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RESUMO 
 
 
Os conhecimentos relativos à Gestão são cada vez mais importantes na 
sociedade, que é composta por organizações cada dia mais complexas e em 
constantes processos de mudança. O estilo de gestão de uma escola é 
determinante para o desenvolvimento e aproveitamento de todas as suas 
potencialidades enquanto organização, sendo ao Órgão de Gestão que compete 
gerir os interesses e as motivações de toda a comunidade, rumo aos objetivos 
definidos, respeitando as políticas educativas superiormente definidas. A 
presente dissertação tem como propósito central analisar a dinâmica e valor do 
Desporto Escolar enquanto componente extracurricular, no contexto de gestão 
de uma escola. Complementarmente foram designados os seguintes objetivos: 
(i) identificar a representatividade do desporto escolar na definição da política 
escolar; (ii) analisar a contribuição do desporto escolar para a dinâmica da escola 
e do PEE;  (iii) caracterizar as atividades de gestão relativas ao setor desportivo 
da escola; (iv) captar a opinião da comunidade escolar relativamente à gestão 
desportiva realizada pela Direção da escola; (v) identificar fatores que 
contribuem e dificultam o desenvolvimento da gestão desportiva na escola. Este 
estudo configura-se como um Estudo de Caso focado na dinâmica do Desporto 
Escolar levadas a cabo na Escola La Salle Manaus. Em termos metodológicos 
recorreu-se à análise qualitativa e quantitativa, com objetivos exploratórios e 
descritivos. Os dados recolhidos resultaram dos documentos disponíveis na 
escola e em seu website e inquéritos por questionários aplicados a diferentes 
sujeitos integrantes da comunidade educativa (diretor da escola, coordenadores 
de ensino, coordenador do Desporto Escolar, professores e alunos do Desporto 
Escolar), considerados estrategicamente importantes para o desenvolvimento 
das atividades. Para tratamento dos dados utilizou-se estatística descritiva 
básica e análise temática. Constatou-se, que os procedimentos de gestão são 
determinantes na dinamização das atividades do Desporto Escolar e confirma-
se o importantíssimo papel que o Desporto Escolar desempenha na escola, cuja 
organização e cultura interna está orientada para a excelência. 
 

 

Palavras-chave: GESTÃO DESPORTIVA, GESTÃO ESCOLAR, DESPORTO 
ESCOLAR, ORGANIZAÇÃO EDUCATIVA. 
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ABSTRACT 
 

Knowledge about Management is increasingly important in society, which is 

composed of organizations that are increasingly complex and constantly 

changing. The management style of a school is decisive for the development and 

use of all its potential as an organization, and the Management Body is 

responsible for managing the interests and motivations of the whole community, 

towards the defined objectives, respecting the educational policies superiorly 

defined. The purpose of this dissertation is to analyze the dynamics and value of 

School Sport as an extracurricular component in the context of school 

management. In addition, the following objectives were designated: (i) identify the 

representativeness of school sports in the definition of school policy; (ii) analyze 

the contribution of school sports to the dynamics of the school and PEE; (iii) 

characterize the management activities related to the sports sector of the school; 

(iv) capture the opinion of the school community regarding the sports 

management carried out by the school's management; (v) identify factors that 

contribute to and hinder the development of sports management at school. This 

study is configured as a Case Study focused on the dynamics of School Sport 

carried out at the La Salle School in Manaus. Methodologically, we used 

qualitative and quantitative analysis, with exploratory and descriptive objectives. 

The data collected came from the documents available at the school and on its 

website and questionnaires applied to different subjects of the educational 

community (school director, school coordinators, School Sports Coordinator, 

School Sport teachers and students), considered strategically important for the 

development of activities. Basic descriptive statistics and thematic analysis were 

used for data treatment. It was verified that the management procedures are 

decisive in the dynamization of the activities of School Sports and it confirms the 

very important role that School Sport plays in the school, whose organization and 

internal culture is oriented towards excellence. 
 

 

Key words: SPORT MANAGEMENT, SCHOOL MANAGEMENT, SCHOOL 

SPORTS, EDUCATIONAL ORGANIZATION. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a Escola tem sido, a par de outros setores da sociedade, 

palco de um efetivo conjunto de ações tendentes à descentralização de poderes 

e funções, que lhe conferem uma maior autonomia operacional, mas também 

uma maior responsabilidade. 

Como a escola reflete um vasto conjunto de teorias sociais e a sociedade 

atual tem vindo dar maior ênfase ao indivíduo, isso tem implicações diretas na 

sua organização interna (Delors, 2003). A escola tem que estar cada vez mais 

atenta e esforçar-se mais para se adaptar aos fatores de desenvolvimento 

econômico e social. Neste quadro, a abordagem de qualquer temática relativa à 

escola e ao seu funcionamento deve levar em consideração que se trata de uma 

organização bastante complexa e que envolve diversos recursos, humanos e 

materiais. 

A cadeia de relações e o conjunto de infraestruturas que compõem a 

escola constitui um sistema relativamente fechado que tende a gerar os seus 

próprios valores, regras, normas de conduta e procedimentos que lhe permitem 

enquanto organização, funcionar com um mínimo de interferências externas. É 

um sistema de defesa que se caracteriza pela existência de “fronteiras próprias 

– definida pela forma como interaciona com o meio envolvente como um todo 

coerente – que lhe permite encontrar a sua identidade própria e com uma 

sinergia específica na construção das respostas às introduções de alterações no 

próprio sistema (Carvalho & Diogo, 1994). Este quadro tem grandes implicações 

ao nível da organização das atividades extracurriculares, totalmente 

dependentes do modelo organizativo e da cultura específica de cada escola. 

O estilo de gestão de uma escola é determinante para o desenvolvimento 

e aproveitamento de todas as suas potencialidades enquanto organização e é 

ao Órgão de Gestão e Administração que compete gerir os interesses e as 

motivações de toda a comunidade, rumo aos objetivos definidos, respeitando as 

políticas educativas superiormente definidas.  

Neste pressuposto, faz-se necessário destacar que a liderança de uma 

escola é de suma importância. Carvalho (2008, p. 8) defende a importância do 
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papel do líder no clima organizacional, referindo que “Quem cria o ambiente é o 

líder, na sua forma de liderança. O relacionamento de ambas as partes – líder e 

colaborador – deve ser excelente, já que o líder é o principal responsável por 

motivar, criar boas relações na organização e para que a equipe desenvolva os 

trabalhos com maior eficiência. Ao contrário, se as relações não forem boas, 

haverá influências negativas diretamente no relacionamento entre as pessoas e 

no processo organizacional”. 

A participação reguladora do Estado é fundamental para definir as linhas 

gerais do sistema e estabelecer um modelo nacional que contribua para um 

equilíbrio nas opções tomadas em cada escola. Ao Estado compete corrigir as 

assimetrias sociais e definir as condições necessárias a uma educação 

equilibrada. Não podemos deixar de concordar com Fernandes (2000, pp. 33-

44) quando afirma que “Numa concepção de democracia participativa o poder 

político central é assumido como agente regulador e estimulador da iniciativa 

local à qual é reconhecida uma legitimidade própria para intervir nos processos 

educativos integrando-os numa política educativa local”.  

Na verdade, o nível de atenção da sociedade face à escola, efetivamente, 

aumentou e, por consequência, a investigação acerca da escola enquanto 

organização, por se entender que “as organizações não são objetos passivos, 

submetidos a manipulações exteriores, porque elas próprias podem exercer uma 

influência sobre esse meio ambiente” (Scheerens, 2004, pp. 19-20) . A escola 

sua dinâmica tem que dar resposta ao grande número de exigências que 

diariamente se colocam aos seus atores na vivência social e de preparação para 

o futuro.  

A dimensão não curricular da educação tem uma importância cada vez 

maior no desenvolvimento do processo educativo e assume, nesta investigação, 

um papel fundamental.   

 O Desporto Escolar, enquanto fator importante de dinamização interna 

da Escola regulado por diretrizes gerais anualmente emanadas pelo Ministério 

da Educação, que implicam a criação de um Projeto de Desporto Escolar em 

cada escola que deve ser, por sua vez, o reflexo das políticas educativas locais.  
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O Desporto Escolar vai muito além das atividades desportivas 

propriamente ditas e tem implicações diretas, entre outras, ao nível da gestão 

escolar. A operacionalização do Projeto de Desporto Escolar é condicionada 

pelas opções de gestão dos recursos humanos e materiais, atribuição de verbas, 

coordenação com as atividades curriculares e dos próprios atos pedagógicos. 

 O Desporto Escolar, enquanto componente educativo sem caráter 

obrigatório, mas sujeito a normas superiormente definidas está, igualmente, 

inserido neste contexto e depende dos mesmos fatores. A sua importância para 

a educação, não pode ser descurada e deve permitir um trabalho de parceria 

entre a escola e a sociedade, com vista ao sucesso e crescimento do indivíduo, 

pois desempenha um papel central nos primeiros anos de educação e em 

especial, na formação de capacidades sociais. 

O desporto é uma atividade natural para as sociedades modernas e 

desenvolve-se de forma organizada. Em todos os setores da sociedade, o apelo 

à prática desportiva regular e metódica, com vista a uma educação e 

sensibilização para a prática de atividades físicas e desportivas saudáveis é cada 

vez mais frequente. O Desporto Escolar é um instrumento privilegiado de 

desenvolvimento desta ação.  

Um projeto de Desporto Escolar depende, essencialmente, da vontade e 

empenho dos professores e alunos diretamente envolvidos e, a par da 

componente desportiva possui uma fortíssima componente social que está 

subjacente à sua forma de organização e às interações que promove. 

A sua implementação implica o envolvimento de toda a comunidade 

educativa e o órgão de gestão tem, aqui, um papel fundamental. É o maior ou 

menor empenho no apoio a um projeto que é da sua responsabilidade que mais 

influencia o seu desenvolvimento já que o Desporto Escolar, como qualquer 

outra atividade extracurricular, não pode justificar-se por si mesmo, mas pela 

resposta a necessidades e interesses específicos de uma determinada 

comunidade. 

Segundo o Ministério da Educação Brasil (2006), “O Desporto Escolar, 

sendo um instrumento do Sistema Educativo, deverá funcionar e ser assumido 

pelos Órgãos de Direção e Gestão das Escolas” e como importantíssimo fator 



4 

 

de socialização dos jovens, deve ser encarado na dupla perspectiva das 

aprendizagens sociais e das aprendizagens cognitivas. Ainda assim é, por 

vezes, encarado como atividade de lazer e apresentado como bode expiatório 

para o insucesso dos alunos em algumas disciplinas, cujos professores teimam 

em acusar de ser o responsável por um menor rendimento dos alunos.  

De acordo com a Confederação Brasileira de Desporto (CBDE), o 

Desporto Escolar integra-se ao Sistema Brasileiro de Desporto através da Lei de 

número 8.946 de 5.12.1994, sendo um componente importante do Sistema 

Educativo cuja responsabilidade é atribuída, ao órgão de gestão da escola, com 

implicações diretas na distribuição de serviço docente, na definição do Projeto 

Educativo e na operacionalização do Projeto Curricular da Escola.   

O Projeto de Desporto Escolar deverá ser parte integrante do Projeto 

Educativo e do Plano de Atividades dos estabelecimentos de educação e ensino 

e decorre, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Ministério da Educação do Brasil), que estabelece como uma das diretrizes para 

os conteúdos curriculares a promoção do desporto educacional e das práticas 

desportivas não formais e que institui normas gerais sobre desporto escolar. 

De acordo com as demais atividades escolares, sob a responsabilidade 

dos órgãos de gestão e administração dos estabelecimentos de educação e de 

ensino, constituindo a escola a unidade organizativa de base do Desporto 

Escolar.  

Este estudo parte da Gestão Estratégica até chegar à Gestão do Desporto 

Escolar. Analisa a gestão das organizações educativas. Apresenta conceitos e 

métodos aplicáveis à administração de instituições de ensino, com ênfase nos 

estabelecimentos de ensino particular, como as Escolas da Rede La Salle.   

A nossa investigação será contextualizada no estudo de caso das práticas 

levadas a cabo na Escola La Salle, situada em Manaus, a capital do Estado do   

Amazonas no Brasil, uma escola privada que é reconhecida por valorizar a 

formação social de seus alunos nomeadamente através do Desporto Escolar. 

A investigação será conduzida no sentido em analisar a dinâmica e valor 

do Desporto Escolar enquanto componente extracurricular, no contexto de 
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gestão de uma escola. Complementarmente foram designados os seguintes 

objetivos específicos: 

1) Identificar a representatividade (importância e dimensão) do desporto 

escolar na definição da política escolar; 

2) Analisar a contribuição do desporto escolar para a dinâmica da escola 

e do PEE; 

3) Caracterizar as atividades de gestão relativas ao desporto escolar na 

escola; 

4) Captar a opinião da comunidade escolar relativamente à gestão do 

desporto escolar pela Direção da escola. 

5) Identificar fatores que contribuem e dificultam o desenvolvimento da 

gestão do desporto escolar na escola.  

 

De facto, é necessário refletir, no âmbito da gestão escolar, sobre o 

modelo organizacional mais adequado para o Desporto Escolar, pois a 

investigação neste domínio é, ainda, escassa.  

Escolhemos esta escola para efetuar um estudo de caso, pois deriva do 

conhecimento que possuímos sobre a forma como a escola tem vindo, ao longo 

dos anos, a desenvolver uma dinâmica muito própria na organização da sua 

oferta educativa extracurricular.  

Pretendemos contribuir para uma reflexão profunda acerca do papel do 

Desporto Escolar plenamente integrado num projeto de escola e da sua 

importância no processo educativo dos jovens, porque acreditamos que qualquer 

sistema só produz os devidos efeitos se for compreendido por todos os seus 

agentes.  

A dissertação encontra-se organizada em duas partes: o referencial 

teórico e o estudo empírico. Na primeira parte compilou-se a informação 

considerada relevante para o desenvolvimento do estudo e cumprimento nos  

objetivos. Na segunda parte, o estudo empírico, procurou-se entender o 

desenvolvimento do Projeto de Desporto Escolar da escola em estudo, no 

contexto de gestão de uma escola. Finalmente, são apresentadas as 

considerações finais. 
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Esperamos poder contribuir para o estudo da gestão do Desporto Escolar, 

a fim de valorizar o seu importante contributo, enquanto veículo de educação e 

sociabilização dos estudantes.  
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PARTE I - REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Em diversos domínios sociais é habitual recorrer-se à temática da gestão 

estratégica. Para melhor elucidação destes termos transcreve-se que o conceito 

de estratégia nasceu da necessidade de realizar objetivos, metas em situações 

de concorrência. A gestão estratégica busca uma vantagem competitiva e um 

futuro bem-sucedido por meio do gerenciamento de todos os recursos 

disponíveis, como veremos adiante e atualmente seu principal valor é ajudar as 

organizações a operar de maneira bem-sucedida em um ambiente dinâmico e 

complexo.  

As organizações, para serem competitivas em ambientes dinâmicos e 

complexos, precisam tornar-se menos burocráticas e mais flexíveis. Entende-se 

por organizações burocráticas as que estão muito hierarquizadas, com estrutura 

de poder centralizada e vertical. As organizações flexíveis têm uma estrutura que 

facilita as relações de poder, a partilhar as decisões. Diante de ambientes 

complexos e dinâmicos, pode-se dizer que não existe mais uma vantagem 

competitiva permanente, pois as organizações precisam desenvolver 

continuamente flexibilidade em suas estratégias. Necessitam aprender, ou 

melhor, ter a capacidade de mudar de uma estratégia dominante para outra, isto 

é, fazer gestão estratégica na prática. 

Tavares (2000) diz que a Gestão Estratégica iniciou com o Planejamento 

Financeiro, nas décadas de 50 e 60 do século passado, surgido com a 

preocupação de fazer o orçamento anual. Na ocasião, esse era o principal 

instrumento de acompanhamento da gestão organizacional. Na década de 70 do 

século XX surgiu o Planejamento a Longo Prazo. Este projetava as tendências 

e analisava as lacunas existentes na organização. Defendia que o futuro podia 

ser melhorado fazendo uma intervenção no presente. Na década de 80, também 

do século passado, surgiu o Planejamento Estratégico. E centrou seu foco na 

análise das mudanças no ambiente externo e interno da organização. Foi na 

década de 90 que surgiu a formulação do modelo de Gestão Estratégica, embora 

esta sempre tenha existido, pois em todos os modelos de gestão das 

organizações sempre se procurou agir de forma estratégica. O modelo de 
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Gestão Estratégica surgiu com o sentido de superar os problemas apresentados 

pelo Planejamento Estratégico, particularmente os relacionados à sua 

implementação. 

 

 

1. A GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 Ao abordar o tema de gestão estratégica, pretende-se, em primeiro lugar, 

nas organizações em geral, posteriormente nas organizações educativas e, 

finalmente, nas organizações educativas da Rede La Salle. 

 

1.1  A Gestão Estratégica 

 A gestão estratégica tem como finalidade ajudar as organizações a operar 

de maneira bem-sucedida em ambientes dinâmicos e complexos, e de criar 

diferenças significativas em relação a outras organizações semelhantes. Isto é, 

a gestão estratégica ajuda as organizações a encontrarem respostas mais 

eficientes e eficazes, a fim de se tornarem vencedoras. Uma boa gestão 

estratégica é um processo de decisão que leva em conta as oportunidades com 

que a empresa conta e as ameaças com que se confronta em seu ambiente, mas 

considera também as forças que a animam e as fraquezas que a debilitam.   

 Alguns estudiosos desse modelo assim a definem:  

“Gestão estratégica envolve as seguintes atividades: 

acompanhamento, para monitorar o desempenho de 

processos, de acordo com indicadores de eficiência; 

avaliação, para medir a eficácia ou os impactos de políticas, 

planos, programas e/ou projetos, com apreciação das 

estratégias adotadas pelas organizações; e prospectiva, 

para antecipar mudanças e adotar ações corretivas” 

 (Rocha, 2003, p. 01)   

“A Gestão estratégica enfatiza a análise e avaliação das 

oportunidades e ameaças do ambiente dada as forças e 

fraquezas da organização, tendo em vista desenvolver o seu 
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futuro, definir os seus objetivos e estratégias, em contexto 

dinâmico e incerto”  

 (Cardoso, 2001, p. 36) 

“Gestão Estratégica é o conjunto de decisões e ações 

estratégicas que determinam o desempenho de uma 

corporação a longo prazo”   

(Hunger & Wheelen, 2002, p. 45) 

 

 Essas três definições apresentam pontos em comum. Todas envolvem 

atividades, tempo e acompanhamento. As atividades são as de monitoramento, 

de avaliação e de prospectiva. O tempo é entendido como fator importante para 

avaliar a organização. O acompanhamento é importante numa organização para 

o desempenho das atividades principalmente de longo prazo. 

 O recurso à estratégia nasceu da necessidade de se alcançar objetivos em 

situações de concorrência. Esta, nos dias de hoje, ocorre particularmente nos 

negócios. Para as organizações sobreviverem, precisam ter bem claro seu 

objetivo e buscar estratégias para alcançá-lo. A palavra estratégia envolve 

também certa conotação de astúcia. Isto é, a busca da melhor forma para sair 

bem no que se empreende. Matus (1996) encontra para esta palavra estratégia, 

pelo menos, quatro interpretações úteis: 

1.  Estratégia como modo de indicar alguma coisa importante ou 

indispensável para se alcançar um objetivo futuro e transcendente. 

2.  Estratégia de um jogo esportivo, entendida como um modo de superar 

os obstáculos apresentados por um adversário que admite ter objetivos que 

conflitam com os nossos. 

3.  Estratégia na teoria matemática dos jogos, conceito que interessa ao 

cálculo interativo formalizado. 

4.  Estratégia como modo de lidar ou cooperar com o outro em um jogo 

social para vencer sua resistência ou obter sua colaboração. 

 Para  Porter (1999), estratégia, sob o ponto de vista militar, é a disposição 

das tropas com vista a alcançar a vitória sobre o inimigo. E, estratégia sob o 

ponto de vista organizacional, é a formulação de um plano integrado de objetivos, 
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políticas e ações da organização, com vista a alcançar o sucesso, isto é, a 

criação de uma vantagem competitiva sustentável. Enquanto esses ficarem 

temporariamente imobilizados, pode-se obter ganhos significativos sobre eles. 

Esta é a dinâmica constante na luta pela sobrevivência da organização em 

tempos de mudança. 

 Nas diversas definições de estratégia apresentadas acima, pode-se 

perceber que os autores enfatizam a necessidade de definir objetivos que 

considerem que as organizações enfrentam as ameaças e as oportunidades com 

que contam em seu meio ambiente, particularmente o ambiente externo. 

 Vale ressaltar que as organizações, até quase o final do século XX, tinham 

sua preocupação voltada principalmente para o seu interior, ao seu ambiente 

interno. Hoje, autores como  Hunger e Wheelen (2002) insistem em que uma boa 

administração, além de conhecer a própria organização por dentro, precisa 

considerar também o ambiente exterior a ela, o contexto em que se insere, pois 

este interfere nela como um todo. Fazem parte desse ambiente externo a 

situação econômica, política, social, tecnológica, religiosa, cultural e educacional 

que pode facilitar ou dificultar a realização dos objetivos da empresa. Nesse 

contexto externo, é necessário não esquecer os concorrentes, a probabilidade 

do surgimento de novos competidores, novos produtos e serviços. Este olhar 

permite fazer avaliações contínuas e estudos prospectivos que ajudam a 

antecipar mudanças ambientais e estruturais da organização. E essa análise, de 

modo geral, ajuda a identificar as oportunidades e ameaças tanto presentes 

como futuras. 

 

1.2  A Gestão Estratégica nas Organizações Educativas 

 A Gestão Estratégica na escola é relativamente recente, mas é de extrema 

importância, na medida em que se deseja uma escola viável e que cumpra sua 

missão de educar. 

 A escola está afetada pelo contexto de mudanças e de inovações, em 

processo no mundo. Quando se usa a palavra mudança não se está 

necessariamente falando que ela seja para melhor, embora seja essa ideia a que 

está presente no senso comum. Isso porque a mudança poderá ser, para uma 
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pessoa um desafio, e, um estímulo, e para outra, pode significar confusão e 

frustração. Hoje, se acredita que a melhor forma para enfrentar uma mudança 

seja transformá-la num processo e não em atos estagnados. Isto significa que 

um processo de mudança leva tempo para ser compreendido, assimilado, tanto 

pela organização, como pela pessoa, as quais, tanto uma como outra, 

ordinariamente, não se adaptam facilmente às mudanças e inovações. 

 Uma das grandes mudanças na área educacional é considerar a escola 

como empresa ou organização. Sabe-se que, ainda hoje, este olhar para a 

escola como empresa ou negócio não é bem visto por alguns pensadores da 

educação, mesmo para muitos diretores de escolas e educadores. Sabe-se que 

a escola particular, de modo geral, está diminuindo seu número de seus 

estudantes. São vários os fatores que fazem com que essa diminuição ocorra. 

Entre outros: o baixo índice de natalidade e a diminuição do poder aquisitivo das 

famílias. Tal diminuição dos estudantes fez com que se invistam mais na 

formação dos diretores, para que eles tenham melhores condições de gerir os 

processos pedagógicos e administrativos da escola. 

  Nóvoa (1999), em seu estudo sobre a gestão da mudança nas escolas 

traça algumas diretrizes para os diretores de escolas que querem ter sucesso 

com a implantação de mudanças e inovações organizacionais, como se vê a 

seguir: 

1- Entender os contextos internos e externos da escola. 

2- Apoiar e dar tempo aos projetos que se preocupam com mudanças e 

inovações. 

3- Evitar que apareçam projetos de cunho pessoal ao apresentar as 

mudanças na escola. 

4- Assegurar a divulgação dos objetivos dos projetos de mudanças e 

inovações na Comunidade Educativa. 

5- Enfatizar e promover incentivos à mudança e evitar desmotivações, 

sublinhando seus efeitos positivos e relativizando suas consequências 

negativas. 
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6- Tentar assegurar e distribuir recursos humanos e materiais, 

especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento dos conhecimentos e dos 

métodos necessários ao sucesso das mudanças e das inovações. 

7- Criar novas estruturas e equipes que favoreçam o desenvolvimento 

das mudanças e das inovações. 

8- Assegurar a pertinência das soluções propostas e do planejamento 

da ação, estabelecendo tempos próprios para cada atividade a realizar. 

9- Manifestar confiança para correr riscos e para encorajar uma atitude 

inovadora. 

10- Manter certa estabilidade na implantação dos processos de 

mudanças e inovações, sabendo que atos heroicos ou teatrais não produzem 

efeitos mais eficazes do que processos estáveis de funcionamento. 

  A partir das colocações dos autores citados, pode-se inferir que a 

necessidade de mudança e inovação na escola impõe-se por várias razões, 

como o desenvolvimento tecnológico, a diminuição do índice demográfico ou 

decisões políticas. Mas, independente de sua origem, essas mudanças 

provocam a necessidade cada vez mais de profissionalizar a complexa gestão 

escolar. Não se pode esquecer que esta tem a finalidade de criar melhores 

condições para que os professores possam promover o processo de ensino-

aprendizagem, isto é, produção e compartilhamento de conhecimentos. Para 

que esse processo possa ser coerente em todos os âmbitos da escola, é preciso 

que haja uma linguagem comum entre a direção e os professores. A gestão 

escolar é parte integrante do processo educativo. A direção e os professores 

devem ter atitudes e práticas que correspondam à missão e aos objetivos da 

escola. 

 

1.3  Liderança e Clima Organizacional da Escola 

 Deve sempre ser lembrado que “o objetivo da escola é o ensino e a 

aprendizagem dos alunos; a organização, a gestão, as condições físicas e 

materiais são meios para se atingir este objetivo” (Libâneo, 2004, p. 319). Por 

esta razão, é importante analisar o clima organizacional para perceber o quanto 
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ele influencia no rendimento, na qualidade do trabalho, na captação e na 

fidelização dos estudantes. 

 Sendo então definida a escola como uma organização, passamos as 

principais definições sobre clima organizacional. De acordo com Tagiuri e Litwin 

citados por  (Coelho, 2004, p. 17) o clima organizacional pode ser definido como 

uma qualidade relativamente permanente do ambiente interno da organização 

que: “a) é percebido pelos seus membros; b) influencia seu comportamento; c) 

pode ser descrito em termos de valores de um conjunto de características (ou 

atributos) da organização". 

 De acordo com Gil (2011, p. 300), no âmbito das empresas têm ocorrido 

mudanças às quais têm gerado indagações acerca do profissional de recursos 

humanos no que concerne a sua importância ou não para as Empresas. 

Contudo, constata-se que estas dependem muito mais que antes desses 

profissionais, tendo como foco, a exigência da excelência organizacional 

direcionada para a forma como as tarefas são realizadas e o tratamento 

dispensado ao seu pessoal. E assim, a Gestão de Pessoas assume um papel 

de liderança para que o referido foco seja alcançado. 

 No contexto Educacional, verifica-se a figura do Gestor Escolar o qual 

também assume um papel fundamental de apresentar uma liderança pautada 

em contribuir para a excelência de um ensino de qualidade e que zele por um 

tratamento digno a todos os seus liderados. Dessa forma, o bom líder é aquele 

que além de suas competências aprimora constantemente seus conhecimentos 

buscando sempre explorar o novo, através de uma visão holística, democrática, 

transformadora, eficiente e eficaz para melhor gerir as pessoas que estão sob 

a sua liderança. 

“... Administrar o clima passou a ser uma ação estratégica 

para todas as organizações, especialmente para aquelas 

que se dizem comprometidas com a gestão pela qualidade. 

Afinal, como se pode alcançar a qualidade dos produtos ou 

serviços se não houver qualidade na vida pessoal e 

profissional de quem os faz, se não houver qualidade no 

clima organizacional? O mesmo se aplica ás empresas 
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voltadas para a gestão participativa, já que a participação 

dos empregados, entre outras coisas, pressupõe ouvi-lo, 

tanto em relação ás suas preocupações pessoais quanto 

profissionais”  

(Luz, 2003, p. 3). 

 Um dos indicadores de uma liderança de sucesso, principalmente as que 

demonstram comprometimento com uma gestão por excelência, 

indubitavelmente, é quando se observa a qualidade do clima organizacional no 

interior da organização, pois é exatamente o grau de satisfação entre todos os 

envolvidos no processo que revela o nível que o líder e seus liderados 

conseguiram chegar e como almejam continuar. 

 Nesse contexto, quando a escola, oportuniza uma Gestão com base em 

princípios verdadeiramente democráticos, espera-se que o Gestor demonstre 

diariamente, o seu comprometimento com uma educação de qualidade e 

competência para trabalhar o clima organizacional, apresentando habilidades 

específicas para mediar conflitos, através de ações pacíficas pautadas no amor 

e respeito mútuo envolvendo toda a comunidade escolar através do desafio de 

modelar o caminho pelo exemplo.       

 Apesar do assunto sobre clima organizacional ser um assunto que vem 

sendo retratados desde o século XX, e com o advento da 2ª guerra Mundial 

vários estudos sobre o comportamento humano estavam em foco como: 

motivação, relações humanas, dinâmicas em grupo, treinamento e liderança. 

Hoje, é relevante, que os gestores busquem conhecer muito mais sobre esta 

temática, tendo em vista a grande relevância de um clima bem trabalhado nas 

organizações. Entretanto, torna-se necessário discernir a diferença entre “clima 

e cultura”, pois ambos os conceitos, algumas vezes tendem equivocadamente, 

a serem discutidos como sendo semelhantes. 

 Conforme os autores Chiavenato (2005) e Luz (2003) registram sobre 

conceito de clima organizacional relata-se que: “Clima é a qualidade ou 

propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada 

pelos membros da organização e que influencia poderosamente o seu 

comportamento” (Chiavenato, 2005, pp. 267-268). “É o reflexo do estado de 
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ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa, num dado 

momento” (Luz, 2003, p. 12). 

 Através dos conceitos apresentados, observa-se que a ideia de clima 

organizacional é semelhante entre os estudiosos do assunto, e de suma 

importância para o bem-estar de todos os envolvidos no processo. No entanto, 

o clima precisa ser bem trabalhado envolvendo toda a organização, pois o grau 

de satisfação entre os colaboradores é um dos fatores determinantes para o 

insucesso ou sucesso de qualquer empresa ou organização.  

Sabendo-se que “a cultura influencia e condiciona poderosamente o 

processo de comunicação...” (Chiavenato, 2005, p. 122); reflete-se, dessa 

forma, que clima e cultura são conceitos diferentes, mas ambos se completam 

de forma indispensável, pois antes de trabalhar o clima, o Gestor precisa 

conhecer a cultura organizacional ou corporativa na qual está inserido. 

Cada organização tem a sua cultura organizacional ou cultura 

corporativa. Para se conhecer uma organização, o primeiro passo é conhecer 

sua cultura. Fazer parte de uma organização é assimilar à sua cultura. Viver 

em uma organização, trabalhar nela, atuar em suas atividades, desenvolver 

carreira nela é participar intimamente de sua cultura organizacional. O modo 

como as pessoas interagem em uma organização, as atitudes predominantes, 

as pressuposições subjacentes, as aspirações e os assuntos relevantes nas 

interações entre os membros fazem parte da cultura organizacional. 

(Chiavenato, 2005, p. 125)  

Nota-se que todos os sujeitos envolvidos dentro do processo profissional 

em uma organização precisam conhecer na íntegra a cultura desta. Contudo, 

o Gestor deve tomar atitudes pela quais, através de uma formação em serviço, 

por exemplo, pode oportunizar ações que facilitem a aquisição de novos 

conhecimentos, troca de ideias, tendo em vista uma “flexibilidade” para 

mudança, se for necessária, visando o fortalecimento e o sucesso da 

organização sem perder a sua identidade. Analisa-se então, os conceitos de 

diferentes autores sobre cultura: 

“Cultura organizacional representa as normas informais e 

não escritas que orientam o comportamento dos membros 
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de uma organização no dia a dia e que direcionam suas 

ações para a realização dos objetivos organizacionais”. 

(Chiavenato, 2005, p. 126). 

“Podemos depreender que cultura organizacional é o 

conjunto de crenças, valores, costumes, rituais, slogans, 

mitos, tabus, tradições, sentimentos e comportamentos 

compartilhados pelos membros de uma organização”.   

(Luz, 2003, p. 16). 

O conceito de cultura organizacional se refere, pois, às práticas 

regulares e habituais da escola, à sua personalidade coletivamente construída 

e amalgamada, a partir do modo como as pessoas, em conjunto, pensam sobre 

a escola como um todo; sobre o papel que a escola representa em sua 

comunidade e na sociedade em geral; sobre o papel individual e coletivo das 

atuações de seus participantes. Também se refere aos valores que expressam 

e traduzem em seus discursos comuns, em suas ações cotidianas e em sua 

comunicação e relacionamento interpessoal regularmente estabelecidos (Lück, 

2009, p. 116). 

  Gil (2011) refere que a implantação de um programa permanente de 

Educação para a qualidade é muito importante para a empresa. Entretanto, 

esse programa deve incentivar a criatividade e iniciativa de seus funcionários, 

criando uma cultura comum que não tenha dificuldade para aceitar as 

mudanças. Assim, pois, o traquejo interpessoal para mediar conflitos e priorizar 

não o trabalho em grupos, mas em equipes faz parte dos desafios enfrentados 

no cotidiano escolar. 

Dessa forma, é responsabilidade do Gestor escolar, exercer uma 

liderança que instrua seus liderados no que concerne ao processo de 

construção de uma cultura escolar de caráter educativo, revendo 

constantemente seus valores, hábitos, atitudes, etc., visando sempre 

propósitos educacionais, valorizando o bem-estar coletivo e consequentemente 

gerando um clima organizacional saudável.  

 Ao nível da gestão de uma comunidade educativa, o Desporto Escolar 

apresenta alguma complexidade a nível de liderança, pois tem um papel e um 
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estatuto diferente face a outras atividades extracurriculares. Isto deve-se ao fato 

de ter programa e regulamentação próprios, com origem no Ministério da 

Educação e normas globalizantes aplicáveis em todas as escolas. O Desporto 

Escolar é, efetivamente, uma teia complexa de procedimentos e competências 

que implicam, em cada escola, uma organização cuidadosa e criteriosa por parte 

do Órgão de Gestão para que os seus propósitos sejam cumpridos. Numa escola 

onde o órgão de gestão esteja ciente desta importância, o Desporto Escolar é 

uma realidade com sucesso. Não será por acaso que, a nível de escola, o 

Coordenador do Setor de Desporto (que é obrigatoriamente um professor de 

educação física) é atribuído ao órgão de gestão, como forma de o responsabilizar 

por todas as decisões tomadas no seio deste Setor. 

 Dentro disso é importante destacar a função do professor na organização 

da escola, a participação do professor nessa gestão e a visão do professor sobre 

esse tema. Segundo Lück (2008, pp. 11-33), Gestão Escolar é expressão 

relacionada à atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a 

articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para 

garantir o avanço dos processos sócio educacionais dos estabelecimentos de 

ensino, orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos. 

 “Compete à gestão escolar estabelecer o direcionamento e a mobilização 

capazes de sustentar e dinamizar a cultura das escolas, de modo que sejam 

orientadas pelos resultados, isto é, um modo de ser e de fazer caracterizado por 

ações conjuntas, associadas e articuladas” (Lück, 2008, pp. 11-33).  

 A escola é uma organização na qual se tece uma rede, visível, umas vezes, 

invisível, outras, de relações interpessoais que configuram o clima da 

organização. Neste sentido, Guerra (2002, p. 54) afirma que “não é fácil 

descrever como vai ocorrendo esse emaranhado de comunicações, já que estas 

têm uma natureza diversa, uma finalidade e intensidade bastante diferentes, 

direções múltiplas e uma constante variabilidade que decorre da dinâmica 

interna e dos condicionalismos externos”.  

 O grande desafio da liderança será sempre o de conduzir a organização 

em direção aos objetivos definidos. Neste sentido, o diretor da escola tem uma 

grande influência sobre o clima e a cultura da organização (escola), 
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“nomeadamente através da capacidade que ele tem para definir prioridades 

baseadas na missão central da escola e obter o apoio e comprometimento dos 

professores para a sua realização” (Barroso, 2005, p. 150).  

 Os líderes, tem a capacidade de influenciar e encorajar os seus liderados 

a atingir elevados níveis de desempenho. Aliás, a confiança é a essência da 

liderança, porque é impossível liderar pessoas que não confiem em si. Por outras 

palavras, Robbins (2008, p. 80) diz: “quando os colaboradores confiam num líder, 

estão dispostos a ficar dependentes das ações por ele empreendidas, 

acreditando que os seus direitos e interesses não serão prejudicados”.  

 Para haver um clima de confiança é essencial que os colaboradores saibam 

o que esperam do seu líder. Por conseguinte, “o líder não decreta a confiança, 

ele ganha-a. Para isso, é capaz de criar um clima no qual os colaboradores terão 

confiança em si mesmos, o que, em troca, permitirá que o líder obtenha a 

confiança dos seus colaboradores”  (Duluc, 2001, p. 96). 

 Segundo Vieira e Vieira (2004), a liderança tem um papel fundamental na 

criação de um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas têm prazer em 

trabalhar, pois os líderes são responsáveis pela integração da sua equipe de 

trabalho e pelo reconhecimento e valorização das pessoas. Neste sentido, Duluc 

(2001), aponta a influência do líder na implementação de um clima 

organizacional e relacional favorável ao desenvolvimento da estima por si e pelas 

pessoas.  

 Carvalho (2008, p. 8) defende a importância do papel do líder no clima 

organizacional: “Quem cria o ambiente é o líder, na sua forma de liderança. O 

relacionamento de ambas as partes – líder e colaborador – deve ser excelente, 

já que o líder é o principal responsável por motivar, criar boas relações na 

organização e para que a equipe desenvolva os trabalhos com maior eficiência. 

Ao contrário, se as relações não forem boas, haverá influências negativas 

diretamente no relacionamento entre as pessoas e no processo organizacional”.   

 Alves (2003) apresenta dois tipos de clima e diferencia-o do seguinte modo: 

Clima autónomo – o diretor oferece aos professores a quase totalidade da 

liberdade em estabelecer as estruturas das relações interpessoais, contribuindo 

para o aperfeiçoamento do desempenho docente. Clima participativo - existe um 
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ambiente de confiança e os atores educativos participam nas decisões mais 

importantes da escola.  

 Nesta linha de pensamento, Maxwell (2008, p. 12) prossegue referindo que 

o sucesso está na capacidade para estabelecer relacionamentos. De acordo 

com este autor, “saber lidar com pessoas é muito mais importante do que 

qualquer outro tipo de conhecimento”. A capacidade que o ser humano possui 

para construir e manter relacionamentos sadios é a fonte do nosso sucesso. 

Continuando o pensamento do autor, “todos os sucessos são resultados de 

relacionamentos iniciados com as pessoas certas e, posteriormente do 

fortalecimento desses laços a partir do uso da habilidade de se relacionar”.     

 Para Nelson e Economy (2005), a verdadeira função de um líder é motivar 

os seus colaboradores a darem o seu melhor e criar um ambiente de trabalho 

que lhes permita atingir os objetivos estabelecidos. Além disso, ele faz tudo para 

eliminar os obstáculos que impedem os colaboradores de desempenhar as suas 

funções.    

 

1.4 A Gestão Estratégica nas Escolas da Rede La Salle no Brasil 

 Justo (2003) afirma que a Rede La Salle pertence aos Irmãos Lassalistas, 

cuja proposta educativa é baseada nos princípios de São João Batista de La 

Salle, sacerdote francês (1651 – 1719) que, renunciando a todos os privilégios 

da sua condição de nobre, dedicou-se à criação de escolas para as crianças das 

classes menos favorecidas.   

 Conforme o Plano Provincial 2011 da Rede La Salle, atualmente, são mais 

de oitenta países que contam com instituições Lassalistas; mais de 6 mil irmãos; 

55 mil educadores e 1.500 Comunidades Educativas que atingem, 

aproximadamente, 1 milhão de crianças, jovens e adultos.   

 O mesmo autor expõe que a educação Lassalista vem colaborando para a 

melhoria da educação no mundo há mais de trezentos anos. Durante todo esse 

período, houve momentos de divergências, decorrentes das forças políticas e 

filosóficas que deram origem ao mundo moderno. Com isso, surge o motivo para 

estudar e pesquisar a gestão administrativa e pedagógica da escola Lassalista 

visando contribuir com o entendimento e o desenvolvimento da Instituição.  
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 Menegat (2004, p. 53) esclarece:   

A Rede de escolas Lassalistas começou sua ação educativa 

em Reims, na França, no século XVII — mais exatamente a 

partir de 1679 —, graças ao dinamismo do jovem sacerdote 

João Batista de La Salle (1615 – 1719), que, sensibilizado 

com a realidade de abandono e de ignorância dos filhos dos 

artesãos e dos pobres, buscou meios para fazer com que tais 

crianças e adolescentes tivessem acesso a uma educação 

humana e cristã de qualidade.  

 Esse mesmo autor ainda afirma que as ações do jovem sacerdote foram 

muito dificultadas e conturbadas devido às guerras, especialmente religiosas, 

fruto de alianças políticas e militares entre as cortes, por fomes frequentes e 

catastróficas, por epidemias, em grande parte devida à falta de higiene, vividas 

na França durante aquela época.  

 Ao lado desse quadro sombrio, a França conheceu sua época de maior 

esplendor e glória: avanços muito significativos, em diversas áreas do 

conhecimento humano marcaram a época conhecida como O Século de Luís 

XIV, assinalada por notáveis avanços científicos e grande florescimento cultural, 

artístico e religioso (Justo, 2003). Foi nesse cenário que João Batista de La Salle, 

nascido em 1615, em Reims, foi movido a fundar as Escolas Cristãs e a 

instituição religiosa que iria dirigir. Por sua inquietação e iniciativas inovadoras 

no campo da educação, começou a marcar a sociedade local, afirma Menegat 

(2004).  

 Justo (2003, p. 333) afirma que “em 1679, ano da abertura das primeiras 

escolas da então denominada Sociedade das Escolas Cristãs, João Batista de 

La Salle teve a iniciativa de aumentar, juntamente com um grupo de professores, 

a oferta de educação de qualidade aos pobres”. Eles estavam convencidos de 

que, por meio da educação, era possível fazer deles cidadãos, que já estavam, 

em sua grande maioria, fora das instituições de ensino. O autor diz que La Salle 

não foi um pedagogo por formação, mas um filósofo e teólogo. No entanto, suas 

práticas pedagógicas transformaram-no num pedagogo reconhecido na história 

da educação por suas ações e seus escritos.  
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 Nery (2007) afirma que no Brasil, hoje, são mais de duzentos Irmãos, dois 

mil e quinhentos educadores, em quarenta e três Comunidades Educativas, que 

atendem mais de cinquenta mil crianças, jovens e adultos, em onze estados 

brasileiros.  

 Hengemüle (2000) diz que, ao espalharem-se pelo mundo, os Irmãos das 

Escolas Cristãs começaram a ser chamados, em muitos países, simplesmente 

de Irmãos De La Salle e suas escolas de Colégios La Salle. No Brasil, os Irmãos 

De La Salle são chamados de Irmãos Lassalistas, e muitas de suas obras levam 

o nome de seu fundador, La Salle. Assim, o nome La Salle sintetiza, na pessoa 

dos Irmãos e em suas obras, toda a riqueza espiritual e pedagógica dessa 

instituição que enriqueceu as crianças e os jovens, em mais de oitenta países, 

com a dinâmica da Fé, da Fraternidade e do Serviço Educativo aos Pobres, 

características de sua missão apostólica, até os nossos dias.  

 Este último autor afirma que a educação Lassalista está no mundo há mais 

de trezentos anos. Durante esse período, houve momentos de continuidade e 

descontinuidade de verdades e saberes emergentes, de forças que se 

exerceram ao longo dos anos. Portanto, estudar a forma de gestão do ensino 

básico da escola Lassalista exige um olhar que pontue conteúdos e processos 

nessa história de mais de três séculos.   

  Justo (2003, p. 268), relata que:  

O Instituto criado por João Batista de La Salle é o Instituto dos 

Irmãos das Escolas Cristãs. Uma Congregação Religiosa de 

Direito Pontifício, com sede na Cidade de Roma, Itália. Seus 

membros são conhecidos como Irmãos das Escolas Cristãs 

e, no Brasil, como Irmãos Lassalistas.   

 A Instituição atualmente está dividida em Províncias, circunscrição 

canônica delimitada geograficamente, com certo número de comunidades 

religiosas e obras educativas. Em alguns países, como é o caso do Brasil, há 

mais de uma Província; em outros casos, uma Província pode abranger mais de 

um país.  

 Para Menegat (2004), a prosperidade das escolas da Rede La Salle não 

depende exclusivamente de sua tradição pedagógica, mas também do esforço 
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criativo das pessoas que hoje fazem parte da organização para torná-la capaz 

de atender as exigências do contexto atual. Necessita, imperiosamente, adaptar-

se às necessidades da sociedade a que serve. Um dos desafios atuais da Rede 

é o adequar-se às grandes mutações sociais, culturais, religiosas e econômicas. 

Neste sentido, a adaptação é indispensável e urgente. No entanto, somente isso 

não é suficiente, pois os desafios hoje não são tão somente de natureza 

tecnológica, mas de natureza social, cultural e econômica.  

 A marca La Salle é forte, por já estar há mais de cem anos no Brasil; isso 

acaba ajudando relativamente porque em muitas das escolas da Rede, existem 

famílias que já estão na terceira ou quarta geração de estudantes.   

 Conforme afirma Menegat (2004, p. 41):   

A Rede La Salle tem como características: comprometimento 

com a educação por parte dos seus docentes; engajamento 

nas ações sociais; excelente patrimônio físico e financeiro; 

formação do capital humano docente; imagem institucional 

junto à comunidade; incentivo à qualificação; motivação dos 

docentes; parcerias e convênios internacionais; recursos 

didáticos, satisfação da comunidade educativa; titulação 

acadêmica dos docentes; e a valorização do capital humano, 

que hoje é muito importante.  

 Por outro lado, a instituição vem enfrentando novos desafios. Conforme 

esse último autor, alguns desses desafios apresentados são: formar 

integralmente o aluno; buscar alternativas de desenvolver a criatividade e a 

solidariedade, num mundo competitivo e empreendedor; formar valores 

humanos e cristãos; exercitar linguagens que permitam a comunicação; fidelizar 

os educandos; e, principalmente, sustentar financeiramente as escolas.   

 Para Hengemüle (2000), as escolas Lassalistas trabalham com a ideia de 

que, cada vez mais, as crianças, os jovens e os adultos exigem a variedade de 

canais de aprendizagem, num sistema de elevada escolha. Isso fez com que a 

Instituição mudasse a concepção de como se faz educação. Os alunos passaram 

a ser os principais atores do processo de ensino-aprendizagem, isto é, podem 

aprender fazendo, em vez de somente estar ouvindo, como acontece ainda, 
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infelizmente, em algumas escolas. Isso significa que o professor passa a ser o 

mediador desse processo e não mais o ator principal.   

 Com isso, esse último autor afirma que a escola precisa valorizar mais a 

aprendizagem em rede e valorizar as ferramentas tecnológicas existentes no 

mundo de hoje.  

 De acordo com a Proposta Educativa Lassalista (2018), a Rede preconiza 

a construção de uma sociedade através da educação, uma sociedade 

organizada em função da pessoa, respeitada em sua condição e dignidade e 

ordenada por valores éticos e morais, uma sociedade que promova a justiça, a 

liberdade, a fraternidade, a igualdade, a democracia, a participação e o respeito 

às diferenças.   

 Uma das principais forças da Rede está no seu patrimônio físico e 

financeiro, que oferece total estrutura para que seus alunos possam 

desempenhar suas tarefas, usufruindo dos recursos físicos e tecnológicos que a 

instituição consegue oferecer através de aquisições que o mercado educacional 

oferece. Isso traz uma grande vantagem em relação às outras instituições de 

ensino que não possuem recursos financeiros suficientes para oferecer “algo 

diferente” e, consequentemente, acabam perdendo alunos em decorrência 

desses fatos.  

 Além disso, a Rede ainda apresenta outros pontos fortes. Conforme afirma 

(Corbellini, 2002), a instituição possui um ensino de qualidade e forte, 

preparando o aluno para o mercado de trabalho e, também, tem o 

comprometimento do corpo docente com os alunos. Segundo esse autor, a 

preocupação em formar um aluno com capacidade de enfrentar os desafios que 

a vida lhe oferece traz ao professor a motivação necessária para o desempenho 

de um bom trabalho, e isso se deve, também, à capacidade profissional do 

professor.   

 Os alunos podem, ainda, usufruir dos diversos convênios, nacionais e 

internacionais, o que acaba sendo uma vantagem no mercado. A Instituição tem 

uma visibilidade e credibilidade muito boa perante à comunidade, devido ao seu 

empenho nos trabalhos sociais e comunitários, sempre buscando a socialização 
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e a oportunidade às pessoas com baixa renda. Isso fortalece a imagem 

institucional perante a comunidade.  

 Paro (2003) afirma que o mercado educacional também é feito de 

oportunidades e o crescimento das instituições se dá através do aproveitamento 

das mesmas. Esses acontecimentos são de extrema importância para o 

crescimento da instituição dentro do seu segmento. Porém, para que isso ocorra, 

é necessário ter pessoas que consigam ter uma visão ampla, uma visão focada 

e atenta às oportunidades no mercado.  

 A cada dia, surgem novas instituições, tanto de educação básica como no 

ensino superior, e a oferta diferenciada dos serviços, inovação tecnológica e 

inovações pedagógicas tornam-se ameaças para a instituição. Por isso, as 

escolas do século XXI têm a obrigação de inovar seu projeto pedagógico, 

diversificar seus serviços e descobrir novas formas de educar e gerenciar seus 

processos. Além disso, Paro (2003) afirma que toda e qualquer instituição de 

ensino deve lutar pelo seu espaço, apresentar diversas maneiras de atrair e 

manter seus alunos, preocupando-se sempre com o aperfeiçoamento e a forma 

de educar, buscando sempre o melhor para seu aluno e para si própria.   

 A educação Lassalista, conforme sua missão e visão, citadas na Proposta 

Educativa (Província Lassalista) caracteriza-se pelos seguintes aspectos: 

promove o desenvolvimento integral da pessoa e a transformação da sociedade 

através da educação humana e cristã, solidária e participativa, tornando-se 

referência em inovação pedagógica, em atendimento educativo a pobres e em 

pastoral da juventude estudantil. Dessa forma, a Rede desenvolve os princípios 

básicos como: inspiração e vivência cristã Lassalista; conhecimento como 

processo de construção pessoal e coletiva; relações fraternas e solidárias; 

biocentralidade; serviço educativo a pobres; participação nos processos 

pedagógico-administrativos; qualificação dos agentes educativos; eficiência e 

eficácia na gestão administrativa; inovação em práticas pedagógicas e respeito 

à diversidade.  

 Para se desenvolver um trabalho de qualidade, se faz necessário analisar 

o mercado, analisar a concorrência e ver naqueles que se destacam o que eles 

vêm trazendo de novo, de diferente no mercado educacional.   
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 Hengemüle (2000, p. 63) afirma que a educação Lassalista caracteriza-se 

pelos seguintes aspectos:  

“Promove o desenvolvimento integral da pessoa e a 

transformação da sociedade através da educação humana e 

cristã, solidária e participativa, tornado-se referência em 

inovação pedagógica, em atendimento educativo a pobres, e 

em pastoral da juventude estudantil. Dessa forma, 

conseguimos desenvolver nossos princípios básicos como: 

inspiração e vivência cristã lassalistas; conhecimento como 

processo de construção pessoal e coletiva; relações fraternas 

e solidárias; serviço educativo a pobres; participação nos 

processos pedagógico-administrativos; qualificação dos 

agentes educativos; eficiência e eficácia na gestão 

administrativa; inovação em práticas pedagógicas e respeito 

à diversidade”.   

1.5  Estrutura Organizacional da Rede La Salle no Brasil 

No Brasil, a instituição está dividida em duas Províncias, localizadas em 

Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).  

Menegat (2004, p. 61) afirma que:  

Cada Província é dirigida por um Provincial, auxiliado por um 

Ecônomo Provincial, um Secretário e Diretores de Setores. As 

Províncias estruturamse juridicamente em sociedades civis, 

tornando-se mantenedoras das escolas sob sua jurisdição.  

Segundo esse último autor, o Diretor Presidente da Mantenedora (matriz 

jurídica), denominado canonicamente Provincial, é escolhido pelo Irmão Superior 

Geral do Instituto após ter acesso ao resultado das votações de orientação 

realizadas em cada Província entre os Irmãos. A Direção Provincial é escolhida 

pelo Presidente da Mantenedora, mediante aprovação do Conselho Provincial, 

eleito juntamente com o Diretor Presidente, em Assembleia Geral, realizada a 

cada quatro anos. A Direção da Província, que é a mesma da Sociedade Civil ou 

Mantenedora, tem sob sua responsabilidade a animação das Comunidades 

Religiosas e Educativas da Província. Os processos de acompanhamento, de 
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avaliação e de prospectiva das escolas são feitos através de visitas, plano global, 

reuniões, relatórios e informativos. Ele apresenta que “os Diretores e os Vice-

Diretores de cada Escola da Rede La Salle são nomeados pelo Diretor 

Presidente da Mantenedora, para um mandato de até quatro anos, podendo ser 

reconduzidos pelo Diretor Presidente seguinte ou não”.  

No Brasil, a Rede La Salle abrange duas Províncias e, logo, duas 

Mantenedoras. Uma tem sede em São Paulo e a outra, em Porto Alegre. A 

Província Lassalista de Porto Alegre, cujo nome civil é Sociedade Porvir 

Científico, possui escolas nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Distrito Federal, Mato Grosso, Maranhão, Pará e Amazonas. A Província 

Lassallista de São Paulo, ou Associação Brasileira de Educadores Lassalistas 

(ABEL), anima escolas em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, 

Tocantins e Mato Grosso.   

Conforme consta no Plano Provincial (Província Lassalista de Porto Alegre, 

2011), as duas Províncias juntas somam aproximadamente duzentos Irmãos 

Lassalistas. Com eles colaboram mais de dois mil educadores, distribuídos em 

quarenta instituições de ensino básico (infantil, fundamental e médio) e quatro 

de ensino superior.  

Conforme Campagnoni (1980), após a morte de La Salle, as Escolas 

Lassalistas cruzaram fronteiras e espalharam-se pelo mundo. Sobreviveram às  

grandes Revoluções da Europa, às Leis de Combes, às duas Grandes Guerras  

Mundiais e às crises da vida religiosa. Sobre a chegada no Brasil, Campagnoni  

(1980, p. 37) comenta:  

A chegada ao Brasil, especificamente a Porto Alegre, 

aconteceu em 1907, graças aos esforços de um ex-aluno 

Lassalista da Bélgica, o Padre Joseph Martin Moreau, pároco 

da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, de Porto 

Alegre, e ao apoio de Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de 

Leon, então Arcebispo da mesma cidade. Os três Irmãos 

pioneiros chegaram a Porto Alegre em 19 de março de 1907, 

e nove outros, no dia 29 de abril seguinte. Em dezembro do 

mesmo ano chegaram mais 22 Irmãos, aos quais outros se 
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juntaram e formaram um grupo de aproximadamente 

cinquenta Irmãos vindos de vários países da Europa.  

Esse último autor afirma que as primeiras Escolas Lassalistas no Brasil 

foram fundadas nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Caxias do Sul, no Estado 

do Rio Grande do Sul. À medida que aumentava o número de Irmãos, crescia, 

também, o número de escolas. Atualmente, a Rede La Salle atende 

aproximadamente 40 mil alunos.  

Já a chegada dos Irmãos Lassalistas no Rio Grande do Sul, foi em 1907. 

Conforme Campagnoni (1980), três Irmãos do primeiro grupo, com o objetivo de 

preparar a chegada dos restantes, hospedados na Argentina, chegaram no dia 

19 de março de 1907. Os restantes do primeiro grupo de doze chegaram no dia 

29 de abril de 1907.  

Paradoxalmente, apesar de ter sido o último Estado a solicitar a presença 

dos Irmãos, foi o primeiro a ser atendido. O desfecho foi favorável, e o primeiro 

grupo de doze pioneiros chegou. Segundo Nery (2007), primeiramente três, a 

título de batedores, e se completou com a chegada dos nove restantes, em 29 

de abril de 1907. Um segundo grupo de vinte e dois pioneiros, chegados em 

dezembro de 1907, reforçou os efetivos para, já em 1908, iniciarem as atividades 

nas primeiras escolas. Este mesmo autor afirma que os problemas percebidos 

neste Estado foram praticamente da evangelização. A vinda de mais uma 

congregação, especificamente dedicada ao ensino escolar, reforçaria a 

presença e a atividade das outras congregações religiosas já presentes. Dentre 

outros desejos, além do provimento de escolas de ensino geral – ler, escrever, 

calcular – os solicitantes de Irmãos, almejavam que eles se dedicassem ao 

ensino profissional, para melhorar a qualificação dos jovens para a obtenção de 

emprego, necessário para a manutenção das famílias. A obra dos Irmãos na 

França e em outros países europeus se espraiara pelo país e despertava o 

interesse dos solicitantes, de ter algo semelhante aqui.    

A Figura 1 sintetiza a estrutura organizacional das Escolas da Rede La 

Salle. 
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Figura 1 - Estrutura organizacional das escolas da rede La Salle 
  

 Organizou-se a instituição Lassalista para funcionar como comunidade 

educativa, na qual nos relacionamos numa interação fraterna. Mantendo diálogo 

continuado entre os setores pedagógico, pastoral e administrativo.  

 Fomentou-se o envolvimento de todos os integrantes da comunidade 

educativa no planejamento, desenvolvimento e avaliação da vida institucional e 

de seus textos orientadores. Assumindo uma gestão participativa, que permite a 

interação e tomada de decisões, de forma dialogada e responsável, 

considerando a missão, os princípios e os objetivos da instituição.  

Primou-se pela responsabilidade social e administrativa, zelando pelo 

cumprimento dos princípios éticos e legais, seja na gestão de pessoas e dos 

recursos materiais, seja nos relacionamentos com a sociedade em geral.  

Buscou-se a viabilidade e a sustentabilidade econômico-financeira da 

instituição, através de iniciativas e projetos, entre eles o do Desporto Escolar, 

que garantam a continuidade e o avanço, em vista da excelência educativa. 
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2. A INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

 Estamos convictos que as nossas organizações só poderão mudar de 

rumo se caminharem em busca da valorização do ser humano porque o coração 

de uma empresa é a pessoa. Por conseguinte, o ser humano é complexo 

“enquanto sistema aberto, em constante interação e confrontação com o mundo 

exterior e interior; enquanto totalidade organizada, nem estaria só condicionada 

pelos estímulos do meio, nem só pelos impulsos que lhe viriam de dentro de si”  

(Souza, 2001, p. 177).  

 Cada escola é formada por um grupo de pessoas e estas por sua vez 

formam uma rede vasta de relações interpessoais que podem ser positivas ou 

negativas. De facto, a escola é uma organização de pessoas que pensam, 

sentem, sofrem, vivem, agem, interagem e colaboram entre si.  

 Falar da escola como organização é falar essencialmente de pessoas, de 

relações e processos, “as escolas são organizações inteligentes, conscientes 

dos seus pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades, com 

capacidade de melhorarem continuamente” (Vicente, 2004, p. 143). 

 Na opinião de Costa (2005, p. 25), foi a Lei de Bases do Sistema 

Educativo que primeiro aprovou, do ponto de vista jurídico, a escola como 

organização, ao fazer a distinção entre administração do sistema educativo 

(central, regional e local) e a administração das escolas. A escola é, segundo 

este autor, uma organização específica da educação formal, isto é, “visa 

proporcionar a instrução (transmitindo e produzindo conhecimentos e técnicas), 

a socialização (transmissão e construção de normas, valores, crenças, hábitos 

e atitudes) e a estimulação (promoção do desenvolvimento integral do aluno)”.    

 Gomes (1993, p. 154)  apresenta a escola como “um corpo, um organismo 

ou um sistema vivo”. A organização educativa existe inserida num contexto 

político, social e económico, do qual depende para a satisfação de várias 

necessidades. Deste modo, a realização de um certo tipo de relações com o 

meio pode levar a escola a melhorar a sua eficácia.  

 Guerra (2002, p. 18) considera que a escola enquanto organização 

escolar tem sido frequente objeto de estudo. A organização escolar preocupa-se 
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com “a regulação do espaço, com a distribuição do orçamento, com o controle 

dos seus membros, com a estrutura burocrática e com a ordenação do currículo”. 

Além disso, a escola educa, ensina, prepara para os valores e para a vida. O 

objetivo fundamental da escola é a formação integral dos alunos. A escola é 

definitivamente uma instituição em si mesma formadora.  

 A escola é uma organização que aprende, com capacidade de se 

aperfeiçoar continuamente. “A organização funcional, normalmente 

representada pela pirâmide, dará lugar a uma organização flexível em função 

dos projetos a desenvolver” (Vicente 2004, p. 78). De certo modo, a organização 

pode ser estorvo para a mudança, mas também pode ser um trampolim para a 

inovação e o melhoramento. Todavia, quando aparecem conflitos no seu seio, 

“há que analisá-los com uma atitude crítica que os permita compreender e 

enfrentá-los de forma criativa de modo a que se possa aprender com eles e com 

a forma de os ultrapassar” (Guerra, 2002, p. 42).  

 Na opinião de Alves (2003), podemos diferenciar dois tipos básicos de 

estruturas na organização escolar: as estruturas administrativas (a gestão de 

recursos humanos, físicos e financeiros) e as estruturas pedagógicas (a 

organização das funções educativas para que a escola atinja de forma eficiente 

e eficaz as suas finalidades). 

 

2.1. O Projeto Educativo da Escola 

O Projeto Educativo da Escola é um documento estruturante que estipula 

os objetivos, dinâmicas e propósitos que a escola vai seguir. Nele, serão 

considerados todos os âmbitos que compõem o ambiente educacional, como: a 

proposta curricular, diretrizes sobre a formação dos professores e diretrizes para 

a gestão administrativa. Em suma, o documento funciona como um mapa para 

que a instituição alcance seu potencial máximo, adequando-se ao contexto no 

qual está inserida e contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de 

seus alunos. 

O Projeto Educativo nasceu após a Constituição de 88, para dar 

autonomia às escolas na elaboração da própria identidade. Esse projeto é o 

referencial de quaisquer instituições de ensino. Regido pela Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação, n° 9.394-96 (LDB), sancionada em dezembro do mesmo 

ano possui 92 artigos voltados para a educação. Ou seja, o marco do Projeto 

Educativo da Escola é a LDB, que intensifica a elaboração e autonomia da 

construção de projetos diferenciados de acordo com as necessidades de cada 

instituição.  

  O artigo 12 da LDB diz: "Os estabelecimentos de ensino respeitando as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar 

e executar sua proposta pedagógica".  

 

2.2. O Professor em Contexto Organizacional 

 Pensar numa organização exige forçosamente que se pense nas pessoas 

que a constituem, que trabalham e cooperam na consecução de objetivos 

comuns e nas relações que estabelecem entre si, pois, como refere Teixeira 

(1995, p. 162)  "uma organização é um conjunto de indivíduos que interagem. O 

que fizerem com as suas relações definirá o que é a organização". 

 A escola é um local onde se trocam experiências, onde todos os que aí 

participam vivem um pouco ou grande parte da sua vida. Por isso, a escola exige 

novas posturas, novas responsabilidades de todos os que nela intervêm e 

contribuem para uma melhoria do ensino, quer sejam professores, pais ou 

outros.  

 O professor assume o papel primordial de dinamizador de participação e 

de mobilização de todos os outros intervenientes, no sentido de os levar a darem 

o seu contributo e a assumirem a sua cota parte de responsabilidade na 

educação, para que a escola possa realizar os seus objetivos. O papel do 

professor, como principal impulsionador e dinamizador, é e será determinante 

para o sucesso de qualquer reforma do sistema educativo. 

 Do professor espera-se, através de suas ações pedagógicas, que o seu 

trabalho intelectual seja transformador da estrutura organizacional da escola, 

integrada à transformação estrutural mais ampla da sociedade da qual ele 

participa. A escola, entendida como a vitrine para os projetos sociais, serviria de 

instrumento viabilizador das ações pedagógicas propostas pelo professor. O 

professor ao decidir o objetivo, conteúdo, e a metodologia aplicada, revela o seu 
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posicionamento político, fazendo da educação um ato político, que orienta a 

práxis do educador. A escola, dessa forma, se organiza centrada no professor 

transmissor do acervo cultural.  

 Cabe ao professor ter coerência em atuar em sintonia com o Projeto 

Educativo da escola, compreendendo seu papel e cumprindo suas metas. Agir 

com integralidade compreender o estudante de forma integral, identificando suas 

necessidades de desenvolvimento no nível intelectual, físico, emocional, social, 

cultural. Devem conhecer a realidade do aluno, acolher as diferenças, conhecer 

interesses e anseios para apoiá-los a alcançar seus objetivos. E acima de tudo 

trabalhar de forma colaborativa com outros professores da escola e com a equipe 

gestora no sentido de apontar necessidades de infraestrutura e projetos de 

ações. 

O professor atuante no Deporto Escolar, assim como os professores de 

outras áreas, é um educador e não lhe compete apenas transmitir informações, 

o seu processo educacional vai muito para além dos conteúdos. A Educação 

Física e o Desporto Escolar possui inúmeras faces e vários objetivos as quais, 

de forma direta e indireta, influenciam a formação do indivíduo.  

Quando nos referirmos ao professor de Educação Física, deparamo-nos 

com algumas características, das quais a principal será a característica de 

mediador, pois é a partir desse fator que se podem aproximar as relações e é 

através da mediação do professor que o aluno descobre a melhor forma de se 

inserir na sociedade em que vive. 

 A importância de uma relação coesa entre a escola e a sociedade tem 

vindo a ser bastante falada, assim como a participação ativa do aluno em 

cooperação com o professor. 

 

“Se a escola pretende preparar os jovens para enfrentar a 

complexidade do mundo com (os) seus conhecimentos e (as) 

suas competências, ela deveria privilegiar a figura do 

professor como organizador de uma pedagogia construtivista, 

garantia do sentido dos saberes, criador de situações de 
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aprendizagem, gestor de heterogeneidade e regulador de 

processos e percursos de formação”  

(Perrenoud, 2005)  

 Pela influência que o professor exerce sobre o aluno, a educação para a 

cidadania é uma constante na interação entre eles. Isto contribui, de fato, para a 

criação de uma identidade própria e consciência social atenta à importância da 

autonomia e da cooperação. 

 Para Beltrão e Nascimento (2000, p. 73), a educação para a cidadania 

implica uma educação para os valores, mas não se reduz a esta. Implica que a 

escola crie as condições para que os alunos reflitam sobre os seus próprios 

valores, o que implicará mudanças no seu comportamento.  

 “Educar não pode deixar de acrescentar ao mundo”  

(Morgado, 2005, p. 7). 

Educar é um termo bastante completo e reflete um processo de maturação 

e crescimento da condição humana.  

Para que educar seja acrescentar, o processo que permite educar tem 

que ter as suas finalidades muito bem definidas, ou seja, o que se pretende 

alcançar com o processo educativo.  

 “A condição de educar faz parte de uma contingência social, 

levada a cabo por quem dispõe de conhecimentos e 

competências necessárias à educação”  

(Morgado, 2005, p. 7).  

Os professores “constituem a principal força propulsora da mudança 

educativa e do aperfeiçoamento da escola” (Morgado, 2005). A figura do 

professor é fundamental quando se fala em educação.   

Sendo o professor, o primeiro responsável no processo educativo, tem 

uma contribuição privilegiada no processo de maturação e emancipação do 

aluno enquanto indivíduo social.  

Não podemos deixar de fazer referência ao que Morgado deixa em nota 

final quando diz que “sendo o ato educativo, essencialmente, um ato de criação, 

cabe ao professor continuar a desempenhar com profissionalismo uma tarefa 
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que se quer mágica e sublime, para que a escola possa continuar a acrescentar 

ao mundo” (Morgado, 2005, p. 121).  

 

 

3. O DESPORTO ESCOLAR E SEU ENQUADRAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

3.1.  Da Educação Física ao Desporto Escolar 

 O desporto escolar, atividade desportiva extracurricular, de livre escolha 

dos alunos e de acordo com os seus interesses e motivações faz parte do nosso 

enfoque de análise. 

 A escola, enquanto local privilegiado de transmissão do saber elaborado 

referente aos vários domínios culturais, também é aqui que a cultura desportiva, 

logicamente, deve ser disseminada. Cumpre à escola e, especificamente aos 

professores de educação física, esta responsável tarefa educativa. A educação 

física e o desporto escolar são as vias de que os professores dispõem para a 

formação desportiva dos jovens. De acordo com Tani (2007, pp. 270-271)  

acreditamos que “a instituição mais apropriada para disseminar às pessoas 

conhecimentos, atitudes, valores e habilidades relacionados com o desporto, 

para fomentar a sua prática ao longo da vida, visando ao bem-estar, é a escola, 

mediante uma disciplina curricular denominada de educação física escolar” e à 

qual se acrescenta o desporto escolar, atividade extracurricular. 

É importante estabelecer uma diferença entre a Educação Física como 

disciplina escolar e o desporto. Aquela, um componente curricular legal dos 

sistemas de ensino previsto na Lei de Diretrizes e Base (LDB), que é a área de 

conhecimento que promove a inserção e integração dos alunos na cultura 

corporal do movimento por intermédio dos conteúdos esportes, jogos, danças, 

ginásticas, lutas e conhecimento sobre o corpo. O desporto escolar é o espaço 

da vivência, do fazer com qualidade, da experiência de novas possibilidades, da 

superação e da oportunidade de novas aprendizagens, porém não de caráter 

obrigatório, mas como elemento referência essencial da educação permanente. 
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O desporto escolar tem lugar no seio da escola, mas fora das aulas de 

educação física, propriamente ditas. Mesmo sendo uma atividade 

extracurricular, mas, escolar, portanto educativa, e uma vez que acontece dentro 

de uma escola, o desporto tem sua função formativa.   

 O conceito de desporto escolar surgiu a partir da Carta Internacional da 

Educação Física e do Desporto da Unesco, lançada em 1978 (Vargas, 1995). A 

carta, no seu Artigo 2º, salienta que ― A educação física e o desporto constituem 

um elemento essencial de educação permanente no sistema global de educação 

e que o esporte deve contribuir para a inserção social. Por ocasião dos Jogos 

Escolares Brasileiros (JEBs), em 1985, iniciou-se no Brasil o debate sobre o 

desporto escolar. E em 1995, com a criação do Ministério Extraordinário do 

Esporte e do INDESP (Instituto Nacional do Desenvolvimento do Esporte) 

(Ministério do Esporte, 2005), foi elaborado um documento-ensaio com os 

princípios fundamentais do desporto escolar, que são:   

1. O princípio da totalidade; 

2. O princípio da co-educação; 

3. O princípio da cooperação; 

4. O princípio da participação; 

5. O princípio da emancipação; 

6. O princípio do regionalismo. 

   Com estes princípios definidos e orientadores o desporto escolar reforça a 

sua grande possibilidade, e também uma das principais funções, que é 

transformar-se em prática pedagógica inclusiva.  Para isso é importante que o 

Desporto Escolar reforce a cooperação, a ética, a coletividade, as possibilidades 

de superação em grupo, que proporcione práticas prazerosas, e que permita 

aceitar a ascensão social de alguns atletas quando acontece de forma natural.  

Sabemos que, na teoria, o desporto escolar é proposto como 

possibilidade de formação do aluno. Na prática isso nem sempre acontece. 

Muitas vezes essa prática é reproduzida com objetivos competitivos, com 

características do desporto federado. A escola deve oferecer a todos os 

estudantes oportunidade de escolha de participar de jogos tanto de caráter lúdico 

quanto de alto rendimento. No caso particular do alto rendimento, deve oferecer 
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espaço, orientação e equipamentos apropriados e suficientes para esse fim que 

permitam a ampliação do acesso e a permanência de escolares na prática 

esportiva com valorização profissional daqueles que atuam nessa atividade 

dentro da escola.  

 As características do desporto contemplam a vida na sua dimensão 

individual e social. O desporto é jogo, é competição, é luta, é vitória, é derrota, é 

sorte, é azar, é trabalho, é empenho, é desempenho, é técnica, é prazer, é 

cooperação, é amizade, é risco, é sofrimento e alegria. Nele está incluída a ética, 

a moral, a estética, a verdade e a inteligência. No desporto sente-se e vive-se 

um mundo de emoções, valores, regras, da mesma forma que vivemos na vida 

social. Daí o valor educativo do desporto e especificamente do desporto na 

escola quer como atividade letiva ou extraletiva: o desporto é uma escola da 

vida. Segundo Couto (2004) “O desporto na escola deve preconizar a cultura, 

deve ser algo valioso que se ensina pelo seu valor intrínseco e que contempla o 

saber, o saber fazer e o saber ser no desporto, que prepara para a vida”.  

 O desporto, na escola, tem que visar a formação do ser humano por 

valores educativos que respeitem as diferentes identidades de cada um, 

considerando as suas potencialidades e os seus limites. A crise de valores que 

atravessamos na atual sociedade impõe uma necessidade urgente de dar um 

rumo à educação em geral e, ao desporto em particular. As crianças e jovens 

necessitam de uma formação desportiva que os conduza a um estado digno de 

ser-se humano. 

 É dever dos professores de educação física na sua ação educativa, seja 

ela direcionada para as aulas de educação física ou para as de desporto escolar, 

formar os alunos para serem pessoas desportivamente cultas. Na opinião de 

Graça (1997) isto requer saber, saber fazer e saber ser no desporto, que o autor 

denomina por ser desportivamente letrado, competente e comprometido. Na 

esteira do autor o saber ou o ser desportivamente letrado significa conhecer as 

manifestações desportivas, os seus objetivos, os regulamentos técnicos e 

táticos, a sua estrutura, os seus rituais e tradições. Implica ainda saber identificar 

a prática desportiva do ponto de vista ético, operativo e estético. O saber fazer, 

ou ser competente desportivamente, significa ser capaz de participar na prática 
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desportiva e nela aplicar eficazmente os conhecimentos, as habilidades e 

capacidades correspondentes. Por fim, saber ser ou ser comprometido 

desportivamente, significa agir eticamente, agir dignamente em relação a si e 

aos outros, na verdade, na justiça e na imparcialidade. 

 Acreditamos que é a atividade que mais enriquece os estabelecimentos 

escolares, pela dinâmica que impõe, pelo elevado número de alunos que a 

solicitam, pela diversidade de atividades desportivas que oferece e por se fazer 

chegar a todos, sem exceção. Uma escola que possui desporto escolar e que 

desenvolve de forma eficaz e responsável várias atividades desportivas é uma 

escola ativa e viva, uma escola alegre e enérgica, uma escola cujos alunos 

vestem a camisa com orgulho e entusiasmo. Uma escola que ocupa o tempo 

livre dos seus alunos de uma forma construtiva e que vai de encontro às 

necessidades físicas e à vontade das crianças e jovens. 

 Perante as várias dificuldades com que se depara a disciplina de 

educação física, e também pelos diferentes objetivos que a disciplina acarreta, 

o desporto escolar surge como um complemento formativo de importante relevo 

na educação dos jovens. 

 Podemos encarar o Desporto Escolar, também, como um importante 

elemento de socialização. É um “espaço” aberto de caráter facultativo que 

funciona como complemento à atividade curricular e, por isso mesmo, fruto de 

uma escolha por parte dos alunos que nele participam por vontade própria. 

 Embora o Desporto Escolar e a disciplina de Educação Física tenham 

inúmeras afinidades, eles têm dimensões e planos de ação distintos. O Desporto 

Escolar, com o seu caráter de componente não curricular, é independente da 

Educação Física enquanto dimensão curricular e tem um espaço próprio para se 

desenvolver, objetivos, procedimentos e regras diferenciados. 

 Concordamos com a concepção de Tani (2007) relativamente aos 

objetivos do desporto na disciplina de educação física. Para o autor estas aulas 

devem objetivar o ótimo rendimento tendo sempre em consideração os limites e 

as potencialidades dos alunos em termos físicos, psicológicos, sociais e 

culturais, respeitando as diferenças individuais de valores, expectativas e 

preferências. 
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 O desporto escolar é uma oportunidade para os alunos praticarem e se 

aperfeiçoarem numa modalidade desportiva que vá de encontro aos seus 

interesses e que nas aulas de educação física não têm oportunidade de o fazer. 

Entendemos que assume uma posição intermédia entre o desporto preconizado 

na educação física e o desporto de rendimento, sendo muitas vezes o trampolim 

para o desporto federado. 

 Uma característica valiosa do desporto na escola é, e de acordo com 

Soares (2012) o seu caráter democrático e integrador. Na escola ele chega a 

todos, é de todos e para todos. Rico ou pobre, feio ou bonito, negro ou branco, 

grande ou pequeno, gordo ou magro, religioso ou ateísta, bom ou mau aluno, 

todos nele podem participar. E independentemente da cor, das aptidões físicas 

ou, da classe social qualquer um pode, à custa de trabalho, empenho, vontade 

de superação, chegar ao cume das suas potencialidades. 

 Outro benefício que a nossa experiência não permite omitir é a 

participação dos jovens com distúrbios ou deficiências. São experiências que 

marcam e que nos dão ânimo nesta profissão. Estes alunos refletem geralmente 

uma baixa autoestima oriunda da sua incapacidade e por mais vontade que 

sintam de participar numa atividade desportiva, sentem-se diferentes, incapazes 

e excluídos. O clube não tem lugar para eles, é a escola, os professores e os 

seus colegas e amigos que oferecem o ambiente mais seguro e acolhedor para 

que eles possam mergulhar num mundo que também lhes pertence. É claro que 

tudo depende do grau de deficiência e das atividades desenvolvidas pela escola, 

mas quando a sua integração numa atividade acontece, os resultados são 

notáveis. O jovem gradualmente vai ultrapassando desafios, derrubando 

barreiras até que chega a um ponto que esquece a diferença e se vê igual aos 

outros. Os ganhos em termos pessoais são enormes e acarretam consequências 

positivas nas várias disciplinas curriculares. Em termos de grupo, a 

solidariedade, a cooperação, a superação, o empenho, o incentivo, a 

sensibilidade e o respeito pela diferença vivem-se de tal forma que nos fazem 

sentir o dever cumprido e perceber, confiar e acreditar que a escola e o desporto 

são uma verdadeira oficina de humanidade. 
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 Outra contribuição do desporto escolar e, de extrema importância na 

formação dos jovens, principalmente nas atividades de quadro competitivo, é a 

possibilidade dos alunos participarem na organização e gestão dos encontros 

desportivos. Sob a orientação dos professores, participam ativamente na 

dinâmica da atividade: preparam os materiais, vão para as mesas de jogo, 

arbitram os jogos, distribuem lanches aos colegas, etc. E é maravilhoso observar 

a forma responsável, dedicada e eficiente com que os alunos mais rebeldes e 

por vezes mais indisciplinados cumprem estas tarefas. Quanto a nós, este é um 

dos casos mais notórios que refletem o valor do desporto na educação. Na 

organização das atividades é feito o apelo ao cumprimento de regras, à 

disciplina, à iniciativa, à autonomia, à criatividade, à responsabilidade, à 

cooperação e ao trabalho de equipe. 

 Não podemos deixar de mencionar a sua contribuição para criação de 

estilos de vida saudáveis. Na prática desportiva extracurricular sugere-se a 

criação de hábitos desportivos hoje tão necessários perante o panorama geral 

da saúde. Cabe à escola exaltar as virtudes do desporto no combate à 

obesidade, às doenças cardiovasculares, à diabetes e a demais problemas de 

foro orgânicos e psíquico que estão diretamente relacionados com a inatividade 

física. 

 O desporto escolar não é seletivo nem excludente. Os seus objetivos não 

se prendem prioritariamente com o rendimento como muitas vezes acontece nos 

clubes desportivos. Os seus objetivos orientam-se essencialmente para a 

formação humana, na elevação das capacidades físicas, no aperfeiçoamento de 

habilidades motoras, na aquisição de hábitos de vida saudáveis, na elevação da 

autoestima e da autoconfiança, no respeito pela diferença, na cooperação, no 

espírito desportivo, etc. No desporto escolar todos têm oportunidade de 

participar e evoluir. 

 Atualmente as normas de desporto escolar possibilitam a participação em 

número ilimitado de alunos federados nas equipes de quadro competitivo, 

contrariamente ao que se passava a alguns anos atrás. Esta medida se por um 

lado veio democratizar o desporto escolar, por outro, veio implicar um grande 

apelo ao bom senso dos professores.  
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 Como salienta Bento (2010, p. 56) “os professores de educação física são 

educadores do homem, por meio da sua corporalidade, em nome e a rogo do 

espírito”. A eles cabe a missão de criar condições para que todos os alunos se 

possam enquadrar voluntariamente em atividades desportivas que os motivem 

e realizem como pessoas e como desportistas. São variadíssimas as atividades 

de desporto escolar que se podem desenvolver na escola, são vários os 

interesses dos alunos, só é necessário que haja vontade e sentido ético para 

que seja dada oportunidade a todos. 

 Perante a educação física o desporto escolar surge assim como o 

suprimento às suas limitações ou, melhor dizendo, como uma contribuição 

reforçado à formação desportiva dos jovens. O desporto escolar dá oportunidade 

à liberdade dos alunos, é uma porta aberta para o aperfeiçoamento desportivo 

na modalidade eleita. Ele objetiva um rendimento superior ao preconizado nas 

aulas de educação física pois é orientado para um menor grupo de alunos que 

estão de igual forma motivados para a aprendizagem. Selecionando 

aleatoriamente os alunos mais hábeis, pois são os que se identificam mais com 

a modalidade escolhida, impõe ao treino maior performance. Se bem que a sua 

ação é predominantemente orientada para a aprendizagem, a competição é mais 

frequente, sem que, no entanto, seja esse o seu objetivo final, ela surge como o 

culminar e avaliação das aprendizagens realizadas e não como um produto em 

si. 

 O desporto escolar é assim, pela sua organização, pelos seus objetivos e 

pelas características do treino uma ligeira aproximação ao desporto de 

rendimento. Aqui, quem quer ser bom tem que se vergar à dedicação, ao 

empenho e ao suor, tem que encarnar no corpo e na alma os verdadeiros valores 

do desporto. Porque como tão esplendidamente refere Bento (2010, p. 62)  

“porquanto o desporto é uma moral em ação e uma pedagogia da vontade. Nele 

manifesta-se o domínio do corpo natural pelo desejo moral…Atos desportivos 

são espirituais e anímicos. Somente são físicos na superfície da aparência; na 

profundidade da sua essência são sempre desafios éticos, decisões e exercícios 

volitivos, uma terapia ativa para buscar o que nos falta ou conservar o que 

temos”. 
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 Olhamos para o desporto escolar como um ato da sua própria vontade, já 

que parte do princípio que a escolha é dos alunos. Não é uma atividade imposta, 

é livre e opcional, de acordo com os desejos de cada aluno. Quem nele participa 

é sujeito livremente aos princípios do treino que são orientados por valores éticos 

e condutas morais que atualmente estão esvaziados de sentido na sociedade. 

Acreditamos assim que, quando orientado por profissionais embutidos de um 

profissionalismo eticamente responsável e, comprometedor com a formação 

integral dos seus alunos, o desporto escolar configura-se como uma excelente 

contribuição para a formação humana. 

 O desporto escolar para se constituir uma verdadeira atividade formativa 

tem que partir da premissa que as crianças e jovens que nele participam são um 

ser em formação, são antes e acima de tudo, pessoas com identidades 

singulares que importa proteger. 

 De acordo com Bento (2004) acreditamos que o valor do desporto está no 

contributo educativo e formativo do ser humano porque ensina o homem que o 

corpo exprime tudo o que somos por dentro e que a perfeição exterior se 

conquista com trabalho, empenho, honestidade, dedicação, persistência, justiça, 

amizade, sacrifício, responsabilidade, disciplina, humildade e outras tantas 

qualidades que o dignificam por dentro. 

 Acreditamos que a escola, o desporto em geral e o desporto escolar 

podem, em mãos de profissionais verdadeiramente comprometidos com a 

formação (desportiva) do homem, assumir o papel que lhe compete: ser uma 

verdadeira oficina de humanidade. 

 A imagem que durante muito tempo esteve associada ao Desporto Escolar, 

e que ainda hoje é referenciada com alguma frequência prende-se com o que 

nos diz Marreiros (2006), no sentido de que estava enraizada a visão de que a 

concretização das atividades de Desporto Escolar surgiu rotulada como 

“animação desportiva” sob as diretrizes do grupo de Educação Física. Julgamos 

ser esta a condição chave para uma guinada ao nível do modo como o Desporto 

Escolar é encarado pela comunidade educativa em geral. No entanto, o Desporto 

Escolar propriamente dito obedece a princípios específicos e contextualizados 
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sob a orientação e gestão da escola e de acordo com um programa emanado 

pelo Ministério da Educação. 

 Apesar de alguns equívocos ao nível das competências e atribuições no 

âmbito do Desporto Escolar, é inquestionável a sua importância para a 

sociedade e para o desenvolvimento dos alunos. São inquestionáveis os seus 

benefícios e inclusivamente a sua convergência num processo de 

desenvolvimento do desporto ao nível nacional. Desde há muitos anos que a 

constituição contempla a obrigação de se criarem oportunidades e iniciativas 

com vista à construção de uma cultura desportiva nacional bem como atuar ao 

nível da prevenção de comportamentos divergentes ou até mesmo violentos. 

 O Desporto Escolar enquanto meio privilegiado de desenvolvimento de 

capacidades e competências nos alunos devem ter, na Escola, um lugar de 

destaque e total envolvimento da comunidade educativa. Só assim será possível 

a convergência de todas as forças dentro da organização educativa. Só assim 

se cria um clima de plena identidade face a um projeto que visa única e 

exclusivamente o sucesso e a socialização de todos os alunos/sujeitos sociais. 

O Desporto Escolar, enquanto atividade extracurricular, deve refletir uma 

imagem da dinâmica de cada escola e sua própria cultura institucional. 

  Falar do Desporto Escolar como está acontecendo hoje em nossas 

escolas, requer informações sobre a Política de implantação do mesmo. Requer 

saber porque o governo criou o Programa Esporte na Escola.  

  Darido (2000) afirma que com a nossa fraca participação nas Olimpíadas 

de Sydney no ano 2000, os responsáveis foram duramente questionados. O 

poder público, então, desencadeia um movimento objetivando fortalecer a 

educação física nas escolas e, por um lado cria o Programa Esporte na Escola, 

por outro altera Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

onde estabelece como uma das diretrizes para os conteúdos curriculares a 

promoção do desporto educacional e das práticas desportivas não formais, 

através da Lei Nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003, com a qual, apresenta as 

situações em que é facultativa a prática da Educação Física na Educação 

Básica.  



43 

 

Atualmente, o desporto educacional está regulamentado prioritariamente 

pela Lei Nº 9.615 de 24 de março de 1998, popularmente conhecida como Lei 

Pelé, e pelo Decreto Nº 7.984 de 09 de abril de 2013, que regulamenta a referida 

lei.  

A Lei Pelé institui normas gerais sobre o desporto, diz em seu art. 3o, 

incisos I, II, e III, que as atividades do desporto educacional, quando reconhecido 

como uma manifestação esportiva, e praticado nos sistemas de ensino e em 

formas assistemáticas de educação, evitando a seletividade, a 

hipercompetitividade de seus praticantes, têm como finalidade alcançar o 

desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da 

cidadania e a prática do lazer.   

O Decreto Lei Nº 7.984 de 2013 que regulamenta a Lei Pelé, diz que o 

desporto abrange práticas formais e não formais. A prática desportiva formal é 

regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática 

desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais 

de administração do desporto.  

A prática desportiva não formal é caracterizada pela liberdade lúdica de 

seus praticantes, que se manifesta em grande maioria, nas atividades 

desportivas escolares, que tem como referência os princípios socioeducativos 

como inclusão, participação, cooperação, promoção à saúde, coeducação e 

responsabilidade, visando à formação cidadã, o desenvolvimento do espírito 

esportivo.  

Temos observado que o desporto escolar assume um importante papel 

no desenvolvimento da cidadania e na dimensão cívica das crianças e jovens 

praticantes, contribui para a aprendizagem das regras da cooperação e da 

competição saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de equipe, 

do esforço para atingir metas desejadas ou da importância do cumprimento de 

objetivos individuais e coletivos. Ficando provado que a prática de qualquer 

modalidade desportiva proporciona o desenvolvimento de competências físicas, 

técnicas e táticas, visando benefícios na formação e promovendo a inclusão 

social dos alunos.  
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A atividade física e desportiva assume particular importância na dimensão 

da saúde, ajudando o desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais 

saudáveis, hoje ainda mais importante face ao problema do excesso de peso e 

da obesidade nas faixas etárias mais baixas.  

O texto diz ainda que as escolas poderão oferecer a “prática desportiva 

de rendimento” como atividade extracurricular aos alunos que demonstrarem 

aptidão desportiva e interesse, desde que realizada de modo não-profissional. 

Conforme a Lei Pelé, o desporto de rendimento tem a finalidade de obter 

resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras 

nações. Na modalidade não-profissional – ou seja, sem contrato de trabalho – é 

permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio. 

De acordo com Nuzman (2017), presidente do Comitê Olímpico Brasileiro 

(COB) ― “o esporte na escola é a iniciativa mais importante da história do 

esporte no Brasil. Aqui podemos completar esta frase com o que dizem Bracht e 

Almeida (2003, p. 90), “oferecendo a possibilidade de a criança se tornar um 

grande atleta num futuro próximo”. Porém, diante das críticas específicas à 

relação que o esporte vem mantendo com a educação física no ambiente 

escolar,  Bracht (1992) afirma que a educação física se subordinou aos códigos 

da instituição esportiva e, por conseguinte, não teríamos o esporte da escola e 

sim o esporte na escola. E à educação física seria reservada a tarefa de fornecer 

a base, através da detecção de talentos, para o esporte de rendimento. A escola 

seria a base da pirâmide esportiva.   

O desporto escolar pode proporcionar uma oportunidade de prática para 

todos os alunos, até mesmo para os menos capazes tecnicamente. Porém, 

quando se fala em jogos escolares, faz-se necessário a composição de um 

selecionamento. Um grupo que por qualidades técnicas, motoras e psicológicas, 

recebe o nome de seleção.  Aqui não vem ao caso as fortes críticas que o esporte 

escolar, quando praticado com o objetivo de formar uma seleção, recebe de 

alguns pensadores e autores por ser considerado discriminatório, uma vez que 

esse não é o objetivo deste estudo. Reafirmando, é este grupo de alunos 

selecionados, que passam por diferentes experiências, por novas possibilidades, 
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por novas oportunidades e aprendizagens que estamos estudando. O texto de 

Damiani e Escobar (2006) ilustra muito bem esta visão.   

“Como consequências da aprendizagem e da prática surgem 

os jogos escolares e se levanta o problema da seleção. A 

escola deve oferecer a todos os estudantes oportunidade de 

escolha de participar de jogos tanto de caráter lúdico quanto 

de alto rendimento. No caso particular do alto rendimento, 

deve oferecer espaço, orientação e equipamentos 

apropriados e suficientes para esse fim que permitam a 

ampliação do acesso e a permanência de escolares na prática 

esportiva com valorização profissional daqueles que atuam 

nessa atividade dentro da escola.”  

(Damiani & Escobar, 2006, p. 72)  

  Hoje o esporte escolar de rendimento, ou seja, aquele que é praticado 

com a finalidade de formar seleções, mas nem por isso deixa de ser educativo, 

é organizado de forma a proporcionar que todas as escolas tenham o direito de 

participar.  É condição, consta no regulamento, para que uma escola participe 

das Olimpíadas Escolares, que tenha participado desde a fase municipal, 

regional e estadual. Portanto, organizado pelas Secretarias Municipais na fase 

municipal, pelas Secretarias Estaduais de Educação e /ou de Esportes, na fase 

regional e estadual e pelo Ministério dos Esportes, juntamente com o Comitê 

Olímpico Brasileiro, na fase nacional. Assim, a escola campeã municipal, de 

qualquer modalidade constante do regulamento, pode chegar a ser campeã 

nacional.  

 As atividades desportivas escolares são de responsabilidade da 

Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), entidade responsável 

pela realização de eventos, competições, programas de formação, treinamento 

das práticas desportivas escolares. 

 Aqui é oportuno destacar que dentre as escolas que possuem um 

trabalho sistemático com práticas esportivas extracurriculares, as escolas 

particulares, de um modo geral, são a grande maioria, e ainda, possuem 

autonomia para determinar seu projeto de ação, o que raramente acontece com 
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as escolas públicas. Estas, vinculadas às normativas determinadas pelas 

Secretarias de Educação, encontram maior dificuldade para compor suas 

equipes.  

 Na sua essência, o desporto consagra uma dimensão, uma vertente 

competitiva. É um misto de físico e intelectual onde estão à prova as destrezas 

e as habilidades no espírito de vencedores e vencidos. Esta é também uma 

perspectiva da sociedade a que cada um de nós pertence e na qual a escola 

está inserida. A sociedade é competitiva e exige um clima constante de (auto) 

superação. É assim que a sociedade se desenvolve e evolui, e o Desporto 

Escolar não pode fugir a esta lógica de ação. No entanto, Sarmento (2004)   

defende que não se pode cair num excesso de espírito competitivo e que este é 

um princípio que deve estar constantemente presente na escola, no desporto e 

na sociedade.  

 O Desporto Escolar tem na escola o pilar fundamental de toda uma cultura 

social, desportiva, humana e saudável. Cabe à escola e a toda a sua estrutura 

hierarquizada, gerir e potenciar este recurso da melhor forma. 

 Para além da dimensão desportiva, o Desporto Escolar engloba ainda um 

conjunto bastante alargado de medidas e procedimentos num mundo 

organizacional complexo como é a Escola e não se restringe apenas a um 

conjunto de atividades desportivas em que os alunos participam sem o caráter 

obrigatório das restantes áreas curriculares. 

  

 O envolvimento no órgão de gestão é preponderante para o sucesso do 

Desporto Escolar dentro de uma escola, mas o seu êxito ou fracasso não 

depende apenas dele. A escola é influenciada pelo meio, pelos professores e 

alunos que dela fazem parte, pelos pais e pelos funcionários. É um misto de 

linhas de convergência de interesses e necessidades. Para que o Desporto 

Escolar, com o atual enquadramento legal, seja um exemplo de boas práticas 

tem que envolver o órgão de gestão e os professores de Educação Física, mas 

também alunos, os restantes professores da escola, os funcionários, os pais e 

encarregados de educação, ou seja, toda a comunidade educativa. Só com esse 



47 

 

envolvimento se pode criar uma identidade coletiva em cada escola em torno do 

Desporto Escolar.  

 O Desporto Escolar tem grandes implicações ao nível dos horários dos 

professores e dos alunos, dos horários de utilização das infraestruturas, da 

planificação e articulação com as atividades curriculares e extracurriculares, da 

gestão de recursos materiais, da relação escola-família, do estabelecimento de 

parcerias e protocolos, do acompanhamento aos alunos, da integração de toda 

a comunidade escolar no desenvolvimento do Projeto Educativo e do plano anual 

e, finalmente, da celebração dos contratos de autonomia.  

 

3.2. Da Gestão do Desporto à Gestão do Desporto Escolar 

 A evolução parece estar encontrando dificuldades em acompanhar o rápido 

progresso e desenvolvimento da sociedade e consequentemente do desporto. 

Os novos contextos desportivos necessitam de respostas que ainda estão para 

ser criadas. 

 Segundo Sarmento e Pires (2001) a gestão do desporto é um híbrido 

cultural, considerando ser proveniente da união de várias ciências. 

“Por isso, não pode ser analisada nem compreendida e 

avaliada, a não ser considerando todas as contribuições 

técnicas científicas, sociais e pedagógicas do quadro social 

específico em que está a ser aplicada”  

(Sarmento & Pires, 2001, p. 98). 

 A origem de muitos problemas que o fenômeno desporto enfrenta nos dias 

de hoje, ação de diversas ordens; social, política, econômica, de saúde, 

educacional, de comunicação, associados ao caráter da inconstância de ritmo 

frenético que a aldeia global manifesta. A busca de respostas, leva a muitas 

dúvidas. 

 Um dos maiores problemas da atualidade em relação ao desporto é que os 

gestores vêm dando muita importância aos espectadores, aos empresários, aos 

patrocinadores, aos acionistas, à mídia, aos dirigentes e assistem pouco ao 

praticante. 
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  Para que os conhecimentos relativos à gestão aplicados ao desporto 

tenham significado, é imprescindível que esses conhecimentos considerem 

(levem em conta) as características específicas no contexto desportivo. 

 Embora a área de Gestão do Desporto tenha apresentado um grande 

crescimento na última década, ainda é comum encontrar no meio desportivo, 

gestores que permeiam suas ações no senso comum ou na tradição, sem 

considerar os aspectos científicos da Gestão, principalmente no contexto 

público. 

 Sarmento e Pires (2001) afirmam que os problemas a serem solucionados 

pela gestão do desporto no cotidiano das organizações estabelecem relações 

com as questões políticas, estratégicas e pedagógicas que norteiam a 

operacionalização da prática desportiva. 

“De tal maneira que gerir, em muitas circunstâncias, cada vez 

mais, está a ser agir. Quer dizer, a gestão do desporto desceu 

à terra na medida em que se está a ocupar cada vez mais das 

questões concretas do seu desenvolvimento”   

(Sarmento & Pires, 2001, p. 97). 

 Tem sido prática corrente na Administração Pública do Brasil, ações 

pautadas no improviso ou em processos administrativos centralizados e 

permeados pela influência pessoal e política, onde as decisões fogem do modelo 

de gestão democrática e transparente, comprometendo os resultados dessa 

ação cujas soluções não estão relacionadas com a capacidade de integrar 

recursos e competências e sim, dependentes de interesses políticos, sobre 

pressão de grupos econômicos. Segundo Müller (2002) “Tem sido possível 

observar que os cargos públicos são preenchidos a partir de acordos políticos 

partidários, onde muitas vezes o único jogo possível é obedecer à linha imposta 

mesmo que, lamentável, esta linha não seja a do gestor”. 

 A realidade Portuguesa apontada por Pires (1993) retrata também a 

realidade Brasileira da mesma época e quiçá até dos dias atuais: 

“O problema é que muitos dirigentes não gerem as 

organizações desportivas de que são responsáveis da 

mesma e com os mesmos critérios com que gerem as suas 
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próprias empresas. O mundo do desporto e das organizações 

desportivas são assim como que uma espécie de recreio e 

brinquedo com que alguns dirigentes se divertem sem 

responsabilidade, de forma a sob o ponto de vista psicológico 

compensarem o trabalho que realizam nas suas empresas”  

(Pires, 1993, p. 40). 

 Chelladurai (1995, p. 69)  afirma que a gestão do desporto pode ser definida 

como a “coordenação de recursos, tecnologias, processos, pessoal e 

contingências situacionais para uma produção e troca eficiente dos serviços 

desportivos”. Assim, a gestão também abrange a produção e o marketing dos 

serviços desportivos. 

 A ideia de coordenação também pressupõe a realização de funções 

tradicionais da gestão (planejamento, organização, liderança e avaliação), das 

necessárias aptidões administrativas (técnicas, humanas e conceituais) e das 

funções administrativas (interpessoal, informal, e papel decisivo). 

 Pires (1993) conceitua a teoria da organização do desporto como: 

“Um conjunto de princípios, proposições, conhecimentos e 

técnicas inter-relacionados e coerentes, aplicáveis à 

compreensão e ao funcionamento dos sistemas e organismos 

desportivos, bem como ao mundo das práticas desportivas, 

com o objetivo de gerir e/ou administrar e, deste modo, 

alcançar, através de um processo de planejamento, objetivo 

pré-estabelecidos”  (p.3). 

 Para Mamede (1996), o desenvolvimento do Desporto hoje não deve ser 

verificado apenas em relação à quantidade de instalações desportivas ou pelo 

volume de competições realizadas, mas também pela capacidade de quem o 

organiza de gerar as competências necessárias ao desenvolvimento e à 

adequação dos objetivos e das estratégias em relação à harmonia dos espaços 

e das pessoas, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento e para o 

progresso da cultura, da cidadania e da otimização dos níveis de vida das 

pessoas. 
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 Por sua vez, Chelladurai (1995) reporta que a gestão do desporto se 

preocupa com a coordenação de “Unidades de Suporte” que tornem exequível a 

produção de um dado serviço. As referidas unidades são: gestão de instalações, 

organização de eventos, relações públicas, relações laborais, legislação 

desportiva, finanças do desporto e gestão de recursos humanos, inseridas no 

contexto da produção e do marketing deste serviço. 

 Pires (1986) destaca os fatores de desenvolvimento desportivo que 

possibilitam transformar uma determinada realidade desportiva em outra 

qualitativa e quantitativamente melhor, através de um processo de planejamento: 

promoção; documentação – como elemento fundamental da produção do 

conhecimento; informação; apetrechamento; instalações; formação; quadros 

humanos; legislação; financiamentos; orgânica e por fim a Gestão – com o 

objetivo de serem esclarecidas as relações dos fatores de desenvolvimento do 

desporto se faz necessário analisar as combinações das características 

negativas e positivas estabelecidas entre a sociedade desportiva e a sociedade 

industrial. Devendo a metodologia utilizada dar respostas, de uma forma geral, 

às questões que habitualmente são levantadas na tentativa de solucionar 

problemas: O que? Para que? Para quem? Como? Quando? Onde? Por quem? 

Com quem?  

 A realidade do presente além de estar embasada no passado aponta o que 

está por vir no futuro. Torna-se necessário que a estratégia a ser utilizada na 

Gestão do Desporto tenha características dinâmicas e não apresente-se com 

soluções já definidas antecipadamente e tidas como imutáveis. O planejamento 

desportivo deve acontecer através de ações permanentes, de controle, de forma 

que estas permitam regular e reorganizar a intervenção a partir de definições 

estabelecidas pelas análises referenciadas no passado e no presente, buscando 

a efetividade dos resultados futuros. 

 O mundo contemporâneo convive com realidades que se transformam 

frequentemente de forma radical, em um curto espaço de tempo. Assim, o Gestor 

Desportivo deve considerar as dificuldades do presente e definir melhorias 

futuras. Os acontecimentos são imprevisíveis. Para se gerir o desporto se faz 

necessário compreender o processo de mudança. Esta é a razão porque o ato 
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de Gerir torna-se sinônimo de uma ação contínua, reavaliada permanentemente 

e que deve ser realizada através de equipes multidisciplinares.     

 A Gestão do Desporto Escolar é um tema complexo que apresenta-se 

com inúmeras variáveis que interagem entre si, necessitando todas de análises 

permanentes e profundas para que as ações possibilitem efetivas melhoras. 

 O comprometimento pelas inadequações das instalações e materiais 

desportivos reprimirá a prática desportiva, no caso escolar, independentemente 

dos conteúdos e/ou metodologia adotados. Além do que para efetivar a aquisição 

das competências básicas para o exercício da cidadania, que no seu conjunto, 

preparam o jovem para o ingresso no mundo contraditório e complexo da 

coletividade, o desporto não deverá limitar-se ao espaço reduzido da “quadra” 

desportiva da sua própria escola, devendo prolongar-se para intercâmbio com 

outras escolas, de outros bairros e de outras cidades. 

 Segundo Soares (1995, p. 25), “Num mercado concorrencial cada vez 

mais exigente onde os consumidores desportivos procuram satisfazer as suas 

necessidades de prática desportiva (está cada vez mais diversificada), as 

organizações desportivas, quer as da natureza pública, quer as privadas, 

necessitam de acompanhar esta evolução e adaptar-se às frequentes mudanças 

que ocorrem no meio onde atuam e adequar o seu produto/serviço aos 

interesses e necessidades da população a que se destinam”. 

 Para que o Desporto na Escola apresente um quadro mais extensivo em 

modalidades desportivas, adequação das instalações e locais utilizados, 

consequentemente mais qualidade nas atividades promovidas e um maior 

número de participantes satisfeitos, se faz necessário analisar uma série de 

Fatores Organizacionais. Esta análise tem como objetivo diagnosticar para 

qualificar as condições necessárias para a realização das atividades desportivas 

escolares. 

 Segundo Vieira (2003, p. 58), a análise dos Fatores Organizacionais 

aplicada à Gestão do Desporto Escolar quando apresentada em categorias 

retratam realidades melhor caracterizados, como passamos a descrever. 

 A primeira categoria a do Ambiente Físico das Infraestruturas 

Desportivas e Materiais desportivos: A análise das necessidades de 
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infraestruturas desportivas escolares deve ser realizada através de estudos 

criteriosos, conjuntamente entre os profissionais do desporto, da arquitetura e da 

engenharia. Através das aquisições, construções, reformas, o que deverá ser 

verificado, na instituição pública, será o ganho com o retorno social, devendo 

atender as necessidades sociais, ser acessível, funcional e atrativo, obedecer a 

critérios de qualidade, oferecendo segurança e conforto. 

 Para que as práticas desportivas dos escolares materializem seus 

objetivos, o suporte estrutural, as condições operacionais, são de extrema 

significação. Sendo necessário disponibilizar qualidade e quantidade nos 

espaços desportivos escolares e respectivos materiais que permitam a 

realização de ações pautadas nos objetivos traçados e viabilizem uma carga 

horária compatível ao número e interesse dos alunos. Outro fator decisivo é a 

carga horária disponível dos professores para ministrarem aulas e treinamentos 

desportivos com diversificação das alternativas de modalidades desportivas que 

atendam os interesses dos alunos. 

 O gestor desportivo precisa certificar-se que as instalações, os 

equipamentos e os materiais irão ao encontro das necessidades do programa; 

terão boa qualidade; oferecerão segurança; terão a possibilidade de serem 

mantidos em condições de uso para o futuro e que essencialmente atenderão às 

preferências dos alunos, que devem ter seus valores considerados como 

referência. 

 Segundo Constantino (1994) a oportunidade e a racionalidade dos 

equipamentos desportivos devem acontecer, em primeira instância, para atender 

identificadas necessidades de uma determinada população. Faz-se necessário 

realizar um estudo prévio e criterioso que demarque as necessidades existentes, 

a tarefa essencial de quem gere o desporto escolar deverá ser a criação das 

condições necessárias para quantificar e qualificar os níveis de instalações 

desportivas nas escolas e da prática desportiva escolar, concretizando tal 

estratégia através de medidas que estabeleçam a efetivação de programas que 

estimulem a prática desportiva escolar. 

 De acordo com Pires (1994, p. 57): 
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“O conceito de desporto pressupõe ainda uma abertura sobre 

o envolvimento político e social que envolve as suas práticas 

quer elas sejam no mundo do desporto federado, das 

autarquias ou do escolar. Requer uma análise prospectiva no 

sentido em que é necessário organizar um futuro que se 

deseja antes de o começar a construir.”  

 Não é nada fácil, nem mesmo compatível como neste estudo, definir o 

melhor modelo de organização de serviços para o desporto das escolas. 

Entretanto, adaptando a orientação utilizada por Mamede (1996) para os 

serviços municipais portugueses, pode-se aplicar à realidade da Gestão do 

Desporto nas escolas brasileiras, favorecendo uma sincronia entre os seguintes 

setores de assistência: 

1. Projetos e planejamento dos equipamentos desportivos das escolas e 

centros desportivos; 

2. Gestão dos equipamentos desportivos; 

3. Gestão da prática do Desporto escolar 

Ainda de acordo com Vieira (2003, p.61) a segunda categoria relativa ao 

Ambiente Social: o ser é fundamentalmente social, portanto deve-se ter 

enquanto meta desenvolver o sentimento coletivo na educação do jovem e da 

criança. 

As experiências provocadas pelo ambiente social desportivo podem 

atingir a criança e o jovem de forma positiva ou negativa dependendo em grande 

parte de quais preceitos são transmitidos no processo da aprendizagem e nas 

cobranças efetivadas para que sejam obtidos os melhores resultados nas 

competições. 

Sendo assim deve haver uma reunião harmônica de empenhos por parte 

dos Professores de Educação Física, pais, colegas, espectadores e Gestores, 

para que tornem mais eficaz o desenvolvimento social da criança e do jovem. 

Devendo haver influência mútua positiva entre os participantes do desporto na 

escola, envolvimento dos pais, além de possibilitar o realce do se ter prazer com 

as práticas desportivas. 
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Cabe aos gestores selecionarem estratégias que conduzam para dentro 

da escola, a família e os amigos dos alunos, para que façam parte do progresso 

social e desportivo. 

E ainda conforme Vieira (2003, p.62) a terceira categoria relacionada às 

Atividades Técnico Pedagógicas / Eventos: para que a realização das 

atividades técnico pedagógicas/eventos aconteça satisfatoriamente, necessário 

se faz que os alunos sejam consultados. As decisões dos gestores e professores 

devem estar norteadas pela opinião dos alunos. Deve ser oferecido um leque 

ampliado de oportunidades de atividades oportunizando a participação de todos 

os interessados. Um dos principais fatores que provoca esta falha está 

relacionado com o ambiente físico da escola e a falta de iniciativa, através dos 

seus gestores. A desproporcional relação entre o excessivo número de alunos, 

os escassos espaços na escola e a carga horária disponibilizada para o 

desporto, podem gerar a exclusão de alunos das atividades extracurriculares. 

 Essa realidade provoca um baixo nível de motivação nos alunos em 

participar das atividades desportivas e consequentemente, gera evasão, não 

apenas nos treinamentos desportivos, mas, também nas aulas de educação 

física, apesar desta última ser obrigatória.  

A quarta categoria,  Estruturas de Apoio: verifica-se que há fatores que 

podem funcionar como pilares de sustentação aos alunos-atleta em relação ao 

Desporto na Escola, como: apoio da família do aluno para participação das 

atividades desportivas; posto médico próximo para atendimentos emergenciais; 

apoio da direção da escola; condições financeiras do aluno para pagar seu 

transporte, material desportivo próprio e adequado; uniforme, calçados e 

acessórios a serem utilizados nas atividades desportivas; necessidades dos 

alunos ocuparem o tempo com trabalho. 

Outras categorias podem ser formadas e estudadas, como a categoria 

relativa à legislação específica, aos recursos financeiros e aos recursos 

humanos. A questão relativa à necessidade da existência, adequação e 

conservação das instalações e equipamentos desportivos é fundamental para a 

concretização dos objetivos do desporto na escola. É uma questão nuclear que 

viabilizará as condições necessárias não só para evitar todo mal-estar, 
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desconforto e desprazer que a ausência ou deficiência do ambiente físico 

desportivo pode ocasionar, como também favorecerá positivamente ao ambiente 

social, à realização das atividades técnico pedagógicas e de eventos aos alunos 

e a todos que compõem os quadros humanos do desporto na escola, quando as 

condições são favoráveis. 

Assim, para que a escola, pública ou privada, contribua para a educação 

integral dos jovens, na formação de valores e comportamento, faz-se necessário 

a otimização da infraestrutura física e ambiental. 
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PARTE II – DINÂMICA E VALOR DO DESPORTO ESCOLAR NO 

CONTEXTO DA GESTÃO DA ESCOLA LA SALLE MANAUS  

 

1. INTRODUÇÃO 

  A sociedade é um sistema complexo de inúmeras organizações e 

instituições. Para além desta dimensão estrutural, “a sociedade é composta por 

pessoas que, de acordo com a especificidade das organizações a que 

pertencem, estabelecem mecanismos de comunicação e relação”(Delors, 2003). 

 No conjunto de organizações e instituições que compõem o sistema 

social, encontra-se a Escola, um dos pilares fundamentais da sociedade, talvez 

o mais importante.  

 A escola, enquanto organização, reflete as políticas, as diretrizes, as 

formas e as formalidades do meio “traduzindo não apenas invariantes 

institucionalizadas, mas também cambiantes políticas, configurações estruturais 

contingentes, formas de governo distintas, ações polifonicamente afirmadas e 

localmente construídas” (Lima, 2003, p. 93). 

O estilo de gestão de uma escola é determinante para o desenvolvimento 

e aproveitamento de todas as suas potencialidades enquanto organização, 

sendo ao Órgão de Gestão e Administração que compete gerir os interesses e 

as motivações da comunidade, rumo aos objetivos definidos, respeitando as 

políticas educativas superiormente definidas.  

Menegat (2004, p. 29) refere que “A Gestão Estratégica é apresentada 

como uma alternativa para o gerenciamento das organizações, incluídas as 

organizações educativas. Ela ajuda no processo de monitoramento da tomada 

de decisão e no confronto da própria organização com suas oportunidades e 

ameaças no meio em que ela se encontra, ao mesmo tempo em que faz 

descobrir suas próprias forças e fraquezas”. 

O recurso à estratégia nasceu da necessidade de se alcançar objetivos 

em situações de concorrência. Percebe-se que são enfatizadas a necessidade 

de definir objetivos que considerem que as organizações enfrentam as ameaças 

e as oportunidades com que contam em seu meio ambiente, particularmente o 

ambiente externo. 
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 Neste pressuposto faz-se necessário destacar que a liderança de uma 

escola é de suma importância. Carvalho (2008, p. 8) defende a importância do 

papel do líder no clima organizacional: “Quem cria o ambiente é o líder, na sua 

forma de liderança. O relacionamento de ambas as partes – líder e colaborador 

– deve ser excelente, já que o líder é o principal responsável por motivar, criar 

boas relações na organização e para que a equipe desenvolva os trabalhos com 

maior eficiência. Ao contrário, se as relações não forem boas, haverá influências 

negativas diretamente no relacionamento entre as pessoas e no processo 

organizacional”. 

 A escola, sendo um local privilegiado de transmissão do saber elaborado 

referente aos vários domínios culturais é, também, um espaço onde a cultura 

desportiva é disseminada. Cumpre à escola e, especificamente aos professores 

de educação física, esta tarefa educativa de dotar os alunso de cultura 

desportiva. 

As atividades extracurriculares, onde o Desporto Escolar se insere, 

assumem uma importância muito grande na dinâmica das escolas. São um 

complemento fundamental da atividade curricular, mas também um reforço 

importante da ação socializadora da Escola. Permitem diversificar as ofertas e 

as oportunidades de aprendizagem e contribuem para a valorização de cada um 

dos seus elementos.  

Segundo o Ministério da Educação Brasil (2006), “O Desporto Escolar, sendo um 

instrumento do Sistema Educativo, deverá funcionar e ser assumido pelos 

Órgãos de Direção e Gestão das Escolas” e como importantíssimo fator de 

socialização dos jovens, deve ser encarado na dupla perspectiva das 

aprendizagens sociais e das aprendizagens cognitivas. Ainda assim, por vezes, 

é encarado como atividade de lazer e apresentado como bode expiatório para o 

insucesso dos alunos em algumas disciplinas, cujos professores persistem na 

pré-conceção de que o desporto escolar é o responsável por um menor 

rendimento dos alunos. Na procurar de desconstruir estes entendimentos,  o 

propósito central deste estudo é analisar a dinâmica e valor do Desporto Escolar 

enquanto componente extracurricular, no contexto de gestão da escola La Salle 
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Manaus. Complementarmente foram designados os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Identificar a representatividade (importância e dimensão) do desporto 

escolar na definição da política da escola; 

2) Analisar a contribuição do desporto escolar para a dinâmica da escola 

e do PEE; 

3) Caracterizar as atividades de gestão relativas ao desporto escolar na 

escola; 

4) Captar a opinião da comunidade escolar relativamente à gestão do 

desporto escolar pela Direção da escola. 

5) Identificar fatores que contribuem e dificultam o desenvolvimento da 

gestão do desporto escolar na escola.  

 Embora esta investigação tenha como foco a gestão das atividades do 

Desporto escolar, a abordagem foi efetuada na ótica da gestão educativa. A 

escolha do Desporto Escolar como tema central teve origem no elevado 

potencial que lhe é reconhecido por valorizar a formação social dos alunos e no 

impacto que sabemos ter a dinâmica interna da escola. 

 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo configura-se como um Estudo de Caso focado na 

dinâmica do Desporto Escolar levadas a cabo na Escola La Salle Manaus. 

Segundo Yin (2005), a necessidade de realizar estudos de caso surge da 

necessidade de estudar fenômenos sociais complexos.  

“Um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre 

o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos.”  

(Yin, 2005, p. 32) 

Yin (2005) aborda esta questão, salientando que os estudos de caso são 

uma estratégia abrangente e podem incluir as evidências quantitativas não 

ficando limitados a essas evidências. Ainda segundo este autor, a estratégia de 

estudo de caso, ao ser uma estratégia abrangente, não se deve confundir com 
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pesquisa qualitativa, pois existe uma grande e importante área comum entre a 

investigação qualitativa e quantitativa. Importa ainda referir que a utilização de 

métodos quantitativos e qualitativos com objetivos de natureza exploratória e 

descritiva, é apontada por vários autores como um meio adequado à tentativa de 

conhecer as realidades em análise. Deste modo, no presente estudo a 

conjugação destes dois métodos assumiu-se como a forma adequada de 

obtenção de informação com completude e ilustrativa da realidade em estudo. 

A pesquisa, inscreve-se nos pressupostos de pesquisa descritiva 

exploratória, que de acordo com Thomas et al. (2018), utiliza como 

instrumentarium  questionários, sendo que a finalidade é recolher informações 

de uma população específica. 

 Qualquer processo de investigação implica a realização de um trabalho 

sistemático e coordenado desenvolvido em várias fases. Este estudo não foge a 

regra, mas tem uma particularidade que o distingue, e é o fato de se propor 

analisar uma estrutura da qual a investigadora fez parte enquanto estudante e 

atualmente como professora. 

 A utilização de fontes de informação diferenciadas teve como principal 

propósito captar, a partir de diferentes ângulos, a realidade em foco. Neste 

sentido, e como Charmaz et al. (2000) referem procurou-se incorporar o 

processo de triangulação de dados, no qual se pretende conjugar informação e 

utilizar métodos e materiais diversificados, que se constituam como uma 

“estratégia capaz de acrescentar rigor, amplitude e profundidade à investigação” 

(Charmaz et al., 2000, p. 5)  

 Assim, partiu-se do conhecimento que se tinha sobre a realidade do 

Desporto Escolar nesta escola na dimensão da potencialidade de recursos 

educativos, para estabelecer as linhas gerais de investigação, para depois se 

avançar para a problemática e procedimentos metodológicos.  

 A intenção foi estabelecer uma linha orientadora, balizada por critérios que 

nos permitisse fazer uma análise objetiva, com vista a uma potenciação de 

recursos e capacidades no seio desta instituição.  
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2.1. O contexto de estudo  

 O estudo foi desenvolvido na Escola La Salle em Manaus, Amazonas. 

Manaus é um município brasileiro, capital do estado do Amazonas, região Norte 

do Brasil. A escola está localizada no bairro D. Pedro I, zona centro-oeste de 

Manaus. O La Salle Manaus foi inaugurado em 27 de fevereiro de 1982. A escola 

tem mais de 30 anos de história, e durante todo este percurso apresentando o 

Desporto Escolar.  

 Atualmente, o La Salle Manaus possui uma ampla área de 28.000 m². Onde 

se concentram suas próprias instalações, salas de aulas, auditórios, bibliotecas, 

teatro, capela, restaurantes, playgrounds, laboratórios, administração, oficina de 

serviços gerais, almoxarifado e um amplo complexo desportivo. A organização 

escolar é formada de acordo com o organograma ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Estrutura organizacional da escola La Salle Manaus 
  

 Na instituição Lassalista, o planejamento da comunidade educativa é 

realizado tendo como grandes referenciais a realidade em foco e os seguintes 

documentos: a Proposta Educativa Lassalista, o Projeto Pedagógico, o Plano 

Estratégico, o Regimento Escolar e o Plano de Formação.  
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 A proposta pedagógica tem por finalidade proporcionar educação humana 

e cristã às crianças e jovens, oferecendo aos seus alunos o conhecimento 

progressivo de si mesmos, das próprias potencialidades e limites, nas 

dimensões biológica, psicológica, espiritual e afetiva. Assumem um 

planejamento possível e viável e, ao mesmo tempo, prospectivo, que estabeleça 

as metas, que defina as estratégias e que organize e estruture da melhor forma 

possível os espaços, os recursos e os tempos pedagógicos, que facilitem e 

incentivem as inovações.  Já a metodologia é caracterizada pela reflexão-ação-

reflexão. A construção do conhecimento  dá-se de forma participativa, interativa 

e dialógica, valorizando o aprender contínuo. Para tanto, é fundamental uma 

proposta de trabalho que promova a cooperação, o respeito mútuo, a tomada de 

consciência, o empenho e a prontidão para superar desafios.  

 A escola atende estudantes a partir dos 2 anos de idade, ao Ensino Médio. 

No ano letivo em que decorreu a presente investigação (2019) a escola tinha até 

o mês de março 2.719 alunos matriculados. Destes, 379 frequentavam a 

Educação Infantil, 1.018 o Ensino Fundamental I (anos iniciais de 1° ao 5°), 723 

o Ensino Fundamental II (anos finais de 6° ao 9°) e 599 no Ensino Médio. Destes 

2.719 alunos que constituem a população total da escola. 

 O projeto do Desporto Escolar iniciou no ano em que a escola foi fundada 

com apenas uma modalidade desportiva, especificamente a Natação. Conforme 

o crescimento da escola, ofertou-se maior número de atividades desportivas. 

Hoje a escola oferece 13 modalidades desportivas aos alunos, sendo elas: 

Voleibol, Basquetebol, Futebol de Campo, Futsal, Judô, Natação, Ginástica 

Rítmica, Ginástica Artística, Xadrez, Tênis de Mesa, Dança e Musculação. 

Atualmente estão inscritos 1.600 alunos nas turmas de Desporto Escolar.  

 

2.2. Participantes  

Participam voluntariamente no estudo diferentes sujeitos integrantes da 

comunidade educativa, considerados estrategicamente importantes para o 

desenvolvimento das atividades do Desporto Escolar, e que representam 

diferentes pontos de vista do objeto em apreço. Assim, foram incorporados cinco 

grupos de sujeitos, conforme se pode observar no quadro 1. 
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Quadro 1 - Sinopse dos participantes no âmbito das funções, dimensões por 
sexo, amplitude por idade, responsabilidade e população que representa 
 

Participantes 

Distribuição 
por sexo 

Amplitude de 
idade Funções/papéis 

% de 
participantes 

F M Mínimo Máximo 

 
 

Diretor 

 
 
_ 

 
 
1 

 
 

58 
 

Primeiro responsável 
pelo desenvolvimento  

do projeto da escola e a 
quem cabe garantir o 

bom funcionamento da 
escola 

 
 

100% 
 

 
Coordenadores 

de Ensino 

 
 
4 

 
 
2 

 
 

36 

 
 

56 

Responsável pelo  
desenvolvimento das 

atividades no 
funcionamento global 

das turmas 

 
 

86% 

 
Coordenador do 

Desporto 
Escolar 

 
 
_ 

 
 
1 

 
 

42 

Responsável pela 
coordenação das 

diversas atividades 
desportivas e artísticas 

 
 

100% 

 
Professores do 

Desporto 
Escolar 

 
7 

 
7 

 
30 

 
61 

Responsáveis diretos 
pelo funcionamento das 
atividades do Desporto 

Escolar 

 
70% 

 
Alunos 

 
21 

 
19 

 
11 

 
19 

Os beneficiários do  
projeto do DE 

 
3% 

 

2.3. Instrumentos de recolha de dados 

A técnica utilizada para a recolha de dados foi o inquérito por questionário 

com questões abertas e fechadas. Assim, foram 5 os questionários:    

Questionário 1 – Diretor da escola 

De entre os componentes do questionário empregou-se três grandes 

blocos fundamentais, onde de acordo com os objetivos específicos foram 

estabelecidas e adaptadas um conjunto de questões (Anexo 2). Os temas 

apresentados por blocos continham os seguintes enunciados: “Identificar a 

importância do componente extracurricular do Desporto Escolar no contexto da 

dinâmica da escola” e Determinar o impacto do Desporto Escolar no clima da 

escola”; “Interpretar a política de gestão educacional da escola ao nível do 

Desporto Escolar e  “Identificar o papel do Desporto Escolar na vertente da 

socialização e cidadania”; “Refletir sobre o modelo de organização do Desporto 
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Escolar”, “Avaliar a função da escola ao nível da implementação do Projeto do 

Desporto Escolar”, e “Identificar a estrutura e o enquadramento eficaz do 

Desporto Escolar”.  

Para a recolha de dados junto dos restantes grupos foram aplicados 

inquéritos por questionário com questões abertas e fechadas referentes as 

funções que exercem na escola: 

Questionário 2 - Coordenadores de Ensino (Anexo 3) 

Questionário 3 – Coordenador do Desporto Escolar (Anexo 4) 

Questionário 4 – Professores do Desporto Escolar (Anexo 5) 

Questionário 5 – Alunos do Desporto Escolar (Anexo 6) 

Nestes questionários, as primeiras questões eram fechadas, e solicitavam 

aos respondentes dados caraterizacionais, tais como o sexo, idade, curso ou 

função que estavam vinculados, período do curso ou tempo de serviço na função 

atuante e tempo que está vinculado a escola. De seguida surgiam as questões 

abertas, uma versão para cada tipo de envolvimento do participante na escola. 

Aos professores do Desporto Escolar as questões eram relacionadas com a 

dinâmica do Desporto Escolar. Aos coordenadores de ensino e do Coordenador 

do Desporto Escolar, as questões reportavam-se à sua visão acerca do Desporto 

Escolar. Por último, aos alunos, as questões eram relativas à organização 

educativa como contribuição e melhor clarificação do Projeto de Desporto 

Escolar.  

A recolha de dados por meio das técnicas mencionadas, foi 

complementada com uma análise documental através do Projeto Pedagógico da 

Escola, do Projeto Curricular da Escola, do Regulamento Interno da Escola, do 

Programa do Desporto Escolar, que tem abrangência e implicação a nível 

nacional, que nos permitiu extrair informação acerca do seu contexto, dos seus 

regulamentos e procedimentos. 
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2.4. Validação 

O instrumento utilizado na pesquisa teve por base os inquéritos na 

Dissertação de Mestrado em Administração e Gestão Educacional1, com o tema 

Gestão das Actividades Extracurriculares – o Desporto Escolar – Um Estudo de 

Caso na Escola Artur Gonçalves. Os inquéritos seguiram os mesmos parâmetros 

e foram adaptados para a linguagem do português do Brasil pela autora e 

validados sob o ponto de vista do conteúdo por duas Especialistas Doutoradas 

em Ciências do Desporto.  

 

2.5. Procedimentos de aplicação 

Para a realização da pesquisa foi solicitada a autorização ao Diretor da 

escola, que autorizou conforme apresentado no Anexo 1.  

Os instrumentos foram enviados aos participantes da investigação através 

do sistema Google Forms, um aplicativo de administração de pesquisas, entre 

os meses de março a abril de 2019. As respostas foram recebidas através do 

mesmo sistema num prazo de quinze dias após o seu envio.  

 

2.6. Procedimentos de análise 

Numa primeira abordagem procedeu-se à análise dos documentos 

disponíveis na escola e no website da escola. Recorreu-se, ainda, à recolha de 

informação nos documentos de acordo com a realidade e o contexto 

organizacional desta escola.  

 Para tratamento dos dados oriundos dos questionários utilizou-se 

estatística descritiva básica (frequências absolutas e relativas) para tratamento 

das questões fechadas, a análise temática (Bardin, 2008) foi utilizada para 

analisar o conteúdo informativo das respostas das questões aberta. O quadro 

categorial estabelecido teve por base os objetivos e guiões dos questionários, 

de modo a estabelecer-se indicadores que permitissem obter uma informação 

mais descritiva.   

                                                           
1 Dissertação de Mestrado em Administração e Gestão Educacional de Ana Nogueira, com o tema Gestão 
das Actividades Extracurriculares – o Desporto Escolar – Um Estudo de Caso na Escola Artur Gonçalves. 
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 Apesar de todos os inquéritos visarem uma abordagem do Desporto 

Escolar no âmbito da gestão, pretendemos obter distintos pontos de análise e 

envolvimento organizacional de acordo com o público-alvo e a sua percepção e 

envolvimento no Desporto Escolar enquanto atividade extracurricular. 

 

2.7. Considerações éticas 

 Os participantes acederam participar voluntariamente, assinando o 

consentimento livre e informado. Forma garantidas as condições de anonimato 

e de confidencialidade. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

  A apresentação dos resultados está estruturada em cinco componentes, 

cada um correspondente a uma tipologia de participantes. 

 

3.1. Diretor da Escola 

3.1.1.  Dinâmica Interna  

Ao reportar-se ao desporto escolar, o diretor da escola refere que este 

contribui de forma significativa para a dinâmica da escola, nomeadamente pelo 

contributo que tem tido para o Projeto Educativo da Escola: 

 “É uma das janelas que temos para mostrar e envolver 

nossos educandos no processo formativo que se configura de 

forma orgânica, articulada e progressiva em todos os níveis 

de educação ofertadas e por todos os seus profissionais 

envolvidos” (DT).  

O Diretor reforça esta perspectiva quando enfatiza a importância 

atribuída às atividades extracurriculares (em que se inclui o DE) 

“elas fazem parte do ideário formativo integral e da proposta 

pedagógica da unidade. Como não é viável do ponto de vista 

econômico, inserir na organização curricular, se oferta as 

múltiplas atividades, como atividade extracurricular e 
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conforme condições e interesses. Mas no seu conjunto 

intencionam desenvolver um conjunto de atitudes, valores e 

habilidades, que se encontram também expressos na Matriz 

Curricular da Rede La Salle. Intencionam também uma 

ocupação sadia e equilibrada do tempo”. (DT) 

Do ponto de vista do impacto do Desporto Escolar no clima da escola, 

o diretor refere que  

“tem um impacto muito positivo, sobretudo, pela qualidade 

formativa dos atletas e os eu desempenho nas competições. 

Além da satisfação e orgulho do trabalho realizado pelos 

atletas, professores, técnicos e de seu reconhecimento na 

sociedade amazonense. O bom desempenho nos jogos e 

eventos dá maior credibilidade e visibilidade também para as 

famílias dos atletas”. (DT) 

 

3.1.2. Participação do Órgão de Gestão  

No que concerne a Política de Gestão para o Desporto Escolar, o 

diretor menciona que  

“tem a influência e efeitos na seriedade e profissionalismo 

com que os colaboradores atuam frente as diversas 

modalidades desportivas ofertadas” (DT). 

Na responsabilidade do órgão de gestão no desenvolvimento do 

desporto Escolar o diretor evidencia que 

“acompanha as atividades in loco, mas sobretudo, através da 

coordenação do Setor de Esportes, mediante diálogos, 

reuniões, planejamento e avaliações”. (DT) 

Na intervenção do órgão de gestão no Projeto do Desporto Escolar, 

o diretor salienta que  

“é uma relação de diálogo de escuta atenta e com sugestões 

para redimensionamentos dentro das prioridades e objetivos 

estratégicos da Instituição”. (DT)  
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3.1.3. Dimensão Organizativa e Programa do Desporto Escolar  

Perante o papel socializador do Desporto Escolar, o Diretor afirma, 

 “é o grande número de atletas envolvidos em atividades 

saudáveis e humanizadoras. Também um excelente 

desempenho nas competições locais, estaduais e nacionais. 

Uma grande integração da família junto a modalidade em que 

os filhos participam. A formação integral; o desenvolvimento 

da consciência de práticas esportivas e saudáveis; iniciação 

no desenvolvimento de atletas de alto desempenho; 

envolvimento e protagonismo dos atletas; atividades que 

educam e humanizam”. (DT)   

No que diz respeito ao Impacto do Programa de Desporto Escolar, e 

em relação ao envolvimento com a comunidade educativa, o Diretor 

responde que 

 “é muito grande. Podemos expressar pelo número de 

envolvidos pode ser considerado uma valia para a escola, 

sem sombra de dúvidas; pela visibilidade social; pela 

satisfação dos atletas e famílias; pelo reconhecimento e 

excelente desempenho nas competições; pelo espírito 

colaborativo e fraterno que se constrói entre os atletas e 

familiares; por conseguirmos envolver um número altamente 

significativo de alunos e famílias em atividades saudáveis, 

educativas e humanizadoras”. (DT) 

Refletindo sobre o modelo de organização do Desporto Escolar, em 

relação aos critérios de escolha das modalidades oferecidas, o Diretor ressalta 

que,  

“os que conseguem compor grupos e serem sustentáveis”. 

(DT)  

Para avaliar o impacto do Desporto Escolar no funcionamento geral 

da Escola, ele advoga que 

“tem seu ônus e bônus. Requer muitos investimentos, 

capacitação e articulação dos profissionais, e atenção 
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contínua. Na perspectiva positiva, já mencionamos o impacto 

formativo, humanizador e visibilidade pública”. (DT) 

 

3.2. Coordenadores de Ensino 

Os coordenadores de ensino quando questionados acerca do impacto do 

Desporto Escolar na dinâmica interna da escola e na imagem exterior da 

escola, foram unânimes em afirmar que é “Elevado”. Quanto à questão do 

conflito de horários entre o Desporto Escolar e as atividades curriculares, 50% 

consideram que “nunca” e 33,3% consideram que “raramente” existe conflito, 

apesar de, por vezes serem confrontadas com problemas de compatibilidade 

entre o Desporto Escolar e outras atividades extracurriculares. E evidenciam que 

com base no feedback que recebem nos conselhos de turma, estabelecer uma 

relação entre a participação dos alunos nas atividades do Desporto Escolar 

e as alterações de rendimento escolar, 66% afirmam que “melhorou” e 33,3% 

que “piorou”. Já quanto às alterações de comportamento, 83% afirmam que o 

comportamento devido à sua participação “melhorou”. E ainda 50% dos 

coordenadores ressaltam que “às vezes”, os alunos faltam às aulas por causa 

dos treinos ou competições. Sendo que 50% destes coordenadores 

acompanham as atividades do desporto Escolar, cuja quantidade é considera 

“adequada”. 

Do ponto de vista dos aspectos positivos que o Desporto Escolar aporta 

para os jovens, os coordenadores de ensino salientam o desenvolvimento de 

competências, habilidades, atitudes e valores, aumento da autoestima e 

autonomia. Referem ainda como aspetos positivos, a promoção da escola e 

oportunidades de avanço social e do convívio dentro e fora da escola, dedicação 

e o desempenho nas atividades desportivas. 

  Quanto aos aspetos negativos, focam dois aspetos: as ausências dos 

alunos em atividades curriculares para participar nas atividades desportivas, 

quando não conseguem conciliar ambas as atividades e alguns alunos dão 

prioridade ao desporto escolar, colocando os estudos das atividades curriculares 

em segundo plano.  
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Em termos de projeção para o futuro, as atividades que gostariam de 

ver incluídas no Desporto Escolar da escola, para além das que já estão 

implementadas, sugerem outras modalidades, como o “atletismo, badminton, 

handebol, pólo-aquático e tênis de quadra”.  

Como sugestões apresentam a necessidade de “conciliar melhor o 

horário das competições e treinos com as aulas”.   

 

3.3. Coordenador do Desporto Escolar  

O coordenador do Desporto escolar, quando questionado acerca das suas 

motivações para o desempenho do cargo respondeu que  

“o faz por opção pessoal e salienta estar a frente de uma 

equipe de professores extremamente competente e com boas 

condições para desempenhar um trabalho de grande 

reconhecimento”. (CDE) 

O coordenador considera que a importância das atividades de 

dinâmica interna para o desenvolvimento do Desporto Escolar é  

“elevada, assim como o envolvimento da escola no Projeto de 

Desporto Escolar”. (CDE)  

Tal como os coordenadores de ensino, refere que “Raramente” é 

confrontado com problemas de compatibilidade entre o Desporto Escolar e 

as restantes atividades. A colaboração do órgão de gestão na coordenação 

do Desporto Escolar e o apoio às atividades propostas salienta que 

 “é constante, apesar de raramente sugerir outras atividades. 

Realça que nenhuma atividade ficou por organizar por falta de 

apoio da escola e fazendo uma avaliação global, classifica 

como “Excelente” a participação dos alunos nas atividades”. 

(CDE) 

O Coordenador do Desporto Escolar enfatiza que “acompanha o 

desenvolvimento das atividades e a participação de todas as equipes, bem como 

o desenvolvimento em jogos escolares e competições estaduais”, e refere que 

os principais fatores inibidores do desenvolvimento do Desporto Escolar 

nesta escola prendem-se com “a incompatibilidade de horário entre os treinos 
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do Desporto Escolar e as atividades curriculares, o que se traduz num número 

reduzido de horas de treino”. Por outro lado, enfatiza que os facilitadores do 

seu desenvolvimento são:  

“a excelente estrutura física, a variedade de materiais 

desportivos e o número elevado de alunos matriculados nas 

diversas modalidades de desporto oferecidas”. (CDE)  

Este ainda menciona que o maior elogio ao Desporto Escolar nesta 

escola “é oriundo dos alunos e seus familiares que afirmam que a prática 

esportiva na escola é o principal motivo pelo qual estudam nesta instituição”. As 

críticas que ouviu “nunca foram depreciativas, tiveram sempre um caráter 

construtivo”. (CDE) 

Já relativamente à quantidade de atividades no Desporto Escolar 

considera “Elevada”,  mas quanto às que gostaria de ver integradas no projeto 

salienta o “Handebol e o Karatê”.  

O que mais lhe agradou no Desporto Escolar deste ano letivo foi a 

“aquisição de duas piscinas aquecidas”. E mencionou o fato da “construção de 

um complexo de salas de aula dentro da área do desporto” sendo o que menos 

lhe agradou. 

Como sugestões para o futuro refere “o aumento do número de bolsas 

para os projetos sociais da escola”.  

 

3.4. Professores do Desporto Escolar 

Os professores do Desporto Escolar,  acerca do apoio dos diversos 

setores da escola às atividades que promovem, referem que:  “é um 

excelente resultado, que nos leva a crer que as atividades do Desporto Escolar 

não correm o risco de não funcionar adequadamente por falta do apoio deste 

órgão que, já antes referimos, apesar de colaborar sempre que solicitado não 

tem o hábito de tomar iniciativa para propor atividades”. 

As respostas relativamente ao apoio do Coordenador do Desporto 

Escolar apresentam resultados bastante parecidos ao do órgão de gestão e aqui 

não foram registrados episódios de não colaboração (quadro 2).  
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Quadro 2 - Resultados dos questionários aos professores do desporto escolar 
Categorias Percentual 

Decisão da criação da equipe no DE 

Minha 9,1% 

Do Coordenador do Desporto 

Escolar 
54,5% 

Da Direção da Escola 36,4% 

Impacto do DE na Dinâmica Interna da 

Escola 

Elevado 100% 

Indiferente 0% 

Reduzido 0% 

Impacto do DE na Dinâmica Externa da 

Escola 

Elevado 100% 

Indiferente 0% 

Reduzido 0% 

Conflito entre horários do DE e das outras 

disciplinas 

Às vezes 21,4% 

Raramente 21,4% 

Nunca 57,1% 

Apoio do Órgão de Gestão 

Às vezes 21,4% 

Raramente 0% 

Sempre 78,6% 

Apoio do Coordenador do DE 

Às vezes 14,3% 

Raramente 0% 

Sempre 85,7% 

Apoio dos Professores do DE 

Às vezes 21,4% 

Raramente 0% 

Sempre 78,8% 

Apoio do restante dos Professores da 

Escola 

Às vezes 42,9% 

Raramente 21,4% 

Sempre 35,7% 

Participação dos alunos nas atividades do 

DE 

Regular 0% 

Boa 21,4% 

Excelente 78,6% 

 

 Nesta escola a ideia que os professores do Desporto Escolar têm acerca 

do impacto do projeto, na dinâmica interna e na imagem exterior da escola 
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não é diferente da que foi manifestada pelos outros grupos de inquiridos e, de 

fato, é unânime em dizer que é “Elevado”. 

 Questionados acerca do possível conflito entre horários do Desporto 

Escolar e das atividades curriculares, as respostas foram concludentes. Por 

larga maioria estes professores reconhecem que existe, por vezes, conflito.  

 Para que o Desporto Escolar possa funcionar em pleno e cumprir 

integralmente a sua missão é necessário garantir o mais amplo conjunto de 

apoios possível. Quisemos saber o que pensam os professores do Desporto 

Escolar acerca do apoio dos diversos setores da escola às atividades que 

promovem. Relativamente ao órgão de gestão a grande maioria se dizem 

apoiados. 

 

3.5. Alunos do Desporto Escolar 

Os alunos quando questionados acerca das razões que levaram à 

escolha da modalidade praticada o que sobressai é, sem dúvida, o gosto por 

ela. Os alunos revelam preocupação com as questões de saúde e bem-estar e 

com o seu próprio desenvolvimento físico e intelectual. Muitos referem sentir uma 

contribuição positiva ao nível de concentração e do desenvolvimento das suas 

capacidades cognitivas (Quadro 3).  

 

Quadro 3 - Resultados dos questionários aos alunos do desporto escolar no 
âmbito da dinâmica interna e externa, do número de competições anuais e 
quanto ao apoio da escola à sua participação 
 

Categorias Percentual 

Importância do DE na 

dinâmica externa da 

escola  

Pouca 11,6% 

Suficiente 83,7% 

Excessiva 4,7% 

Competição anual  

Pouca 39,5% 

Suficiente 62,8% 

Excessiva 0% 

Apoio da escola à 

participação no DE 

Pouco 11,6% 

Suficiente 81,4% 

Excessivo 4,7% 
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Importância do DE na 

dinâmica interna da 

escola 

Pouca 11,6% 

Suficiente 81,4% 

Excessiva 7% 

 

 Os alunos ao se reportarem ao tipo de apoio que sentem necessidade 

ou que gostariam de ver reforçado as respostas recaem sobre os equipamentos, 

transportes e a alimentação para as várias competições em que participam ao 

longo do ano. Também há os que não identificam qualquer necessidade de 

apoio. 

 Os alunos destacam diversos aspectos positivos no projeto do Desporto 

Escolar. O fator socializador, derivado dos frequentes convívios internos e 

externos que se realizam ao longo do ano, é um deles. E evidenciam que o 

Desporto Escolar valoriza a integração, disciplina, crescimento pessoal e 

comunicação que estabelecem nessas atividades. Referem, mais uma vez, a 

sua preocupação com a saúde e o bem-estar físico e psíquico, nomeadamente 

ao nível do aumento da capacidade de concentração e melhora de seu 

rendimento. Citam ainda, a excelente competência dos professores do Desporto 

Escolar, a variedade de modalidades, dos materiais e ambientes desportivos 

(quadro 4). 
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Quadro 4 - Resultados dos questionários aos alunos do desporto escolar no 
âmbito da quantidade de treinos, do interesse dos professores pelas suas 
participações nas atividades, no conflito de horários e como classificas sua 
participação 
 

Categorias Percentual 

Quantidade de 

treinos semanais 

Pouca 9,3% 

Suficiente 83,7% 

Excessiva 9,3% 

Professores 

interessam-se pela 

tua participação 

Às vezes 18,6% 

Raramente 2,3% 

Sempre 79,1% 

Conflito entre 

horários do DE e das 

restantes disciplinas 

Às vezes 11,9% 

Raramente 88,1% 

Sempre 0% 

Como classificas tua 

participação nas 

atividades do DE 

Pouca 16,3% 

Suficiente 81,4% 

Excessiva 4,7% 

 

 Os alunos reconhecem as suas boas participações, sentem que as suas 

capacidades são valorizadas e têm consciência que o Desporto Escolar que 

praticam é um elemento prestigiante face a outras escolas. 

 Os alunos foram, também, questionados acerca dos aspectos negativos 

do Desporto Escolar, tendo destacado o excesso de treinos, falta de alguns 

equipamentos esportivos e uma melhor estrutura das quadras. Alguns inquiridos 

não conseguem identificar aspectos negativos no Desporto Escolar. 

 Sobre o que mais gostaram, referiram os torneios e os convívios, com a 

competitividade que lhes esteve associada e que lhes permitiram fazer novos 

amigos. E alguns afirmaram ter gostado de tudo. Do que alguns alunos menos 

gostaram foi o número reduzido de treinos e o uniforme obrigatório. E como 

sugestões, sugerem que haja mais competições, mais treinos, mais 

modalidades desportivas e equipamentos mais modernos. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir dos resultados apresentados, cabe uma análise das respostas 

obtidas, direcionadas aos objetivos que orientaram esta pesquisa. 

Seguindo os objetivos de análise da pesquisa realizada, procurou-se 

analisar a contribuição do Desporto Escolar para a dinâmica interna da escola e 

identificar a sua representatividade na política interna. 

Como se pode constatar nas análises dos resultados dos questionários 

aos participantes para que o Desporto Escolar possa funcionar em pleno e 

cumprir integralmente a sua missão é necessário garantir o mais amplo conjunto 

de apoios possível. 

Do ponto de vista dos resultados dos Coordenadores de Ensino, o 

Desporto Escolar contempla o desenvolvimento de competências, habilidades, 

atitudes e valores, aumento da autoestima e autonomia, além de apoio para a 

dinâmica interna nas atividades curriculares da escola e torna-se assim um 

projeto de extrema necessidade para a escola num grau de importância 

imensurável na formação integral das crianças e jovens da instituição. 

A atribuição desta importância ao componente extracurricular que é o 

Desporto Escolar em vários aspectos constatadas pelos Coordenadores de 

Ensino se confirmam através dos resultados dos estudantes refletidos na escola 

e  tal constatação está justificada na indagação de Bento (2004) quando  

menciona que o valor do desporto está no contributo educativo e formativo do 

ser humano porque ensina o homem que o corpo exprime tudo o que somos por 

dentro e que a perfeição exterior se conquista com trabalho, empenho, 

honestidade, dedicação, persistência, justiça, amizade, sacrifício, 

responsabilidade, disciplina, humildade e outras tantas qualidades que o 

dignificam por dentro. Este mesmo autor ainda cita que a escola, o desporto em 

geral e o desporto escolar podem, em mãos de profissionais verdadeiramente 

comprometidos com a formação (desportiva) do homem, assumir o papel que 

lhe compete: ser uma verdadeira oficina de humanidade. 

Por outro lado, conforme a Confederação Brasileira de Desporto (CBDE), 

o Desporto Escolar integra-se ao Sistema Brasileiro de Desporto através da Lei 

de número 8.946 de 5.12.1994, sendo um componente importante do Sistema 
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Educativo, com implicações diretas na distribuição de serviço docente, na 

definição do Projeto Educativo e na operacionalização do Projeto Curricular da 

Escola.   

A respeito da caracterização das atividades de gestão constatamos que, 

conforme no referencial teórico abordado o grande desafio da escola para que 

seja uma referência de sucesso, está na forma de gerir e liderar uma organização 

conforme menciona Barroso (2005, p. 150). Esta liderança será sempre o de 

conduzir a organização em direção aos objetivos definidos. Neste entendimento, 

o Lück (2008) afirma que a gestão escolar é expressão relacionada à atuação 

que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as 

condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos 

processos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para 

a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos e ainda compete à gestão 

escolar estabelecer o direcionamento capaz de sustentar e dinamizar a cultura 

da escola, de modo que seja orientada pelos resultados, isto é, um modo de ser 

e de fazer caracterizado por ações conjuntas, associadas e articuladas. 

Neste sentido, o diretor da escola tem uma grande influência sobre o clima 

e a cultura da organização (escola). Esta leitura encontra reforço na perspectiva 

de  Vieira e Vieira (2004), que afirmam que a liderança do gestor tem um papel 

fundamental na criação de um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas têm 

prazer em trabalhar, pois os líderes são responsáveis pela integração da sua 

equipe de trabalho e pelo reconhecimento e valorização das pessoas. E neste 

mesmo pensamento Duluc (2001), aponta a influência do líder na implementação 

de um clima organizacional e relacional favorável ao desenvolvimento da estima 

por si e pelas pessoas, mostrando que um dos indicadores de uma liderança de 

sucesso, principalmente as que demonstram comprometimento com uma 

gestão por excelência, indubitavelmente, é quando se observa a qualidade do 

clima organizacional no interior da organização. De facto, é o grau de satisfação 

entre todos os envolvidos no processo que revela o nível que o líder e seus 

liderados conseguiram chegar e como almejam continuar. 

De acordo com os participantes inquiridos, há um apoio visível por parte 

da gestão da instituição, estabelecendo um ambiente de trabalho harmonioso no 
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sentido de oferecer aos seus colaboradores a motivação necessária para que 

consigam atingir os objetivos estabelecidos pela instituição. Esta postura do 

diretor vai de encontro  ao advogado pelo Nelson e Economy (2005), a 

verdadeira função de um líder é motivar os seus colaboradores a darem o seu 

melhor e,  além disso, ele faz tudo para eliminar os obstáculos que impedem os 

colaboradores de desempenhar as suas funções.    

 As respostas relativamente ao apoio do Coordenador do Desporto Escolar 

apresentam um resultado bastante parecido ao do órgão de gestão, não tendo 

sido registrados episódios de não colaboração. Estes resultados foram 

contemplados por meio das ações da coordenação existente, que pressupõe a 

realização de funções tradicionais da gestão (planejamento, organização, 

liderança e avaliação), das necessárias aptidões administrativas (técnicas, 

humanas e conceituais) e das funções administrativas (interpessoal, informal, e 

papel decisivo). Este fato vai de encontro ao referido por Chelladurai (1995, p. 

69)  e Mamede (1996) no qual afirmam que a gestão do desporto pode ser 

definida como a coordenação de recursos, tecnologias, processos, pessoal e 

contingências situacionais para uma produção e troca dos serviços desportivos, 

e que o desenvolvimento do Desporto hoje não deve ser verificado apenas em 

relação à quantidade de instalações desportivas ou pelas competições e eventos 

realizados, mas também pela capacidade de quem o organiza de gerar as 

competências necessárias ao desenvolvimento e à adequação dos objetivos e 

das estratégias em relação à harmonia dos espaços e das pessoas, contribuindo, 

dessa forma, para o desenvolvimento e para o progresso da cultura, da cidadania 

e da otimização dos níveis de vida das pessoas. 

Captando a opinião da comunidade escolar relativamente à gestão desportiva 

realizada pela Direção da escola, ao serem, na generalidade, coincidentes com 

as dos restantes grupos inquiridos, as respostas obtidas junto dos professores 

de Desporto Escolar evidenciam uma postura de rigor não corporativista na 

avaliação, que indicia que este grupo pode ser receptivo a eventuais propostas 

que visem melhorar o funcionamento das atividades, no seio da escola. Esta 

avaliação significa, ainda, que estes professores estão conscientes da 

responsabilidade que têm quanto à imagem exterior da escola e que encaram o 
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desenvolvimento de um projeto como este, com o maior cuidado. Neste âmbito, 

importa ainda destacar a função do professor na organização da escola, a 

participação do professor nessa gestão e a visão do professor. 

Conforme Morgado (2005) reporta,  eles constituem a principal força 

propulsora da mudança educativa e do aperfeiçoamento da escola.  Perrenoud 

(2005) ainda destaca que se a escola pretende preparar os jovens para enfrentar 

a complexidade do mundo com (os) seus conhecimentos e (as) suas 

competências, ela deveria privilegiar a figura do professor como organizador de 

uma pedagogia construtivista, garantia do sentido dos saberes, criador de 

situações de aprendizagem, gestor de heterogeneidade e regulador de 

processos e percursos de formação. 

Em relação aos alunos do Desporto Escolar, apesar de confirmarem as 

opiniões já expressas pelos outros grupos de participantes, podemos tirar daqui 

uma segunda conclusão, igualmente de grande importância, pois significa não 

só, aquilo que literalmente é, mas também o que está implícito. Os alunos, ao 

terem consciência que a sua atuação no Desporto Escolar tem grande 

importância na dinâmica interna da escola e é muito positiva para a sua imagem 

exterior, estes alunos estão a revelar uma excelente autoestima e a valorizar, 

muito positivamente, a sua participação desenvolvendo a integração, disciplina, 

crescimento pessoal e comunicação que estabelecem nessas atividades, além 

do bem-estar físico e psíquico, e do aumento da capacidade de concentração. 

Deste ponto vista Tani (2007) afirma que a instituição mais apropriada para 

disseminar às pessoas conhecimentos, atitudes, valores e habilidades 

relacionados com o desporto, para fomentar a sua prática ao longo da vida, 

visando ao bem-estar, é a escola, mediante uma disciplina curricular 

denominada de educação física escolar e à qual foi acrescentado o desporto 

escolar como atividade extracurricular. 

Verificou-se ainda conforme Vieira (2003, p.62) para que a realização das 

atividades técnico pedagógicas/eventos aconteça satisfatoriamente, necessário 

se faz que os alunos sejam consultados. As decisões dos gestores e professores 

devem estar norteadas pela opinião dos alunos. Deve ser oferecido um leque 
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ampliado de oportunidades de atividades oportunizando a participação de todos 

os interessados.  

Considera-se ainda importante identificar fatores que contribuem e 

dificultam o desenvolvimento da gestão desportiva na escola. Apesar de não ser 

objetivo deste estudo analisar o tipo e qualidade da cooperação entre os diversos 

elementos do projeto, enunciaremos algumas das causas que se nos afiguram 

mais prováveis e que poderiam, eventualmente, dar origem a um estudo mais 

aprofundado. 

 Tendo em conta as respostas já obtidas, parece-nos plausível considerar 

a hipótese da coordenação de horários, como refere Teixeira (1995, p. 162), ao 

referir que uma organização é um conjunto de indivíduos que interagem. A 

dificuldade para coordenar os horários dos treinos e das competições com os 

das atividades letivas, traduz-se na necessidade de estabelecer horários de 

treinos e aulas, adaptados ao grupo de alunos e ao professor que fazem parte 

de determinada equipe. Como cada equipe apresenta uma situação específica, 

os horários dos treinos são muito diversificados, dificultando a sua interação. E 

ainda de acordo com Sarmento e Pires (2001), os problemas a serem 

solucionados pela gestão do desporto no cotidiano das organizações 

estabelecem relações com as questões políticas, estratégicas e pedagógicas 

que norteiam a operacionalização da prática desportiva.  

Finalmente, todas as tarefas administrativas, de organização de treinos e 

participação em competições são, habitualmente, geridas por cada professor 

responsável da equipe. Aos alunos não são, normalmente, atribuídas estas 

tarefas, precisamente pelas dificuldades de coordenação de horários, 

procurando rentabilizar a sua disponibilidade para a prática das atividades. 

Parece-nos, no entanto, que um projeto que é de todos deve ser assumido por 

todos, também nestes aspectos.   

 É preciso garantir o empenho e a colaboração de todos os intervenientes, 

mas também que o seu desenvolvimento não cause obstáculos às restantes 

atividades escolares, principalmente as de caráter letivo. Só assim será possível 

garantir a colaboração de todos os setores e aproveitar plenamente os benefícios 

que são, por todos, reconhecidos. 
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Assim, para que a escola, pública ou privada, contribua para a educação 

integral dos jovens, na formação de valores e comportamento, faz-se necessário 

a otimização da infraestrutura física e ambiental. O facto de o desporto exigir 

uma constante articulação de saberes e disciplina mental, quer nas modalidades 

de jogo organizado, quer nas que implicam maior grau de concentração na tarefa 

não será, certamente, alheio a esta informação. 

A escola tem reforçado esta vertente, valorizando as mais variadas 

capacidades e competências dos seus alunos. A par dos alunos que se 

destacam pelos resultados nas atividades curriculares, também os alunos com 

destaques ao nível do Desporto Escolar merecem reconhecimento da 

comunidade educativa, na cerimônia anual de quadro de honra e diploma de 

mérito.  

As respostas dadas pelos diversos grupos de respondentes reforça a 

importância do Desporto Escolar para a formação cívica e desportiva  dos jovens 

em idade escolar, conforme afirma Menegat (2004), quando menciona que  a 

prosperidade das escolas da Rede La Salle não depende exclusivamente da sua 

tradição pedagógica, mas também do esforço criativo das pessoas que hoje 

fazem parte da organização para torná-la capaz de atender as exigências do 

contexto atual. Necessita, imperiosamente, adaptar-se às necessidades da 

sociedade a que serve. 

 

5. CONCLUSÕES 

Com base na pesquisa documental que suportou a nossa investigação e 

na análise de dados dos questionários que aplicamos aos diversos grupos de 

investigação, é possível mensurar o valor que o Desporto Escolar desempenha 

através de todas as suas atividades. 

O Desporto Escolar nesta escola assume um papel central que se percebe 

pela sua visibilidade social, pela satisfação dos alunos e famílias, pelo 

reconhecimento e excelente desempenho nas atividades desportivas, pelo 

espírito colaborativo e fraterno que existe entre os alunos e familiares e por 

conseguir envolver um número altamente significativo de alunos.  
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O bom funcionamento da escola como um todo resulta da gestão 

equilibrada da participação e das relações de cada um dos seus subsistemas no 

seio da organização. 

 Constatamos que o Desporto Escolar, enquanto atividade extracurricular, 

é uma peça fundamental dentro da orgânica escolar. Não podemos deixar de 

salientar a importância desta componente no seio desta instituição de ensino em 

termos de organização, dinamização e sucesso que traz a todos os que nele 

participam. A liderança do diretor da escola nos processos de coordenação das 

atividades, dos profissionais e dos recursos da organização, é visível e 

fundamental para o sucesso do Desporto Escolar. A integração desta atividade 

nesta comunidade escolar é perceptível. 

A especificidade do Projeto de Desporto Escolar é respeitada e permiti-

lhe usufruir das condições de desenvolvimento compatíveis com o retorno que a 

sua ação proporciona. Percebemos a importância desta componente 

extracurricular na dinâmica interna da escola, designadamente a sua 

contribuição para o desenvolvimento pessoal e escolar e desenvolvimento da 

organização curricular.  

O Desporto Escolar faz parte do ideário formativo integral e da proposta 

pedagógica da escola. Este visa desenvolver um conjunto de atitudes, 

habilidades e valores que se encontram também expressos na Matriz Curricular 

da escola. 

Para a comunidade escolar o Desporto Escolar nesta escola é uma 

realidade significativa, encarado com a mesma seriedade, planejamento e 

organização, seguindo os mesmos critérios e políticas da instituição das outras 

atividades curriculares.  

De salientar ainda que a escola rentabiliza todo o potencial que advém do 

Desporto Escola, quer da imagem positiva que ele transmite para o exterior, quer 

do interesse que grande parte dos alunos manifestam pelas suas atividades. 

Esta imagem exterior transmite uma ideia da qualidade do trabalho realizado por 

todos os envolvidos, reforça o espírito de grupo em torno de um objetivo comum 

e reconhece o mérito de todos quantos estão implicados no Desporto Escolar. 

Na verdade, o Desporto Escolar é uma das janelas mais significativas que a 
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escola encontra para envolver os alunos no processo formativo, que se configura 

de forma orgânica, articulada e progressiva em todos os níveis de educação 

ofertados e em todos os seus profissionais envolvidos. 

Percebemos que esta é uma escola que se preocupa com a melhoria 

contínua da qualidade das suas práticas e que através da colaboração de todos 

se torna uma tarefa prazerosa e de excelência. 

Identificando os fatores que contribuem ou dificultam o desenvolvimento 

do desporto Escolar, compreendemos que tudo tem o seu “ônus e bônus”, pois 

requer muito investimento, capacitação e articulação dos profissionais e uma 

formação e atenção contínua. Face à dimensão do números de envolvidos, por 

vezes existe alguns conflitos em termos dos horários. Porém, na perspectiva de 

impacto formativo, humanizador e visibilidade pública é incalculável.   

 É nossa convicção que na Escola La Salle Manaus existe um Desporto 

Escolar não apenas para benefício de quem o pratica, mas também para a 

instituição como um todo.  

As necessidades de organização inerentes a um projeto tão polivalente 

como o do Desporto Escolar são fundamentais para desenvolver, nos alunos, 

capacidades ao nível da sua própria organização e autonomia. É um mecanismo 

privilegiado para cimentar os alicerces que darão forma às suas aspirações e 

projeções sociais. 

 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Bento, J. O. (2004). Desporto e humanismo: o campo do possível. Ação e 

movimento: educação física e desportos, 1(1), 30-38. 

Carvalho, R. G. G. (2008). Da cultura escolar à cultura de escola. In Christine 

Escallier e Nelson Veríssimo (Org.), 255-262. 

Charmaz, K., Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). Handbook of qualitative 

research. London: Thousand Oaks. 

Chelladurai, P. (1995). Gestão do desporto - definir a área. Revista Ludens, 

15(4), 64-70. 



84 

 

Duluc, A. (2001). Liderança e confiança. Desenvolver o capital humano para 

organizações competitivas. . Lisboa: Instituto Piaget. 

Lima, L. (2003). A Escola como organização educativa. São Paulo: Cortez 

Editora. 

Lück, H. (2008). Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à 

formação de seus gestores. Em Aberto, 17(72). 

Ministério da Educação Brasil. (2006). Secretaria executiva, parâmetros 

curriculares para o ensino médio. MEC/SEMTEC, Brasília. 

Morgado, J. C. (2005). Currículo e profissionalidade docente. Porto: Porto 

Editora. 

Nelson, B., & Economy, P. (2005). Gestão para totós TM. Porto: Porto Editora. 

Perrenoud, P. (2005). Escola e cidadania - O Papel da escola na formação para 

a democracia. São Paulo: Artmed. 

Sarmento, P., & Pires, G. (2001). Conceito de gestão do desporto. Novos 

desafios, diferentes soluções. Revista portuguesa de ciências do 

desporto, 1, 88-103. 

Tani, G. (2007). Educação física: por uma política de publicação visando à 

qualidade dos periódicos. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 

29(1), 9-22. 

Teixeira, M. (1995). O professor e a escola. MacGraw -Hill: Amadora. 

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2018). Research methods in 

physical activity: Human kinetics. 

Vieira, R. G., & Vieira, S. P. (2004). A influência do clima organizacional nas 

empresas e nas pessoas. . Revista de divulgação técnico-científica do 

ICPG, 1(4), 31-36. 

Yin, R. K. (2005). Estudo de caso. planejamento e métodos. Porto Alegre: 

Bookman. 

 

 

 

   



85 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Analisar a dinâmica e o valor do Desporto Escolar enquanto componente 

extracurricular, no contexto de gestão de uma escola foi o propósito central deste 

estudo. Do ponto de vista dos dados obtidos, bem como da pesquisa efetuada 

aponta o importantíssimo papel que o Desporto Escolar desempenha na escola 

La sala Manaus, cuja organização e cultura interna está orientada para o 

sucesso. Todos os sujeitos foram unânimes em afirmar que o Desporto Escolar 

tem grande impacto, quer na vida interna da instituição, quer na imagem que 

projeta para o exterior.  

Mas não se trata, apenas, da opinião de quem está na instituição, apesar 

do grau de satisfação ser elevado. São os fatos que confirmam: 1) os bons 

resultados desportivos alcançados; 2) a colaboração de todos na organização 

escolar e eventos desportivos; 3) o fator integrador, formativo e social na vida 

dos estudantes que o Desporto Escolar proporciona; 4) a participação da escola 

como um todo na dinâmica do Desporto Escolar; 5) o elevado índice de 

aproveitamento de jovens que se iniciaram no Desporto Escolar e transitaram, 

depois, para o sistema federado; 6) o reconhecimento, por parte da comunidade 

escolar e satisfação das famílias dos alunos, do bom trabalho desenvolvido e 

que culminou na atribuição de um grande número de alunos matriculados no 

projeto do Desporto Escolar e 7) a excelente imagem externa da Instituição de 

Ensino e pela visibilidade pública que o Desporto Escolar culmina. 

Mesmo com um elevado índice de sucesso, qualquer instituição 

apresenta, sempre, potencialidades e fraquezas. Esta escola e o seu projeto não 

fogem à regra. De fato, os dados evidenciaram-nas os pontos fortes centram-se 

na qualidade das atividades realizadas e no elevado impacto que têm para a 

imagem exterior da escola. É referido o elevado empenho de todos quantos 

participam nestas atividades e que se reflete nos resultados obtidos. 

Curiosamente, a maior parte dos pontos fracos derivam do sucesso do 

projeto porque implica a participação de, um grande número de alunos e as 

atividades regulares do Desporto Escolar entram, por vezes, em colisão com as 

restantes atividades da escola. 
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Embora os treinos das diversas modalidades desportivas se realizem fora 

dos tempos letivos, a participação nos quadros competitivos implica a 

necessidade de os alunos faltarem a algumas aulas. 

É amplamente reconhecido pela grande maioria dos inquiridos, que o 

projeto do Desporto Escolar tem sido muito importante para a criação de uma 

forte cultura de escola e para a projeção da sua imagem para o exterior. 

O projeto assume-se, por isso, como um parceiro estratégico para o 

desenvolvimento do Projeto Educativo da Escola e reclama as condições 

necessárias para se fortalecer. No entanto, como isso não pode ser feito à custa 

de um impacto negativo nas restantes atividades, letivas e não-letivas, é preciso 

harmonizar a realização de todas as atividades. O órgão de gestão tem aqui um 

papel muito importante, visto que a quantidade de atividades é bastante elevada 

e existe o risco de se prejudicarem mutuamente. 

Atingimos o objetivo a que nos propusemos. Obtivemos as respostas que 

nos permitiram formular um juízo de valor acerca do trabalho realizado no 

Desporto Escolar desta escola. 

Podemos afirmar, em relação àquele que definimos como nosso problema 

de partida, que os procedimentos de gestão são determinantes na dinamização 

e sucesso das atividades do componente não curricular e, neste caso concreto, 

do Desporto Escolar. 

Podemos acrescentar, ainda, que não é possível tratar de forma 

independente, o componente curricular e o não curricular, visto que um 

condiciona a outra. 

Na escola onde desenvolvemos a nossa investigação, o entendimento do 

órgão de gestão acerca deste componente educativo é de total apoio e incentivo, 

o que leva à existência de um grande número de atividades, bastante 

diversificadas. 

Esta escola tem uma cultura muito própria, à qual a dinâmica gerada pelo 

Desporto Escolar não é alheia e que se traduz numa elevada “autoestima 

institucional” gerada de um clima de bem-estar, que é partilhado por toda a 

comunidade. 



87 

 

O estilo e os procedimentos de gestão são, pois, determinantes para a 

forma como a escola dinamiza o componente curricular. Não basta haver boas 

intenções para que tudo funcione “como deve ser”. É preciso que exista uma 

perfeita articulação entre o componente curricular e o não curricular. 

No caso da escola alvo da nossa investigação existem as boas intenções, 

a boa vontade e os indivíduos interessados em pôr em prática um elevado 

número de projetos, em diversas áreas. E é aqui que surge o problema, porque 

a oferta é vasta e são muitos, os potenciais promotores. 

Tem sido política do atual órgão de gestão viabilizar todas as propostas 

que se insiram no espírito do seu projeto educativo e isso tem-se traduzido numa 

elevada dinâmica, quer pela quantidade das propostas, quer pela qualidade. 

No caso do Desporto Escolar nem sequer costuma ser questionada a 

criação de determinada equipe ou realização de determinado evento.  

Desde que haja uma clara manifestação de interesse por parte de quem 

quer que seja, o órgão de gestão dá o seu aval e isso tem sido muito importante 

para o desenvolvimento deste componente e para consolidação da tal escola de 

excelência a que se alude no Projeto Educativo, como sendo a grande meta a 

atingir. 

Podemos, então, afirmar e respondendo à questão de partida, que a 

influência dos procedimentos de gestão na dinamização do Desporto Escolar, 

enquanto componente não curricular, é muito elevada. 

Apuramos que esta escola atribui uma grande importância ao componente 

não curricular e, em particular, ao Desporto Escolar e que isso está materializado 

no seu Projeto Educativo. É uma escola onde a aquisição de conhecimento e a 

formação cívica são paritárias e isso reflete no clima da escola. 

No entanto a gestão do componente não curricular é feita, apenas, pelos 

responsáveis de cada atividade, sem que haja uma harmonização da ocupação 

dos respectivos tempos. Não há uma intervenção direta do órgão de gestão na 

organização deste componente, a não ser no controle da sua execução que, 

mesmo assim, é feito de forma muito simplificada, através de relatórios finais. 

Defendemos que o órgão de gestão deve exercer um controle mais efetivo no 

que respeita à planificação da distribuição destinados a cada atividade. 



88 

 

Verificamos que o impacto do Desporto Escolar no funcionamento global 

da escola é elevado. Pela positiva, porque dá uma contribuição muito grande 

para a imagem exterior da escola, conforme pudemos constatar pelas respostas 

aos diversos inquéritos. Pela negativa, porque interfere na realização das 

restantes atividades que ficam, muitas vezes, condicionadas pela realização de 

atividades ou eventos do Desporto Escolar. 

De acordo com as informações recolhidas, o órgão de gestão dá uma 

importante contribuição para dinamização do Desporto Escolar. Embora não 

faça um acompanhamento de proximidade, assume a responsabilidade que lhe 

cabe na sua viabilização e delega a responsabilidade da gestão das atividades 

e das decisões e das decisões estratégicas, no Coordenador do Desporto 

Escolar. 

A política educativa da escola está materializada, desde há alguns anos, 

num Projeto Educativo que aponta como missão, “a formação integral dos 

educandos mediante ações educativas de excelência”. O Desporto Escolar é, a 

par de tudo o que mais se faz na escola, um instrumento para atingir os objetivos 

definidos no Projeto Educativo. Não condiciona as decisões em termos de 

política educativa, mas é muito importante para o seu sucesso. 

 Considerando o desempenho ao nível do Desporto Escolar durante vários 

anos letivos; os resultados desportivos alcançados pelos alunos participantes 

nos diversos quadros competitivos; o envolvimento dos professores na estrutura 

organizativa da Área Educativa; a organização de diversos eventos de âmbito 

local, e a quantidade de atividades anualmente organizadas, podemos afirmar 

que o Desporto Escolar tem um grande impacto na dinâmica e na imagem 

exterior desta escola, fato amplamente reconhecido pela generalidade da 

comunidade educativa, nas respostas aos questionários. 

 No enquadramento teórico defendemos o importante papel que o 

Desporto Escolar desempenha na formação integral das crianças e dos jovens 

e argumentamos, realçando a importância da formação desportiva, moral e 

cívica promovida por via do desenvolvimento destas atividades. 
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 Defendemos que a escola deve promover a sua realização e articulação 

com as demais atividades, curriculares e extracurriculares e que cabe ao órgão 

de gestão garantir a gestão de todos os recursos. 

 Verificamos que a escola-alvo da nossa investigação entende o Desporto 

Escolar, exatamente como nós o fazemos e que ele desempenha, em plenitude, 

esse papel. No entanto, a forma como isso acontece merece uma maior atenção 

por parte do órgão de gestão, precisamente na gestão de todos os recursos, de 

forma a aproveitar todas as potencialidades do Desporto Escolar, valorizando os 

seus pontos fortes e a corrigir ou eliminar as suas fraquezas, aumentando o 

impacto positivo deste projeto. 

 Muito ficou por fazer no âmbito do estudo da gestão do Desporto Escolar 

ao nível do estabelecimento de ensino. Procuramos respostas para questões 

concretas e que nos permitissem estabelecer o ponto da situação face à 

realidade específica da Escola La Salle em Manaus. 

 Os dados recolhidos e as conclusões a que chegamos permitiram-nos 

identificar os pontos fortes e fracos do funcionamento das atividades 

extracurriculares em articulação com o Setor de Desporto Escolar.   
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