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QUAIS O SPARÂMETROS QUE DEVEM AJUDAR A 

DETERMINAR O ÍNDICE DE MATURIDDE DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ÁREA DE FORMAÇÃO DO 

SER HUMANO? 

SÍNTESE 

 
Quais devem ser Aprendizagens Essenciais em 

Educação Física que reflitam uma maturidade 

pedagógica? Os objetivos e Conteúdos da Educação 

física devem ou não continuar reféns do modelo 

desportivo? Que valores queremos nós TRANSMITIR 

AOS ALUNOS, como professores de EF, através das 

atividades físicas desportivas que promovemos? Será 

que o desporto é um fim em si mesmo ou um meio 

para o desenvolvimento do ser? 

joaojorge 
Aprendizagens Essenciais em Educação Física 
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Educação Física – Elementos De Reflexão 
“Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou! (Albert Einstein) 

QUADRO 6: evolução dos objetivos e conteúdos da educação física em relação aos desportos. 

 Vinculação ao Modelo Desportivo Objetivo da EF Conteúdo da EF 

I Independência com o Desporto Higiene Postural e Respiratória 

Disciplina Física e Moral 

Ginástica Sueca e Neo-Sueca 

II Vinculação Total com o Desporto Mens Sana in Corpore Sano 

Valores do Desporto Fair Play 

Competição, Regras 

Desporto na Escola como meio de Formação Integral 

III Vinculação Instrumental com o Desporto Rendimento Físico 

Saúde Física 

Trabalho Sistemático da Condição Física 

IV Escassa Vinculação ou Recusa do Desporto Reeducação Motora 

Adaptação percetivo-Motora 

Relação Interpessoal, Grupal e Social 

Psicocinética 

Psicomotricidade 

Sociomotricidade 

V Vinculação Marginal com o Desporto (abstração 

progressiva do adversário) 

Saúde e Bem-Estar 

Recreação 

Desportos Californianos 

Fitnesss 

Atividade Física de Lazer 

Desportos de Evasão 

VI Desvinculação Total com o Desporto (Unidade Mente-

Corpo) 

Libertação dos corpos, rumo à transcendência 

(Não existe adversário) 

Saúde Integral (Wellness) Yoga; Tai-Chi; Meditação 

Consciência Corporal e Autoconsciência Eutonia; Biodinâmica; Biossíntese; Biodança; Euritmia; 5 

ritmos; Meditação 

Movimento Livre (Georges Hébert) Parkour 

Evolução dos objetivos e conteúdos da Educação Física em relação ao Desporto, adaptado de BAÑUELOS, 1986 cit. COSTA, F. Carreiro e col. (1988); “Caracterização da 

Educação Física como projeto educativo”; HORIZONTE, Vol. V, n.º 25; Maio-Junho; 1988; pp. 13-17, adaptado por João Jorge (2006). 

 

Aprendizagens Essenciais em Educação Física: Encontros Nacionais e Regionais 

 Currículo de educação física 
 Aprendizagens Essenciais no 1º Ciclo Aprendizagens Essenciais no 2º 

Ciclo 

Aprendizagens Essenciais no 3º 

Ciclo 

Aprendizagens Essenciais no 

Ensino Secundário 

 Expressão e Educação Físico-Motora Educação Física Educação Física Educação Física 

Ob
je
tiv

os
 G

er
ai
s 

B1 – Perícias e Manipulações (1º e 2º ano) 

B2 – Deslocamentos e Equilíbrios (1º e 2º ano) 

B3 – Ginástica (3º e 4º ano) 

B4 – Jogos (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

B5 – Patinagem (3º e 4º ano) 

B6 – Act. Ritm. Expressivas (1º, 2º, 3º e 4º 

ano) 

B7 – Percursos Natureza (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

B8 – Natação (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

QUADRO 1 – EXTENSÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Atividades Físicas Desportiva 

2. Atividades Expressivas 

(Dança) 

3. Jogos Tradicionais e 

Populares 

4. Exploração da Natureza 

 

 

A. CAPACIDADES FÍSICAS, CONDICIONAIS 

E COORDENATIVAS 
B. DES. MANUTENÇÃO DA COND. FÍSICA 
C. CONHECIMENTOS DAS ESTRUTURAS E 

FENÓMENOS SOCIAIS 

QUADRO 1 – EXTENSÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Atividades Físicas Desportiva 

2. Atividades Expressivas 

(Dança) 

3. Jogos Tradicionais e 

Populares 

4. Exploração da Natureza 

 

A. CAPACIDADES FÍSICAS, CONDICIONAIS E 

COORDENATIVAS 
B. DES. MANUTENÇÃO DA COND. FÍSICA 
C. CONHECIMENTOS DAS ESTRUTURAS E 

FENÓMENOS SOCIAIS 

QUADRO 1 – EXTENSÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Atividades Físicas Desportiva 

2. Atividades Expressivas 

(Dança) 

3. Jogos Tradicionais e 

Populares 

4. Exploração da Natureza 

 

A. CAPACIDADES FÍSICAS, CONDICIONAIS 

E COORDENATIVAS 
B. DES. MANUTENÇÃO DA COND. FÍSICA 
C. CONHECIMENTOS DAS ESTRUTURAS E 

FENÓMENOS SOCIAIS 

Re
fe
re
nc
ia
l 

Ax
io
ló
gi
co
 

Desenvolvimento das habilidades motoras 

fundamentais: 

A. Locomotortas 

B. Não locomotoras 

C. Projeção e receção 

JOGOS DESPORTIVOS: Vinculação Total e Instrumental dos Objetivos e Conteúdos da Educação Física 

relativamente ao Modelo Desportivo (Competitivo) 

APTIDÃO FÍSICA (Exercício e Saúde – Zona Saudável): Vinculação Marginal dos Objetivos e Conteúdos da 

Educação Física com o Modelo Desportivo 

ID
EO

LO
GI
A 

 Desportivização da Prática Física: Os objetivos e Conteúdos da EF confundem-se quase exatamente com uma 

iniciação à prática competitiva e seu corolário, a aprendizagem de gestos específicos (Jean LeBoulch)  

Competição: como princípio fundamental das relações e interações humanas sociais e económicas. 

Darwinismo: a competição pressupõe uma luta pelo mais forte e uma hierarquização em função da 

performance 

Cartesianismo: separação da mente e do corpo. Corpo visto como instrumento de performance. Saúde vista 

apenas numa perspetiva biomecânica e fisiológica.  

Os imperativos da Avaliação impõem uma Estereotipia Gestual através da mecanização e automatização de 

determinados PADRÕES MOTORES. O caráter analítico da progressão de exercícios é igualmente um dos aspetos 

característicos dos métodos mecanicistas. A realização do aluno é comparada ao do Modelo (Componentes 

Críticas) e os defeitos são apontados como se de uma máquina se tratasse. 
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Quais são as aprendizagens que os alunos não podem deixar de demonstrar em cada ano de 

escolaridade? 

Organização dos programas de Educação Física (Programas em Vigor no 

Ensino Básico e Secundário) 
NOVA PROPOSTA DE Organização dos programas de Educação Física 

Estrutura e organização dos programas de EF em torno da diferenciação dos 

tipos de atividades característicos da Educação Física (áreas e matérias – 
ver quadro de extensão da Educação Física e também o quadro de 

composição curricular): 

1. Atividades Físicas e Desportivas. 

2. Atividades Rítmicas expressivas. 

3. Jogos Tradicionais e populares 

4. Atividades de Exploração da Natureza. 

Estruturação dos programas segundo o fracionamento 

de domínios/áreas da personalidade, dividindo por 

exemplo, os objetivos gerais e específicos na tríade de: 

1. Domínios motor  

2. Cognitivo  

3. Sócio-afetivo,  

Considerando que a atividade dos alunos e os seus 

efeitos integram necessariamente estes domínios. Numa 

perspetiva Holística estes três domínios estão 

interligados numa unidade (REDE PSICOSSOMÁTICA). 

(Sistema Nervoso, Endócrino e Imunitário) De acordo 

com Candace Pert, os três sistemas devem ser vistos 

como formando uma única rede psicossomática. 

 

Estrutura e organização dos  

programas de EF em torno das 

multinteligências ou competências 

Suaves:  

1. Inteligência Corporal 

Cinestésica; 

2. Inteligência Emocional;  

3. Inteligência Social 

Joel de Rosnay (“macroscópio”) fala 

de uma educação sistémica e do 

“homem multidimensional” segundo 

quatro componentes fundamentais: 

 A biológica (cuja unidade é o 

organismo) 

 A intelectual e ética (cuja 

unidade é a pessoa) 

 A social e relacional (cuja 

unidade é o cidadão) 

 A simbólica (cuja unidade é o 

ser) 

 Proposta em vigor  NOVA PROPOSTA 

 
 

 

 
 

 

A. Separação dos conteúdos em Matérias Nucleares e Alternativas 

B. As opções curriculares estão decididas na sua totalidade pelos 

programas de Educação Física, não deixando espaço para 

divergências. 

C. Desportivização: Priveligia o modelo Desportivo 

D. Padrões Motores: Avaliação segundo as componentes críticas de gestos 

técnicos e comportamentos táticos (Crença num mundo padronizado) 
E. Mito da média:  
F. A EF provilegia sobretudo a capacidade de reprodução de 

determinados padrões motorers estereotipados. Século XIX e XX: (1) 

Memorização; (2) Repetição; (3) Automatização; (4) Passividade; (5) 

Reprodução; (6) Imitação. 

G. Sala de aula de aprendizagem PASSIVA. Privilegia sobretudo os estilos 

de ensino aquem da barreira da descoberta centrados no professor. 

H. Repetição cosntante em todos os ciclos de ensino das mesmas 

matérias (Cansativo, desmotivante e não eclético) 

 

A. Não existe separação entre matérias nucleares e alternativas.  

B. As opções curriculares precisam refletir os interesses e personalidades dos estudantes, a 

cultura da escola e os recursos da comunidade. A escolha do curriculo tem uma 

componente local/cultural/escolar. Os programas passam a ser meras orientações gerais e 

não específicas. 

C. Abrodagem equilibrada entre o modelo desportivo e o modelo não desportivo 

D. Esquemas Motores: avaliação segundo a capacidade criativa e flexível de organização dos 

movimentos, em cada situação, utilizando os seus recursos biológicos para responder a 

desafios colocados por determinadas tarefas que exigem respostas de resolução de 

problemas levantados (Superar obstáculos em equipa (força, resistência, agilidade), 

capacidade relacional, gestão de conflitos e divergências, etc… para alcançar objetivos 

coletivos comuns) 

E. Ênfase na variabilidade de cada aluno: cada aluno escolhe o seu caminho de 

desenvolvimento motor. 

F. A EF desenvolve as capacidades fundamentais para o século XXI: criatividade, inovação, 

resolução de problemas, tomada de decisões, comunicação, colaboração, investigação, 

questionamento, flexibilidade e adaptabilidade, iniciativa e autonomia. 

G. Sala de aula de aprendizagem ATIVA. Privilegia sobretudo os estilos de Ensino além da 

barreira da descoberta. 

H. Diversidade de abordagens e de matérias. Ênfase na abordagem de matérias diferentes e 

novas para garantir o princípio da novidade, proporcionando motivação. 
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Proposta em Vigor: 

1. Privilegia certas matérias e secundariza outras. 

2. Omite certas áreas e matérias tais como os Jogos Cooperativos e 
as atividades do Fitness e Wellness (Mind-Body). 

3. Os objetivos e conteúdos da EF neste modelo estão totalmente 

e/ou instrumentalmente vinculados ao modelo desportivo 

competitivo. 

4. Este modelo considera que as matérias desportivas (Jogos 

desportivos competitivos| O desporto em si) é um FIM EM SI 

MESMO. 

5. Privilegia o modelo competitivo (antagonista). Situação Mutuamente 

exclusiva: Para que um dos membros ou equipa, alcance os seus 

objetivos, os outros serão incapazes de atingir os seus. 

6. O programa de Educação Física confunde-se com uma iniciação 
desportiva que deve pertencer ao clube e não á escola. 

7. Sobrevaloriza a avaliação como forma de valorização pela 

comparação simplista baseada na excelência e no mérito. Tais 

comparações conduzem geralmente a uma classificação arbitrária 

entre os indivíduos e a juízos de valor que limitam e empobrecem 

as relações humanas. A avaliação pressupõe a correção da execução 

em função de um padrão motor explícito no programa e no manual 

de EF o qual apresenta as componentes críticas (certo) e os erros 

(errado) mais comuns (Padronização motora). CRITÉRIO DA 

PERFORMANCE, do PRODUTO FINAL: 

8. Privilegia sobretudo as ATIVIDADES ALGORÍTMICAS (Ciência da 

Normalização – Pedagogia Linear – Mito da Média): uma tarefa 

que segue um conjunto de instruções pré-estabelecidas seguindo 

um único caminho para que seja concretizada com sucesso. Estamos 

a falar de “padrões motores” ou a ênfase colocada nos movimentos 

codificados e estereotipados inerentes aos jogos desportivos 

coletivos. Estas tarefas assentam no fisiologismo e automatização 

de gestos técnicos em que o corpo é visto como um instrumento 

(ideologia cartesiana = separação do corpo e mente). 

9. Privilegia o MITO DA MÉDIA e a CIÊNCIA DA NORMALIZAÇÃO: 

ambientes de aprendizagem projetados em função do aluno médio. 

Nós designamos esta estratégia de “adequada à idade” (Idades 
Sensíveis) e achamos que é suficientemente boa para os alunos, 

mas não é!” “Se desenhamos um ambiente de aprendizagem para 

a média, fazemo-lo para ninguém!” A CIÊNCIA DO GRUPO é um 

pobre substituto para uma verdadeira ciência do individual. Os 

modelos tradicionais assumem com frequência que as conclusões 

acerca da população se podem, automaticamente, aplicar a todos 

os indivíduos. Este pressuposto é simples, compreensível e 

necessário para justificar o uso das médias para se compreender 

os indivíduos. PORÉM TAMBÉM É ERRADO. 

10. Conceção analítica de transmissão Dos conteúdos: MODELOS DE 

ENSINO CENTRADOS NA TEORIA COMPORTAMENTALISTA, que sustenta 

uma conceção analítica de transmissão dos conteúdos e 

conhecimentos, partindo do menos para o mais complexo, na qual 

se preconizava o enino da técnica como aspeto fundamental para 

o desenvolvimento das ações de jogo e se destacava os 

comportamentos do professor|treinador, como foco das 

investigações. Desses modelos, o de instrução direta (direct 

instruction) é o mais divulgado e amplamente utilizado no campo 

prático, sendo recomendado por muitos pesquisadores devido ao 

facto do processo de instrução ser estruturado, dirigido e 

controlado pelo professor. (Permite-lhe controlar melhor as 

variáveis de eficácia). (…) para além das críticas que se 

instalaram no campo científico, também apresentaram 5 causas 

justificativas da insatisfação do ensino do jogo centrado na 

aquisição das habilidades técnicas, no contexto escolar que 

constituem razões suficientes para questionar a efetividade deste 

modelo de ensino:  

 O reduzido sucesso na realização das habilidades técnicas;  

 A incapacidade dos alunos criticarem a prática do jogo;  

 A rigidez das habilidades técnicas aprendidas;  

 A baixa autonomia dos alunos durante o processo de ensino 

e aprendizagem;  

 O conhecimento reduzido acerca do jogo. 

NOVA PROPOSTA:  

1. As opções curriculares precisam refletir os interesses e personalidades dos estudantes, a cultura da 

escola e os recursos da comunidade. Ou seja, os programas não devem centralizar, normalizar e 

uniformizar as matérias em termos de escolha mas permitir, localmente (Agrupamentos de Escolas) 

criar a sua própria cultura motora, o seu próprio quadro axiológico. As matérias são a escolha das 

escolas, dos professores e dos alunos. 

2. Não omite nenhuma matéria permitindo que os alunos escolham aquelas que os realizam em termos 

pessoais. As matérias surgem aqui agrupadas segundo o modelo TGfU (Teaching Games for 

Understanding) 

3. Os objetivos e conteúdos da EF não devem estar totalmente ou instrumentalmente ligados ao 

MODELO DESPORTIVO, devem dar igual ou mais relevância a uma Escassa Vinculação ao Modelo 

Desportivo, Uma Vinculação marginal com o desporto e até uma total desvinculação com o modelo 

desportivo. 

4. O novo modelo considera que as matérias (desportivas e não desportivas, competitivas e cooperativas, 

híper e hipo metabólicas), sejam consideradas um MEIO PARA A REALIZAÇÃO DO SER e o 

DESENVOLVIMENTO DA PESSOA. 

5. Privilegia sobretudo o modelo cooperativo e a pedagogia Cooperativa (Team-Building): situação 

mutuamente inclusiva: Para que um indivíduo possa alcançar os seus objetivos, todos os restantes  

elementos deverão igualmente alcançar os seus respetivos objetivos. 

6. O programa de EF deixa de se confundir com uma iniciação desportiva e passa e valorizar o 3º e 

4º Pilares da Educação da UNESCO (Aprender a relacionar-se com os outros através das atividades 

físicas e jogos de caráter fundamentalmente cooperativo e de construção de equipas e também 

através de atividades rítmicas e expressivas e de wellness (Unidade mente-corpo) que privilegiam a 

consciência de si e o auto-conhecimento e auto-superação. 

7. Desvaloriza a avaliação como forma de valorização e comparação simplista. Recorre sim à avaliação 

formativa privilegiando-a e incentivando a “auto-regulação da aprendizagem através de estilos de 

ensino centrados no aluno e os métodos ativos de aprendizagem. Desvalorização dos erros e das 

componentes críticas como os principais guiões do movimento humano. CRITÉRIO DO PROCESSO. 

8. Privilegia sobretudo as ATIVIDADES HEURÍSTICAS (Ciência da libertação – Desintoxicação da Contenção 

– Pedagogia Não-Linear): tarefas que não possuem um algoritmo, nas quais temos que experimentar 

as várias possibilidades e descobrir uma solução nova. Esta é a perspetiva que Manuel Sérgio 

defende para a organização de movimentos construídos pelos alunos, em cada situação, construções 

essas que dependem, tanto dos recursos biológicos de cada pessoa, quanto das condições do meio 

ambiente em que o aluno vive (Esquemas motores). 

9. PRIVILEGIA A DIVERSIDADE E A DIVERGÊNCIA. Os indivíduos se comportam, aprendem e desenvolvem-

se de formas muito distintas, mostrando padrões de variabilidade que não são capturados pelos 

modelos que se baseiam nas médias estatísticas. Qualquer tentativa significativa que procure 

desenvolver a CIÊNCIA DA INDIVIDUO começa necessariamente por ter em consideração a 

VARIABILIDADE INDIVIDUAL que é pervasiva em todos os aspetos do comportamento e em todos os 

níveis de análise. Ao longo das últimas duas décadas, uma acumulação significativa e substancial 

de evidências tem vindo a mostrar a dificuldade em se inferir o que quer que seja acerca dos 

indivíduos a partir de conclusões tiradas com base numa população ou amostra. Molenaar (2004) 

argumenta que tais inferências só são possíveis em condições muito estritas designadas por 

pressupostos ergódico que nunca se adequam para os indivíduos. Para além disso, as evidências são 

crescentes e vão no sentido de provar que, com maior frequência, do que se pode supor, as 

conclusões tiradas com base em amostras, representam na melhor das hipóteses, um pequeno 

conjunto de indivíduo. No pior dos casos, são artifícios estatísticos que não representam ninguém. 

Este é um MUITO FORTE ARGUMENTO para que a Educação Física abandone a PEDAGOGIA da 

MÉDIA, educar muitos como se fossem um só. 

10. A emergências das correntes cognitivistas e construtivistas centradas no processamento de informação, 

tomada de decisão e na construção do conhecimento, têm ganho maior notoriedade uma vez que 

propiciam a ampliação dos modelos de investigação sobre os jogos em domínios negligenciados. 

(…) neste contexto, o modelo de ensino dos jogos para a compreensão (Teaching Games for 

Understanding – TGfU). O modelo do TGfU possui raízes na teoria construtivista e coloca o aluno 

numa posição de construtor ativo das suas próprias aprendizagens, valorizando os processos 

cognitivos de perceção, a tomada de decisão e a compreensão do jogo. Seleção do tipo de jogo: a 

seleção do tipo de jogo baseia-se no pressuposto que os jogos selecionados para a aprendizagem 

devem oferecer uma multiplicidade de experiência que possibilitem mostrar similaridade e diferenças 

entre jogos semelhantes e distintos (O Programa deixará de “Obrigar” os alunos/Professores (Quadro 
1 – Extensão da Educação Física), a ter que escolher as matérias ou jogos de forma isolada por 

categorias (Futebol, Voleibol, Ginástica, etc…), mas estas serão agrupadas em função da similaridade 

ou das possibilidades comuns de formação que proporcionam em função das 3 multinteligências a 

desenvolver (Corporal Cinestésica; Emocional e Social) 

Semelhanças estruturais (TGfU): privilegia a Inteligência Social 

 Jogos de alvo (golfe, bowling, bilhar, tiro com arco) 

 Jogos de rede/parede (ténis, badminton, squash, voleibol) 

 Jogos de batimento (basebol, softball, criquet) 

 Jogos de invasão|territoriais (futebol, basquetebol, andebol, rugby, corfebol, floorbal, fresbee, 

etc… 

 ACRESCENTO OUTRAS CATEGORIAS OU GRUPOS:  Inteligência Corporal e Emocional 

o Jogos de exploração corporal e dos limites do Ser. 

o Jogos cooperativos e de construção de equipas. 

o Jogos e/ou atividades de autoconsciência e expressão plástica e mimética. 

o Jogos eutónicos, etc… 
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QUADRO 7: evolução sócio-cultural do corpo no contexto da história. 

O PASSADO E PRESENTE DO CORPO – ATIVIDADES FÍSICAS ALGORÍTMICAS (Convergente) 
O FUTURO DO CORPO – ATIVIDADES FÍSICAS HEURÍSTICAS 

(Divergente) 

GERRA, CONFLITO COMPETIÇÃO COOPERAÇÃO 

RIVALIDADE 

Destruição do oposto 

DUALIDADE 

Subjugação do oposto 

UNIDADE 

Integração do oposto 

IGNORÂNCIA / MEDO FRAGMENTAÇÃO / MEDO DESFRAGMENTAÇÃO INTEGRAÇÃO / CONSCIÊNCIA 

AGRESSIVIDADE 

SELVAGEM 

BARBARISMO 

AGRESSIVIDADE 

CONTROLADA 

HONRA - 

ORGULHO 

AGRESSIVIDADE 

PASSIVA 

COMBATIVIDADE 

(AGONISMO) 

Agressividade Latente 

COOPERAÇÃO 

SINERGIA 

Catarse 

COOPERAÇÃO 

DINERGIA 

Integração 

Carnificina 

Sobrevivência 

Subjugação 

Imposição 

Destruição 

Genocídio 

Código de conduta 

Código de guerra 

Convenções de 

guerra (prisioneiros 

de guerra) 

Subterfúgio 

Honra 

Dissimulação da falta: 

(Passividade-

agressiva) 

Fair-Play 

Respeito da regra 

Respeito do adversário 

Observância das regras 

Honra 

Sinergia entre pares 

em oposição aos 

outros 

Agonismo 

Entreajuda e cooperação 

Fair-Play 

Prazer 

Lazer 

Bem-Estar 

Saúde 

Jogo 

Brincar  

Movimento Livre 

 

Autoconsciência 

Autopercepção 

Autoconhecimento 

Equilíbrio 

“ensoulment” 

Plenitude 

Bem estar Físico, Mental, 

Emocional e Espiritual 

Desintoxicação da 

contenção; Cooperação; 

Partilha 

 

GUERRA 

DESPORTO –  ex: “Futebol” 

A linguagem desportiva utiliza conceitos 

militares (Estratégia; Combate; Tática; 

Conquista; etc) 

  Desportivização DA EDUCAÇÃO FÍSICA  E 

DA SOCIEDADE - competição 
 

 

Atividades rítmicas e expressivas livres, desafios de 

exploração da natureza e atividades psicocorporais e 

biodinâmicas. Movimento livre e Libertação dos 

corpos rumo à transcendência. 

João Jorge (2016): evolução do modelo de expressão corporal. 

 

 

Porque motivo os programas de Educação Física exacerbam os jogos desportivos coletivos 

e individuais (Matérias Nucleares), quando a grande maioria dos adultos, ou quase a 

totalidade, depois de sair da escola não pratica nenhum destes desportos. Normalmente 

fazem caminhadas, vão à piscina fazer hidroginástica, inscrevem-se no ginásio (fitness 

– Cardiofitness, musculação e aulas de grupo), ou atividades de wellness|mente-corpo 

(yoga, meditação, relaxamento, etc…), etc. Se o obetivo da Educação Física escolar é 

preparar os alunos para uma vida ativa através da prática de exercício físico 

promovendo de estilos de vida ativos e saudáveis, porque será que as modalidades 

desportivas abordadas não fazem parte do seu leque de escolhas em termos de desporto 

lazer. Parece que a EF está desfasada da realidade. Das Condutas Motoras Compostas 

e Complexas, apenas as não desportivas fazem parte do leque de opções (Zumba, Dança 

Aeróbica, Hip-Hop, etc…) e as Habilidades Motoras Básicas (Fundamentais = 

Locomotoras, Não Locomotoras e de Projeção e receção), estão presentes na maioria 

das tarefas diárias domésticas, laborais e de lazer.  

Em PRIMEIRO LUGAR devemos questionar-nos quais os valores que queremos transmitir 

através da formação corporal em educação física: SE ENTENDERMOS QUE QUEREMOS 

VALORIZAR UMA SOCIADADE COMPETITIVA, então o modelo competitivo transmite os 

valores próprios e adequados ao modelo sócio-económico predominante. Mas se 

queremos uma sociedade COOPERATIVA, então os jogos devem transmitir valores de 

cooperação e solidariedade em vez de exclusão. 

Então porque motivos os Objetivos e Conteúdos da EF estão reféns do modelo 

desportivo? EM SEGUNDO LUGAR, a Educação Física deve alterar o seu referencial 

axiológico e desvincular-se do modelo desportivo. Deve por isso, atualizar-se em função 

dos estilos corporais culturais de uma cultura de lazer.  
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Joel de Rosnay (1975), num excelente livro intitulado “O macroscópio”, quando aborda a 
necessária emergência de novos valores, na atual sociedade, tanto na esfera do trabalho 
(economia) como da educação em geral, refere que a “competição profissional foi considerada 
até hoje como uma motivação saudável rumo ao êxito. O novo pensamento rejeita toda a 
competição herdade na tradicional luta pela vida. Repudia toda a ideia de comparação simplista 
baseada na excelência e no mérito, uma vez que tais comparações conduzem geralmente a uma 
classificação arbitrária entre os indivíduos, a juízos de valor que limitam e empobrecem as 
relações humanas” (…) “de maneira um pouco ingénua, por vezes, a sociedade liberta da ideia 
de competição, não surge já como uma selva mas como uma comunidade de interesses cuja 
evolução assenta na ajuda mútua, na cooperação, na educação recíproca, na parceria”. Os 
jogos cooperativos (Team Building), desempenham um papel fundamental na construção de 
laços de confiança entre os indivíduos. 

Se queremos desenvolver uma sociedade de paz, compreensão mútua e colaborativa, teremos 
que começar a desenvolver dentro de nós a “arte de viver em paz” (APRENDER A SER – 
INTELIGÊNCIA CORPORAL & EMOCIONAL) para que possamos desenvolver a “arte de viver em 
paz com os outros” (INTELIGÊNCIA SOCIAL)e finalmente a “arte de viver em paz com a 
natureza“, como afirma Pierre Weill. 

 

 

 

 

 

 

https://joaomfjorge.files.wordpress.com/2016/08/roda-da-paz.jpg
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a. GRUPO 1: INTELIGÊNCIA CORPORAL CINESTÉSICA - Método Natural, Primevo e Tradicional: O objetivo 

visa sobretudo explorar a relação do corpo no espaço, de forma natural e também em contacto 

com a natureza (espaços urbanos e/ou naturais – educação ambiental). Trata-se de uma procura 

das raízes filogenéticas da relação livre do homem com o seu corpo e com a natureza através 

do auto-conhecimento, auto-descoberta e auto-superação. Estas atividades e jogos têm como 

objetivo o desenvolvimento das capacidades condicionais, coordenativas, consciência corporal 

cinestésica e atividades rítmicas e expressivas. Neste grupo podemos incluir as atividades de 

exploração da natureza e atividades de exploração do corpo na relação com o espaço e a 

dimensão do fitness (saúde e bem-estar). 

 

 

 
 

b. GRUPO 2: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - Mente-Corpo e Consciência Corporal: para que o aluno entre 

em contacto consigo próprio (“O corpo é a nossa mente subsconsciente”, Candace Pert) e 

explore através dos estados hipometabólicos uma consciência corporal eutónica e, recorrendo 

também a técnicas de visualização, aprender a regular os seus estados interiores, criando 

calma, paz e tranquilidade interior. Estão englobadas neste grupo as atividades de Wellness e 

as atividades rítmicas e expressivas.  

 

 

 
 

c. GRUPO 3: INTELIGÊNCIA SOCIAL - Relação e Comunicação: a prioridade não é tanto o domínio técnico 

(componentes críticas) e tático mas os jogos passam a ser um meio para desenvolvimento da 

autonomia relacional, da comunicação com o outro, o objeto e o meio, fundamentando 

sobretudo a exploração, a descoberta e a criatividade. Os jogos cooperativos e competitivos 

(Desportivos) são um meio para o desenvolvimento das competências relacionais, trabalho em 

equipa e Inteligência Social, recorrendo ao “Team-Building”. 

 

Neste modelo, as práticas físicas e os jogos não são um fim em si mesmo (Domínio da Técnica e 

da Tática), mas um meio para a facilitação do desenvolvimento do indivíduo nas suas várias 

multinteligências. 

A avaliação deixa de se centrar nas componentes críticas para se centrar na capacidade de 

utilização dos vários recursos pessoais e contextuais, recorrendo às multinteligências, para dar 

resposta aos desafios apresentados por um determinado projeto individual e/ou coletivo 

recorrendo sobretudo às capacidades fundamentais para o século XXI: criatividade, inovação, 

resolução de problemas, tomada de decisões, comunicação, colaboração, investigação, 

questionamento, flexibilidade e adaptabilidade, iniciativa e autonomia. Estes desafios possuem 

uma dimensão física (Capacidades Físicas, condicionais e coordenativas), uma dimensão 
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emocional (resiliência, resistência psicológica e emocional), uma dimensão de trabalho 

colaborativo em equipa na resolução de desafios para o sucesso coletivo e individual. 

 

MODELO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 ANTIGO PARADIGMA NOVO PARADIGMA 
 │ │ 
 Avaliação das componentes críticas Proposta de um desafio o qual solicita de forma 

 Dos gestos técnicos e da noção tática nos jogos integrada e articulada o domínio das capacidades 

 Coletivos desportivos condicionantes e coordenativas bem como 

 │ A capacidade de trabalho em equipa, a resolução de conflitos 

 Avaliação da Aptidão Física (Zona Saudável) a entreajuda e a resistência psico-emocional 

 │ (MULTINTELIGÊNCIAS) 

 Avaliação dos conhecimentos │ 

 │ recorrendo sobretudo às capacidades  

 CRITÉRIO DA PERFORMANCE fundamentais para o século XXI: 

 ↓ │ 

 HETERONOMIA criatividade,  

 MITO DA MÉDIA inovação,  

 Uniformidade da abordagem resolução de problemas,  

 Convergência tomada de decisões,  

  comunicação,  

  colaboração,  

  investigação,  

  questionamento,  

  flexibilidade e adaptabilidade,  

  iniciativa 
  ↓ 
  AUTONOMIA 

  Diversidade de abordagens e soluções 

  Divergência 

 Mentalidade de Linha de Produção da revolução Industrial 
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Qual a minha proposta para a resolução deste problema? Como é que as aulas de Educação Física podem “promover o 

desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca 

de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se 

empenharem na sua transformação progressiva” (Lei de Bases do Sistema Educativo Lei nº 49/2005 de 30 de agosto). 

 
Lei nº 46/86 de 14 de Outubro Lei de Bases do Sistema Educativo; Artigo 3.º PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS – O sistema educativo 

organiza-se de forma a: b) Contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da personalidade, da 

formação do carácter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e 

cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico; d) Assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas 

personalidades e pelos projetos individuais da existência, bem como da consideração e valorização dos diferentes saberes e culturas. 

 
 
Todd Rose et al. (2013) The Science of the Individual”, Mind, Brain, and Education. O nosso 
argumento é que os indivíduos se comportam, aprendem e se desenvolvem de formas muito 
distintas, mostrando padrões de variabilidade que não são capturados pelos modelos que se 
baseiam nas médias estatísticas (“Mito do Professor Eficaz”). Desta forma, qualquer tentativa 
significativa que procure desenvolver a ciência da individuo começa necessariamente por ter 
em consideração a variabilidade individual que é pervasiva em todos os aspetos do 
comportamento e em todos os níveis de análise. A ciência do grupo é um pobre substituto para 
uma verdadeira ciência do individual. Os modelos tradicionais assumem com frequência que as 
conclusões acerca da população se podem, automaticamente, aplicar a todos os indivíduos 
(Ideologia por detrás dos programas de Educação Física que uniformizam as competências para 
todos os alunos portugueses). Este pressuposto é simples, compreensível e necessário para 
justificar o uso das médias para se compreender os indivíduos. PORÉM TAMBÉM É ERRADO (L. 
Todd Rose, 2013)!… Ao longo das últimas duas décadas, uma acumulação significativa e 
substancial de evidências tem vindo a mostrar a dificuldade em se inferir o que quer que seja 
acerca dos indivíduos a partir de conclusões tiradas com base numa população ou amostra. 
Molenaar (2004) argumenta que tais inferências só são possíveis em condições muito estritas 
designadas por pressupostos ergódicos que nunca se adequam aos indivíduos. Para além disso, 
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as evidências são crescentes e vão no sentido de provar que, com maior frequência, do que se 
pode supor: 

A. as conclusões tiradas com base em amostras, representam na melhor das hipóteses, um 
pequeno conjunto de indivíduo.  
 

B. No pior dos casos, são artifícios estatísticos que não representam ninguém.  
 
 
Este é um MUITO FORTE ARGUMENTO para que a Educação Física abandone a PEDAGOGIA da 
MÉDIA e o “Mito do Professor Eficaz”, que visa ensinar a muitos como se fossem um só, e 
comece a PERSONALIZAR os seus serviços. Como afirma Deborah Tannehill: “as opções 
curriculares precisam refletir os interesses e personalidades dos estudantes, a cultura da 
escola e os recursos da comunidade”. 
 

 

O atual programa de EF, nos seus aspetos operacionais, considera como referência 

fundamental, 3 grandes áreas de avaliação específica, que representam as grandes áreas de 

extensão e são nomeadamente: A – Atividades Físicas (Matérias); B – Aptidão Física; C – 

Conhecimentos. O programa de EF vê na avaliação (Motivação extrínseca), um aspeto forte na 

organização das práticas curriculares. A nova proposta passa a organizar a EF em função dos 

ganhos de saúde e da satisfação dos alunos (Motivação Intrínseca), e a avaliação formativa é 

apenas um instrumento para regular os processos de evolução de cada aluno. Ou seja, AAtividades 

Físicas + BConhecimentos passam a estar relacionados e incluídos no próprio processo implementado 

para alcançar BAptidão Física (Saúde e Bem-estar – Zona Saudável), que se traduzirá na satifação, bem-estar e 

alegria pessoal. Além disso, deixa de fazer sentido dividir as matérias em Nucleares e 

Alternativas (premissa ideológica), que passam a ser agrupadas em 3 Grande Grupos: (G1) as 

atividades que privilegiam o movimento livre no espaço urbano e/ou natural, no contexto da 

natureza e através dos jogo tradicionais. (G2) atividades que privIlegiam a consciência de si e a 

literacia emocional através do treino mental/emocional ou da expressão corporal rítmica. (G3) 

atividades que privilegiam a relação com os outros; Todas as atividades da motricidade são um 

meio para o desenvolvimento do indivíduo rumo “à transcendência” (Manuel Sérgio, 1989): 

“ouvir a voz do corpo significa estar atento a um ser-no-mundo, a um ser-que-sente, a um ser-

que-joga, a um ser que se movimenta para transcender e transcender-se”. Ou seja, o “ser” 

aluno), deixa de se movimentar pela nota, pela avaliação, pela matéria, mas para a sua satisfação 

e realização pessoal. 

 

A + B  C  
(A e B são um meio para se atingir C e não um fim em si mesmos) 

(Educação Física Personalizada)  G1 + G2 + G3  Saúde, Bem-estar, alegria e realização 

pessoal. 
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QUADRO 19: PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO PROGRAMA (Deixa de haver matérias nucleares e alternativas) 
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1 
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA 

NATUREZA 

 Passeios Pedestre 

 Escalada 

 Montanhismo 

 Pioneirismo 

 Atividades Aquáticas 

 Orientação 

 Ori-BTT 

 Kayak 

 BTT 

 Golf 

 Outras 

2 
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DO 

CORPO  

 Método Natural 

 Parkour 

 Outros Métodos de Treino 

3 FITNESS 
 Exercício e Saúde, Bem-Estar 

 Treino em circuito (crossfit, calistenico, parkour, 

primalfit, treino funcional, Kettlebel, obstáculos) 

4 
JOGOS TRADICIONAIS E 

POPULARES 
 Vários 

GR
UP

O 
2 
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5 ATIVIDADES WELLNESS 

 Aula de Grupo 

 Unidade Mente-Corpo (Yoga; Tai-Chi-Chuan; 

Meditação & Relaxamento Muscular Progressivo; etc) 

 Reiki 

6 
ATIVIDADES RITMICAS E 

EXPRESSIVAS 

 Danças 

 Expressão Corporal (Pantomima, etc…) 

 Educação Somática (Unidade Mente-Corpo): 

˗ Eutonia 

˗ Euritmia 

˗ Psicodrama 

˗ 5 Ritmos 

˗ Biodança 

GR
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O 
3 
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R
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7 
JOGOS COOPERATIVOS e TEAM 

BUILDING 

 Jogos Cooperativos 

 Team-Building (Jogos Aventura) 

8 
JOGOS COMPETITIVOS (ATIVIDADE 

FÍSICAS E DESPORTIVAS) 

(T
G

fU
) 

JO
G

O
S

 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

O
S
 

 Jogos de alvo (golfe, bowling, bilhar, tiro com 

arco) 

 Jogos de rede/parede (ténis, badminton, 

squash, voleibol) 

 Jogos de batimento (basebol, softball, criquet) 

 Jogos de invasão/territoriais (futebol, 

basquetebol, andebol, rugby, corfebol, 

floorbal, fresbee, etc…) 

 Ginástica (Solo, aparelhos, acrobática)  

 Atletismo (Corridas, Saltos e Lançamentos | Kid’s 

Athletics IAAF) 

 Combate (Judo, Luta, etc)  

 Patinagem (Patins, Skate, etc…) 

 Água (Natação, hidroginástica, apneia, etc…) 

Esta é a minha proposta para um Currículo para o Século XXI: 
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Porquê uma Educação Física Heurística? 

 

A “escola pública” portuguesa é resultado da ação dos jesuítas, tendo a primeira dessas 

instituições sido criada em fevereiro de 1553 (há 463 anos), no mosteiro de Santo Antão, como 

o nome de Colégio de Santo Antão (Lisboa). Os Jesuítas da Catalunha admitiram que o atual 

modelo educativo, fundado por eles, está falido. Num artigo online intitulado “Escolas jesuítas 

da Catalunha apostam na renovação do modelo pedagógico para se adaptar aos novos tempos”, 

podemos constatar a mudança de paradigma. Recentemente vieram a público dois movimentos 

reformistas de sistemas de educação e de ensino de grande impacto. O primeiro foi 

desenvolvido pelas escolas jesuíticas da Catalunha. Em três colégios foi posta em prática uma 

ambiciosa reforma chamada “Educació 2020” que implicou uma alteração radical na forma 

como as escolas se organizam. 

Foram abolidas: 

 As disciplinas 

 Os exames 

 Os horários 

 E a aprendizagem dos alunos desenrola-se inteiramente em grupos com a supervisão 

de professores. 

 

Se o futuro passa por abolir as disciplinas, os exames, os horários, e sobretudo o agrupamento 

dos alunos segundo idades cronológicas, pressupondo-se erradamente que todos possuem a 

mesma maturidade em todas as multinteligências naquela idade, como é que a Educação Física 

irá responder a uma dinâmica tão flexível e onde se exige uma total e diferente forma de 

organização da disciplina. 

Estas devem ser as questões a colocar e esta deve ser, na minha opinião a reflexão que devemos 

fazer, porque a escola do futuro, que já deveria ser o presente, em nada se assemelha ao que 

hoje constatamos e com as nossas atuais preocupações. 
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QUAIS SÃO ENTÃO, NA MINHA MODESTA OPINIÃO, as Aprendizagens Essenciais em Educação 

Física: 

 Currículo de educação física 
 Aprendizagens Essenciais no 1º Ciclo Aprendizagens Essenciais no 2º 

Ciclo 

Aprendizagens Essenciais no 3º 

Ciclo 

Aprendizagens Essenciais no 

Ensino Secundário 

 Expressão e Educação Físico-Motora Educação Física Educação Física Educação Física 

Ob
je
tiv

os
 G

er
ai
s 

B1 – Perícias e Manipulações (1º e 2º ano) 

B2 – Deslocamentos e Equilíbrios (1º e 2º ano) 

B3 – Ginástica (3º e 4º ano) PARKOUR 

B4 – Jogos (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

B5 – Patinagem (3º e 4º ano) 

B6 – Act. Ritm. Expressivas (1º, 2º, 3º e 4º 

ano) 

B7 – Percursos Natureza (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

B8 – Natação (1º, 2º, 3º e 4º ano) ADAPTAÇÃO 

AO MEIO AQUÁTICO 

QUADRO 1 – EXTENSÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

5. ATIVIDAES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA CORPORAL  

6. ATIVIDADES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

7. ATIVIDADES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA SOCIAL 

 

 

D. CAPACIDADES FÍSICAS, CONDICIONAIS 

E COORDENATIVAS 
E. DES. MANUTENÇÃO DA COND. FÍSICA 
F. CONHECIMENTOS DAS ESTRUTURAS E 

FENÓMENOS SOCIAIS 

QUADRO 1 – EXTENSÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

8. ATIVIDAES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA CORPORAL  

9. ATIVIDADES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

10. ATIVIDADES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA SOCIAL 

 

 

G. CAPACIDADES FÍSICAS, CONDICIONAIS 

E COORDENATIVAS 
H. DES. MANUTENÇÃO DA COND. FÍSICA 
D. CONHECIMENTOS DAS ESTRUTURAS E 

FENÓMENOS SOCIAIS 

QUADRO 1 – EXTENSÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

11. ATIVIDAES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA CORPORAL  

12. ATIVIDADES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

13. ATIVIDADES FÍSICAS E JOGOS 

QUE SOLICITAM A 

INTELIGÊNCIA SOCIAL 

 

 

I. CAPACIDADES FÍSICAS, CONDICIONAIS 

E COORDENATIVAS 
J. DES. MANUTENÇÃO DA COND. FÍSICA 
D. CONHECIMENTOS DAS ESTRUTURAS E 

FENÓMENOS SOCIAIS 

 

João Jorge 

Rua de São Jorge Nº 22 

2475-123 Benedita 

WWW.JOAOMFJORGE.COM 

JOAO.MF.JORGE@GMAIL.COM 

936247567 

Professor no Agrupamento de Escolas de Cister 

SÓCIO do SPEF: nº 1563 

 

“É opinião nossa que a expressão Educação Física é atualmente uma expressão limitadora, 

estática e não válida“. (…) “O Paradigma Emergente ou Holístico, colocou novas questões à 

Educação Física, gerou a crise, no seio mesmo da ciência normal. E estar em crise, é anunciar o 

novo e, simultaneamente, denunciar o conservadorismo, o dogmatismo da ciência normal“. 

Manuel Sérgio (1989), UTL-ISEF. “Motricidade Humana, uma nova ciência do homem” | 

 

 

Qual é o papel e função da Educação Física numa Escola Feliz? 

O que é uma escola Feliz? 

http://www.joaomfjorge.com/
mailto:JOAO.MF.JORGE@GMAIL.COM
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A meu ver, é preciso investir num sistema de crenças que respeite os valores humanos. A Educação é uma das 

instituições que precisa de uma reforma profunda no sentido de acomodar a felicidade como conteúdo vivencial 

(holopráxico) prioritário na formação dos jovens.  

 

 

 

 

 

https://joaomfjorge.files.wordpress.com/2016/06/apz-com-corac3a7c3a3o.png
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ÍNDICE DE MATURIDADE PEDAGÓGICA DE UMA ESCOLA: 

 

A. Privilegia Métodos Ativos de aprendizagem e a variabilidade dos alunos (respeitam a sua 

individualidade). 

B. Privilegia Estilos de Ensino além da Barreira da Descoberta (+ autonomia) 

C. Privilegia a colaboração (Pedagogia colaborativa) 

D. Privilegia a organização sem a divisão administrativa por anos de escolaridade em função da 

idade cronológica, turmas e ciclos de ensino. 

E. Os conteúdos programáticos deixam de ser um fim em si mesmo e passam a ser um meio 

para a formação integral do educando. 

F. Privilegiam a “orientação para o contrato social” (Estágio 5) e os “Princípios Universais de 

Consciência” (Estágio 6) em termos de desenvolvimento moral . 

G. Privilegiam o modelo democrático de organização da instituição enfatizando a dimensão 

humana e pedagógica e a colegialidade das decisões. O primado da pedagogia sobre a 

burocracia traduz uma forma de assegurar que os critérios pedagógicos prevaleçam sobre 

os critérios administrativos. 

H. Aproximam-se do modelo de comunidade de aprendizagem: modelo educacional dialógico. 

I. As opções curriculares precisam refletir os interesses e personalidades dos estudantes, a 

cultura da escola e os recursos da comunidade. 

 

 

 

COMO É QUE SE DETERMINA O ÍNDICE DE MATURIDADE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA? 


