 Almada 

A.P.E.F. do Litoral Alentejano  

Bairro do Porto Velho, Bloco 4. 2°E  

7500 Santo André 

A.P.E.F. de Aveiro  

Apartado 957  

3806 Aveiro CODEX 

Associação de Professores de E.F. (Porto)  

Rua da Torrinha. n° 230 - Loja nº 8  

4200 Porto 

A.P.E.F. de Barreiro/Moita  

Praceta Gomes Teixeira. 8 – 2ºD 

2830 Barreiro 

 



A.P.E.F. de Santarém  

Av. Bernardo Santareno, Lt 26 - 2° E  

2000 Santarém 

 

A.P.E.F. de Braga  

Complexo Desportivo da Rodovia  

Sede nº 9  

4700 Braga 

 

A.P.E.F. de Vila Real  

Prof. Félix Carvalho  

Pavilhão Gimno - Desportivo  

5000 Vila Real 

 

A.P.E.F. de Castelo Branco  

Rua da Granja, 31 - 1 º Esq.  

6000 Castelo Branco 

 

A.P.E.F. de Viseu  

Escola Secundária Viriato  

Estrada Velha de Abravezes  

3500 Viseu 

 

A.P.E.F. do Centro  

Casa Municipal do Desporto. Sala J  

3000 Coimbra 

 

A.P.E.F. de Évora  

Rua Tapada do Ramalho. Lote 42 - I º  

7000 Évora 

 

 

 

 


