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Resumo Geral 

O Desporto Escolar é um processo educativo fundamental no contexto escolar, não apenas 
pelo desenvolvimento da cultura motora e desportiva, mas igualmente porque promove o 
desenvolvimento das competências Sociais e relacionais. Adicionalmente, para muitos 
alunos esta é a única possibilidade de praticarem uma actividade desportiva formal e 
organizada. Importa, por conseguinte, compreender o modo como o Desporto se tem 
desenvolvido ao longo dos anos, bem como apreender as concepções e experiências 
valorizadas pelos seus actores principais, alunos e professores. Neste contexto realizaram-
se 4 estudos com os seguintes propósitos: 
1) Analisar o modo como o Desporto Escolar está e se implementou em Portugal; 2) 
Identificar a investigação desenvolvida acerca da temática Desporto Escolar e o 
desenvolvimento de competências sociais no Desporto Escolar; 3) Caracterizar a população 
que participa no Desporto Escolar na modalidade de Natação, bem como apreender o 
significado que os participantes atribuem à sua participação, nomeadamente ao nível da 
percepção de competências que desenvolvem com esta prática; 4) Captar as motivações e 
concepções dos professores que actuam no desporto escolar acerca desta actividade em 
contexto escolar. 
No primeiro estudo, de natureza qualitativa, foi efectuada uma análise documental aos 
documentos normativos e à legislação relativa ao Desporto Escolar, bem como a análise de 
conteúdo a uma entrevista semi-estruturada ao Coordenador Regional de Desporto Escolar. 
De entre as várias conclusões deste estudo destaque-se a  
pouca articulação entre as estratégias organizacionais, relativas ao Desporto Escolar; o 
aumento gradual e significativo do número de inscritos no Desporto Escolar; e a 
necessidade de haver uma adaptação dos projectos de Desporto Escolar à realidade de 
cada escola. 
No segundo estudo, de revisão sistemática de estudos académicos a nível nacional e 
internacional, pretendeu-se identificar a investigação desenvolvida acerca da temática 
Desporto Escolar e o desenvolvimento de competências sociais em contexto desportivo As 
principais evidências relativas a esta produção são não satisfação pelos serviços prestados, 
baixo índice de participação, com  maior incidência do sexo masculino; os principais motivos 
de participação no Desporto Escolar são: afiliação geral; procura da forma física; 
competição e o prazer;  
 No estudo 3, extensivo de carácter exploratório, foi aplicado um questionário com questões 
abertas e semi-abertas a 91 alunos praticantes de Natação, pertencentes a grupos-equipa 
da Direcção Regional de educação do Norte,  
Os principais resultados deste estudo: os motivos para a prática do Desporto Escolar 
reportam-se a aspectos relacionados com as competências afectivas/pessoais; os 
objectivos são o aperfeiçoamento da técnica e a melhoria da condição física; os benefícios 
reconhecidos estão ao nível das competências motoras e sociais e aspectos relacionados 
com a saúde. 
Finalmente, no quarto estudo, de natureza exploratória, 10 professores de Educação Física, 
que orientam grupos-equipa de Natação de Desporto Escolar, pertencentes à Direcção 
Regional de Educação do Norte, foram entrevistados. As transcrições das entrevistas semi-
estruturadas foram sujeitas à, análise de conteúdo. Das conclusões deste estudo destaque-
se que os professores orientam grupos-equipa de Desporto Escolar para diversificarem a 
sua actividade profissional e pelo domínio dos conhecimentos técnicos; consideram que 
deveria existir um vínculo mais estreito com o meio associativo; reconhecem que esta 
prática é inclusiva, devendo fomentar a convivialidade e o prazer. 
As concepções dos alunos e professores sobre a prática do Desporto Escolar são 
convergentes, tendo na convivialidade e no prazer da sua prática os principais pontos de 
confluência. A prática do Desporto Escolar è reconhecida como uma actividade 
enriquecedora ao nível social, pessoal e relacional.   
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO ESCOLAR; NATAÇÃO; COMPETÊNCIAS SOCIAIS; 
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Abstract 

School Sport is a fundamental educational process found in schools, not only for the 
development of physical and sports culture, but also for promoting the development 
of social and relational skills. Furthermore, for many students this is the only chance 
they have to practice a formal and organized sports activity. It is important therefore 
to understand how Sport has developed over the years and understand the 
concepts and experiences valued by its main participants - students and teachers. 
In this context, four studies were carried out for the following purposes: 
1) To analyze the current status of School Sport and how it was implemented in 
Portugal; 2) To identify the research undertaken on the theme of School Sport and 
the development of social skills in School Sport; 3) To characterize the population 
that participates in Swimming, as part of School Sport, and understand their reasons 
for taking part, especially regarding the skills they believe they develop with this 
practice; 4) To find out the motivations and ideas of the teachers who work in School 
Sport. 
The first study, of qualitative nature, includes a documental analysis of regulatory 
documents and legislation related to School Sport, as well as an analysis of content 
and a semi-structured interview with the Regional Coordinator of School Sport.  
Among the many findings of this study, we highlight:  
The lack of coordination between organizational bodies, related to School Sport; the 
gradual increase in the number of students enrolled in School Sport; and the need to 
adapt School Sport to each individual school. 
In the second study, a systematic review of academic studies at a national and an 
international level, we sought to identify the research carried out about School Sport 
and the development of social skills through sport. The main conclusions drawn 
from this study are the lack of satisfaction with the services ; low participation rate, 
with higher male participation; the main reasons for participating in school sport are: 
general affiliation; improvement of physical fitness; competition and pleasure.  
 In study 3 ― extensive and of exploratory nature ― we asked 91 students, who 
practice swimming in team-groups belonging to the Regional Directorate of 
Education of the North, to participate in a questionnaire with open and semi-open 
questions 
Main results of the study: the reasons for practicing school sport relate to aspects of 
emotional/personal competencies; the goals are the improvement of technique and 
physical fitness; and the recognized benefits are motor and social skills related to 
health. 
Finally, in the fourth study, of exploratory nature, we interviewed 10 physical 
education teachers who teach swimming to team-groups in School Sport, belonging 
to the Regional Directorate of Education of the North. The transcripts of the semi-
structured interviews were subject to content analysis. From the conclusions of this 
study we highlight that the teachers coach team-groups of School Sport to diversify 
their professional activity and to exercise their technical knowledge; they consider 
that there should be a closer bond with the supporting sector; they recognize that 
this practice is inclusive, and that it should promote sociability and pleasure. 
The ideas of students and teachers about the practice of School Sport are 
converging, with friendliness and pleasure the main points of confluence. The 
practice of School Sport is recognized as an enriching activity at a social, personal 
and relational level.   
 
 
KEYWORDS: SCHOOL SPORT; SWIMMING; SOCIAL SKILLS; PHYSICAL 
EDUCATION TEACHERS 
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Introdução Geral 

 

O Desporto Escolar, apresenta grande relevância no processo educativo dos 

jovens, evidenciada pela inclusão da sua prática e pelo elevado poder de 

socialização que a caracteriza, através de novas experiências, prática e 

realidades (Teixeira, 2007). Não obstante o reconhecimento da importância do 

Desporto Escolar por parte dos intervenientes mais directos, nomeadamente 

professores e alunos, as estratégias e políticas desenvolvidas ao longo dos 

tempos têm sido caracterizadas por falta de coerência e constância, tendo o 

Desporto Escolar servido de instrumento de afirmação política dos sucessivos 

governos e estruturas ministeriais 

Ainda que com frequente incoerência em alguns aspectos, percebe-se, contudo 

uma valorização destas actividades desportivas. De facto, têm sido 

reconhecidas nas leis de bases referentes ao sistema educativo e ao sistema 

desportivo, sendo que a sua importância nem sempre foi encarada da mesma 

forma. 

O Desporto Escolar é um meio muito importante e relevante na formação 

desportiva, além de ser um campo que permite e potencia o desenvolvimento 

social, relacional e pessoal, dotando os alunos de competências a estes níveis. 

Na participação no Desporto Escolar, os alunos encontram um espaço que dá 

respostas às suas motivações e expectativas no sentido de criar cidadãos 

civicamente mais competentes. 

Dadas as suas evidentes potencialidades ao nível da formação integral dos 

alunos, importa conhecer profundamente o modo como o Desporto Escolar é 

vivido, experienciado e compreendido por parte de todos os seus intervenientes 

e até responsáveis. Assim, este trabalho aborda em concreto o constructo das 

competências sociais. Note-se que este termo se diferencia do termo 

“habilidades sociais”, mesmo que por vezes sejam utilizados de forma 

indiferenciada. O termo “habilidade social” refere-se essencialmente ao aspecto 

descritivo do comportamento necessário à competência social, enquanto o 

conceito de competência social se reporta a uma avaliação a respeito da 
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adequação do comportamento de uma pessoa e do efeito que produz numa 

determinada situação. 

Na realidade, esta temática é crucial em contexto escolar, visto este ser um 

espaço onde existe grande convergência de jovens, espaço onde o 

desenvolvimento social e da competência social se torna fulcral na promoção 

de relacionamentos satisfatórios, (Meneses, Lemos, & Rodrigues, 2010). 

Assumindo os professores um papel central na escola e, tal como refere 

Santos (2009), estes considerarem que a escola deve dar resposta às 

motivações e necessidades dos alunos, é fundamental analisar as concepções 

e objectivos que estes têm acerca desta temática. 

Perante o exposto, os propósitos do nosso trabalho são: 

1. Analisar a evolução histórica do Desporto Escolar e a sua realidade 

actual; 

2. Identificar a investigação desenvolvida acerca da temática Desporto 

Escolar e das competências sociais no contexto desportivo; 

3. Caracterizar a população que participa no Desporto Escolar na 

modalidade de Natação, assim como o significado que os participantes 

atribuem à sua participação, nomeadamente ao nível da percepção de 

competências de competências que desenvolvem com esta prática; 

4. Captar as motivações e as concepções dos professores que actuam 

no Desporto Escolar acerca desta actividade em contexto escolar. 

Para a concretização destes propósitos, desenvolvemos quatro estudos 

distintos. Assim sendo, esta dissertação encontra-se estruturada em duas 

partes, sendo que a primeira apresenta o enquadramento teórico e a visão 

institucional do Desporto Escolar, como também os estudos académicos 

realizados na temática Desporto Escolar vs Competências sociais (estudos 1 e 

2). A segunda parte é constituída por dois estudos empíricos (estudos 3 e 4), 

centrados na mesma temática. 

O estudo 1 efectivou-se através de uma revisão da literatura e numa entrevista 

a um Director Regional de Desporto Escolar, cujo propósito analisar a evolução 

histórica do Desporto Escolar e a sua realidade actual. Neste sentido, este 

estudo teve os seguintes objectivos para o seu desenvolvimento: analisar a 

importância do Desporto Escolar e o seu contributo no processo educativo dos 

jovens em idade escolar; compreender a relação do Desporto Escolar com a 
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Educação Física; caracterizar a evolução do Desporto Escolar em Portugal; 

caracterizar a evolução do Desporto Escolar em termos de participação dos 

alunos, em termos gerais, a nível nacional e da DREN e em particular na 

Natação; descrever a visão operacional do Coordenador Regional do Gabinete 

Desporto Escolar da DREN acerca do Desporto Escolar. 

No estudo 2 é efectuada uma revisão da literatura, cujo propósito foi Identificar 

a investigação desenvolvida acerca da temática Desporto Escolar e das 

competências sociais no contexto desportivo. Utilizou-se como fontes os 

estudos académicos nacionais e internacionais, nos últimos doze anos, 

perfazendo uma amostra de 14 estudos. 

Relativamente ao estudo 3, assumiu-se como propósito central caracterizar a 

população que participa no Desporto Escolar na modalidade de Natação, assim 

como o significado que os participantes atribuem à sua participação, 

nomeadamente ao nível da percepção de competências que desenvolvem com 

esta prática. O estudo foi desenvolvido com o recurso à aplicação de 91 

questionários a alunos praticantes de Desporto Escolar na modalidade de 

Natação, inscritos na Direcção Regional de Educação do Norte. 

No que concerne ao estudo 4, apresenta-se como propósito do estudo captar 

as motivações e concepções dos professores que actuam no Desporto Escolar 

acerca desta actividade em contexto escolar. Neste estudo foi utilizada a 

entrevista semi-estruturada para a recolha de dados, realizada a 10 

professores que orientavam clubes de Desporto Escolar de Natação 

pertencentes à Direcção Regional de Educação do Norte. 

Cada um destes estudos é apresentado de forma independente, sendo feita no 

final uma conclusão geral que congrega os principais resultados obtidos nos 

diversos estudos. 

A Bibliografia surge no final de cada estudo, sendo que no final é apresentada 

a Bibliografia Geral de dissertação. Importa ainda referir que na parte dos 

anexos são apresentados elementos concernentes aos três estudos. 
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Estudo 1 

O Desporto Escolar em Retrospectiva: entre a visão 

histórica e operacional 
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Resumo 

 

O propósito central deste estudo foi analisar o modo como o Desporto Escolar está 
implementado em Portugal. Neste sentido, os objectivos específicos foram: i) analisar 
a importância do Desporto Escolar e o seu contributo no processo educativo dos 
jovens em idade escolar; ii) compreender a relação do Desporto Escolar com a 
Educação Física; iii) caracterizar a evolução do Desporto Escolar em Portugal; iv) 
caracterizar a evolução do número de participantes no Desporto Escolar a nível 
nacional e na Direcção Regional de Educação do Norte (DREN) em particular na 
modalidade de Natação; v) descrever a visão operacional do Coordenador Regional do 
Gabinete Desporto Escolar da DREN acerca do Desporto Escolar. 
O corpus do estudo foram documentos normativos e legislação relativa ao Desporto 
Escolar e conteúdo informativo de uma entrevista semi-estruturada ao Coordenador 
Regional do Desporto Escolar. Os procedimentos de análise utilizados foram a análise 
documental e a análise de conteúdo.  
O estudo colocou em evidência que o desenvolvimento do Desporto Escolar em 
Portugal se caracterizou por uma sucessiva alteração de ideologias organizacionais e 
políticas, marcada por evoluções e retrocessos constantes que, em parte, 
impossibilitou a afirmação de um Desporto Escolar forte, organizado e abrangente. 
Relativamente à evolução do número de praticantes inscritos, tem sido gradual e 
significativa, havendo uma similitude entre o panorama nacional e da DREN. 
Já os objectivos actuais do Desporto Escolar materializam-se maioritariamente em 
aspectos educacionais e pedagógicos, visando também contribuir para a preparação 
de candidatos para o sistema desportivo. 
A ligação entre o Desporto Escolar e a Educação Física emerge como uma relação de 
complementaridade, sempre na perspectiva do desenvolvimento integral do aluno, 
fomentando a aquisição e prática de hábitos regulares de prática desportiva. Por 
último, o Coordenador Regional do Desporto Escolar da DREN destaca alternância da 
tutela do Desporto Escolar entre os sistemas educativo e desportivo, a qual foi uma 
condicionante do real desenvolvimento deste, tendo sido um momento marcante a 
consolidação deste no Desporto Escolar. 
O Coordenador Regional realça os objectivos educacionais como primordiais para a 
prática do Desporto Escolar, tendo como missão combater o insucesso e o abandono 
escolar, proporcionar uma igualdade de oportunidades para todos, contribuindo para a 
formação integral dos alunos, ao mesmo tempo que possibilita proporcionar melhores 
candidatos ao sistema desportivo.  
Este entrevistado afirma que os projectos de Desporto Escolar devem ser adaptados à 
realidade de cada escola, tendo a crença que este modelo organizacional do Desporto 
Escolar satisfaz as necessidades actuais. É apontada, ao nível organizacional, como 
maior dificuldade a conciliação entre a disponibilidade dos professores, alunos e 
instalações. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO ESCOLAR; NATAÇÃO; EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine how School Sport is implemented in 
Portugal. In this sense, the specific goals were: i) to analyze the importance of School 
Sport and its contribution in the educational process of young people of school age; ii) 
to understand the relationship between School Sport and Physical Education; iii) to 
characterize the evolution of School Sport in Portugal; iv) to characterize the evolution 
of the number of participants in School Sport at a national level and at the Regional 
Directorate of Education of the North (DREN), particularly in relation to Swimming; v) to 
describe the operational vision of the Regional Coordinator of School Sport for DREN 
regarding School Sport. 
This study was based on normative documents and legislation relating to School Sport 
and informational content in the form of a semi-structured interview with the Regional 
Coordinator of School Sport. The analysis procedures used were document analysis 
and content analysis.  
The study has highlighted that the development of School Sport in Portugal was 
characterized by a successive change of organizational ideologies and policies, 
marked by constant evolutions and setbacks that, in part, prevented the emergence of 
a strong, organized and comprehensive School Sport system. The evolution of the 
number of registered practitioners has been gradual and significant, and there is a 
similarity between the national scene and the DREN scene. 
The current goals of School Sport are mainly educational and pedagogical, aiming also 
to prepare candidates for the sport system. 
The link between School Sport and Physical Education emerges as a complementary 
relationship, always with the aim of a complete development of the student, 
encouraging taking up and practicing regular sport. Finally, the Regional Coordinator of 
School Sport for DREN highlights that the exchange of jurisdiction of School Sport 
between the educational system and the sports system was a constricting factor to its 
development.  
The Regional Coordinator highlights how the educational goals are paramount to the 
practice of School Sport, his mission being to fight educational failure and dropping out 
of school, to provide equal opportunities for all, to contribute to the integral 
development of the students, while providing the best possible candidates for the 
sports system.  
The interviewee said that the School Sport’s projects should be adapted to  each 
individual school, with the belief that this organizational model of School Sport meets 
the current needs. At an organizational level, the conciliation between the availability of 
teachers, students and facilities is believed to be the biggest difficulty. 
 
 
 
KEYWORDS: SCHOOL SPORT, SWIMMING, HISTORICAL EVOLUTION 
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1. Introdução 

 

A Escola além de um local de instrução, também é um local onde devem ser 

criadas condições para que os jovens se desenvolvam de forma harmoniosa e 

integral. 

Torna-se consensual que a escola deve fomentar a prática desportiva, tendo o 

Desporto Escolar um papel relevante no processo educativo dos nossos 

jovens, evidenciada por ser uma prática inclusiva de todos os alunos. Este tem 

um papel elevadíssimo de socialização, proporcionando o desenvolvimento 

pessoal e social, através de novas experiências, práticas e realidades, dotando 

e desenvolvendo os alunos de competências nos vários domínios (físicos, 

afectivos, pessoais e sociais).  

Para muitos alunos, é mesmo a única possibilidade que têm de praticar 

Desporto de uma forma organizada e com carácter formal. Neste concreto 

torna-se importante realçar que o Desporto é um veículo perfeito para a 

educação, pois gera nas crianças uma grande excitação e prazer, daí a 

pertinência destas actividades para promover a formação integral dos nossos 

jovens. 

O Desporto é considerado um dos principais fenómenos sociais e 

possivelmente uma das maiores instituições da humanidade que não pára de 

crescer e de se impor. Entretanto, esse acelerado crescimento causa sérias 

dificuldades de processamento e adaptação que se reflectem nas organizações 

e seus agentes, no próprio desenho organizacional desportivo (Teixeira, 2007). 

De acordo com Pina (1997), refere que o Desporto Escolar é um dos grandes 

temas da pedagogia moderna e que este deverá ser parte integrante e 

estruturante do projecto educativo da escola, já que pode ser portador de uma 

mensagem inovadora e transformadora. Assim, torna-se fundamental criar 

instrumentos que nos permitam definir políticas desportivas que indiquem a sua 

finalidade essencial e sua opção estratégica. 

A valorização das actividades desportivas em contexto escolar é reconhecida 

em diplomas já publicados, como sejam a lei de Bases do Sistema Educativo, 

Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, sendo que estes dois 

sistemas deveriam ter relações mais sustentadas. O poder político, ao longo 

dos tempos, utilizou o Desporto Escolar como uma ferramenta de afirmação 
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política, travando e alterando processos evolutivos em curso, provocando 

assim avanços e retrocessos sistemáticos, que impediram um maior e mais 

consistente modelo organizacional, no sentido do funcionamento e abrangência 

do Desporto Escolar. 

Independentemente da importância do Desporto em geral e do Desporto 

Escolar em particular, nem sempre o Desporto Escolar foi encarado da mesma 

forma. Deste modo, importa perceber como se desenvolveu, no sentido de se 

obter um melhor entendimento acerca da realidade actual. 

Neste quadro, o propósito central deste estudo foi analisar a evolução histórica 

do Desporto Escolar e a sua realidade actual. 

Os objectivos traçados para o desenvolvimento deste estudo foram: 

i) analisar a importância do Desporto Escolar e o seu contributo no processo 

educativo dos jovens em idade escolar; 

 ii) compreender a relação do Desporto Escolar com a Educação Física; 

 iii) caracterizar a evolução do Desporto Escolar em Portugal;  

iv) caracterizar a evolução do Desporto Escolar em termos de participação dos 

alunos, em termos gerais, a nível nacional e da DREN e em particular na 

Natação;  

v) descrever a visão operacional do Coordenador Regional do Gabinete 

Desporto Escolar da DREN acerca do Desporto Escolar. 

O corpus do estudo foi um conjunto de documentos, designadamente a Lei de 

Bases do Sistema Educativo; Lei de Bases do Desporto; Lei de Bases da 

Actividade Física e Desportiva; Programas de Desporto Escolar dos anos 

2006/2007, 2007/2009 e 2009/2013; Documento Jogar pelo Futuro – Medidas e 

Metas para a Década (2003); Regime Jurídico da Educação Física e Desporto, 

Decretos-Lei relacionados com a temática1. Estes documentos foram sujeitos a 

uma análise documental. Foi também efectuada uma entrevista semi-

estruturada ao Coordenador Regional do Gabinete de Desporto Escolar, que foi 

                                                      
1
 Decreto-Lei n.º82/73 de 3 de Março; Decreto-Lei n.º694/74 de 5 de Dezembro; Despacho Conjectural n.º175/77 de 18 

de Julho; Decreto-Lei n.º533/77 de 31 de Dezembro; Decreto-Lei n.º554/77 de 31 de Dezembro; Portaria n.º434/78 de 

2 de Agosto; Lei nº 46/86 de 14 de Outubro; Despacho n.º 87/ME/89 de 30 de Maio; Despacho 1/EAM/SESE/92, de 8 

de Janeiro; Despacho 108-A/ME/92 de 22 de Julho; Decreto-Lei n.º 133/93 de 26 de Abril; Decreto-Lei 115/95 de 29 de 

Maio; Decreto-Lei n.º 208/2002; Decreto-Lei n.º95/91, de 26 de Fevereiro; Despacho Conjunto nº 268/2006 de 23 de 

Março. 
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sujeita a uma análise de conteúdo. A realização desta entrevista teve como 

objectivo complementar os dados documentais, bem como obter uma visão 

operacional do modo como o Desporto Escolar está organizado. 

Adicionalmente, recorreu-se a um colectivo de autores de referência na área 

(objecto de menção ao longo do texto), na tentativa de aprofundar a análise e o 

entendimento do constructo em estudo. 

 

2. O Desporto Escolar e o seu contributo no processo 

educativo de jovens em idade escolar 

 

A escola é, provavelmente, uma das instituições mais importantes das 

sociedades contemporâneas, não devendo ser apenas um local de instrução, 

mas um local onde se personaliza, socializa e educa a criança e o jovem para a 

sociedade em que se insere (Meneses, 1999). Compete à escola proporcionar 

as oportunidades necessárias para a conquista da autonomia pessoal do aluno, 

o que pressupõe a apreensão de valores e a construção de conhecimento e 

personalidade que possibilitem o desenvolvimento de atitudes orientadas para 

uma participação crítica e mais consciente, nas diferentes manifestações da 

vida social (Silva, 2006).  

Neste contexto, é consensual a importância do exercício físico e do desporto 

como veículo potenciador do processo de formação integral dos jovens. De 

facto, a escola deverá ser um espaço privilegiado para realizar o fomento da 

actividade desportiva junto da população mais jovem, até porque a sua prática, 

quando desenvolvida de forma adequada, representa uma importante fonte de 

valorização das pessoas e da sua qualidade de vida. Deste modo, entende-se 

a consagração internacional da prática da Educação Física e do desporto como 

um direito fundamental, mas também como elemento essencial da educação e 

da cultura no desenvolvimento das aptidões, da vontade e do auto-controlo das 

pessoas humanas, visando a sua inserção social e o pleno desenvolvimento 

das suas capacidades (Ministério da Educação, 2003). 

Por tudo isto, o Desporto Escolar conquistou um espaço relevante na escola e 

no processo educativo, ao representar, para além de um espaço de prática 
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desportiva de competição ou lazer, um elemento fundamental na educação 

para a cidadania das crianças e dos jovens. 

Os professores de Educação Física também têm um papel fulcral nesta 

matéria. Estes deverão proporcionar experiências positivas, no que concerne 

ao exercício físico, bem como realçar a importância dos benefícios da 

actividade desportiva regular e da criação de um estilo de vida saudável. Esta 

mensagem deverá ser transmitida através da disciplina de Educação Física e 

das actividades extra-curriculares, onde se destaca o Desporto Escolar.  

A prática do Desporto Escolar, que deverá ser de todos e para todos, 

independentemente das suas capacidades, não deve permitir qualquer motivo 

de exclusão e selecção, assumindo um verdadeiro papel educativo e formativo, 

de acordo com o importante princípio pedagógico e social da igualdade de 

oportunidades.  

 O documento Jogar pelo Futuro – Medidas e Metas para a Década (2003), 

define Desporto Escolar como “a actividade de complemento curricular, 

voluntária, que permite aos alunos a prática de actividades desportivas, em 

ambiente educativo, sob orientação de professores, podendo-se configurar 

como a principal possibilidade para a maioria dos nossos jovens poderem 

participar em quadros competitivos de forma regular.” (p. 4). 

O Decreto-Lei n.º 95/91 de 26 de Fevereiro, secção II, artigo 5.º do Regime 

Jurídico da Educação Física e do Desporto Escolar, define o Desporto Escolar 

como “o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objecto 

desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos 

tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, 

integradas no plano de actividades da escola e coordenadas no âmbito do 

sistema educativo” (p. 5). O mesmo documento ministerial (Jogar pelo Futuro – 

Medidas e Metas para a Década, 2003) realça a importância pedagógica do 

Desporto, no fortalecimento da sua função social, o que implica a valorização 

do papel a desempenhar pelo Desporto Escolar.  

Com efeito, é indiscutível que o Desporto Escolar tem um potencial 

elevadíssimo de socialização, que a prática dos jogos desportivos encerra, pela 

possibilidade de expressão de sentimentos de emoção, prazer e risco 

controlado, da adopção de comportamentos de autonomia, responsabilidade e 
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sentido crítico, de criação de ambientes de comunicação e de cooperação, de 

desenvolvimento da auto-estima e do sentimento de pertença a um grupo. 

Adicionalmente, é através do Desporto Escolar que muitas crianças e jovens 

têm oportunidade de conhecer novas escolas, novos alunos, novos ambientes, 

novas maneiras de ser, agir e pensar; quando, confrontados com novas 

realidades, adquirem progressivamente um equilíbrio, aprendendo a viver e a 

conviver, a conhecer e a respeitar, a treinar e a competir, a pretexto duma 

actividade que lhes é natural e de pleno agrado – actividade físico–desportiva 

(Santos, 2009). 

Por conseguinte, a escola não pode ignorar que o Desporto Escolar é um dos 

seus processos educativos fundamentais, já que representa um fenómeno de 

grande amplitude na vida social das crianças e dos jovens, sendo este um 

espaço onde o aluno está de forma voluntária, e onde encontra resposta para 

as suas motivações desportivas ou de carácter social. Neste sentido, a escola, 

através do Desporto Escolar, deve dar resposta às motivações e necessidades 

das crianças e dos jovens em relação à cultura motora, de forma a facilitar e 

estimular o acesso às diferentes práticas lúdicas e desportivas (Santos, 2009).  

Na realidade, muitas crianças e jovens em idade escolar, principalmente em 

meios geográficos menos povoados e mais afastados dos grandes centros 

urbanos, encontram na prática do Desporto Escolar a única maneira possível 

de praticarem desporto de uma forma organizada, regular e com um carácter 

mais formal, portadora de grande qualidade pedagógica e educativa. É 

importante reforçar o facto de que o desporto é um veículo perfeito para a 

educação, pois gera nas crianças uma grande excitação e prazer. Daí a 

pertinência de aproveitar este tipo de actividades para promover a formação 

integral das crianças e dos jovens. 

De facto, é consensual que o desporto em geral e o Desporto Escolar em 

particular se constituem como instrumentos de valor inegável, enquanto 

promotores de valores fundamentais para a formação do carácter dos jovens 

que frequentam as nossas escolas (Teixeira, 2007). 

 A valorização desta actividade desportiva em contexto escolar é reconhecida, 

em diplomas já publicados, designadamente na Lei de Bases do Sistema 

Educativo (LBSE), nomeadamente no seu artigo 51º ponto 1 (p. 5136), no qual 

se refere que “as actividades curriculares dos diferentes níveis de ensino 
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devem ser complementadas por acções orientadas para a formação e 

realização pessoal dos educandos no sentido da utilização criativa e formativa 

dos seus tempos livres”. Também no ponto 5 (p. 5136) se destaca que “O 

Desporto Escolar visa especificamente a promoção da saúde e condição física, 

a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do desporto como 

factor de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, 

autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos 

estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por profissionais 

qualificados”. Adicionalmente, na Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto, no artigo 28º (p. 360), afirma-se que “A Educação Física e o 

Desporto Escolar devem ser promovidos no âmbito curricular e de 

complemento curricular, em todos os níveis e graus de educação e ensino, 

como componentes essenciais da formação integral dos alunos, visando 

especificamente a promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos 

e condutas motoras e o entendimento do desporto como factor de cultura.”  

Pelo exposto, parece ficar claro que é na escola e à escola que compete fazer 

a introdução das crianças e jovens na cultura do movimento. Neste contexto, a 

escola pode e deve incorporar a prática desportiva em actividades 

extracurriculares e mesmo curriculares, já que a prática desportiva se constitui, 

em si, como um elemento fundamental de educação. Neste sentido, o Desporto 

Escolar pode projectar-se num componente importante para a transformação 

da própria escola, tornando-a mais activa, mais viva, mais solidária e mais 

democrática (Mota, 2003). O mesmo autor alega ainda que só com pluralidade 

de opções de escolha, de projectos e percursos dos alunos, é possível termos 

uma escola que forme cidadãos mais activos, mais críticos e interventivos 

socialmente. 

O Desporto Escolar é mais um espaço relevante na escola e no processo 

educativo ao representar, para além de um espaço de prática desportiva de 

competição ou lazer, um elemento fundamental na educação para a cidadania 

das crianças e dos jovens. Contudo, o Desporto Escolar, como qualquer outra 

actividade na escola, deve ser sempre analisado numa perspectiva de 

complementaridade da formação, não só desportiva, mas integral dos alunos.  

Assim, o Desporto Escolar será mais um instrumento que a escola possui para 

atingir os objectivos gerais que estão definidos nos Projectos Educativos das 
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diferentes escolas. Neste sentido, o Desporto Escolar é um factor que contribui 

para se ver a escola, tal como sugere Bento (1991), como uma oficina de 

humanidade e de humanização dos humanos, de enraizamento da liberdade, 

de aperfeiçoamento e aprofundamento da cidadania e da democracia, mas 

também pólo dinamizador de educação e cultura no meio em que se insere e 

local onde podem e devem ser oferecidas experiências e competências em 

todas as parcelas da paisagem desportiva. 

Deste modo, toda a formação e experiências proporcionadas pela escola, 

devem ser sempre analisadas à luz de uma dinâmica evolutiva caracterizadora 

da própria sociedade e das instituições que fazem parte desta.  

Por outro lado, a escola, como instituição, foi-se alterando ao longo dos 

tempos, num processo dinâmico, fruto das mutações sociais, relacionais e fruto 

de conhecimentos que abrangeram a própria sociedade. Esta tem de ser uma 

escola de todos e para todos, contextualizada pela realidade onde está 

inserida. 

Sem dúvida que a escola evoluiu em muitos aspectos, em particular no que diz 

respeito ao direito à mesma. Como lembra Pina (1997), durante séculos a 

nossa escola esteve exclusivamente reservada a acolher uma minoria da 

população. Hoje, é-lhe conferida a responsabilidade de receber e formar, 

obrigatoriamente, as crianças e os jovens até à conclusão do 12º ano de 

escolaridade ou após ter atingido a maioridade, no caso 18 anos. A escola de 

hoje não pode ser a reminiscência vazia de um passado cada vez mais remoto. 

Urge transformá-la radicalmente e torná-la mais humanizada, mais aberta, mais 

flexível, mais ligada às realidades da comunidade envolvente e mais atenta às 

modificações e evoluções presentes e futuras do meio envolvente, já que é na 

escola de hoje que se constrói a sociedade de amanhã. 

Assim, sendo a escola o centro do desenvolvimento da prática desportiva 

educativa e o Desporto Escolar uma actividade abrangente para todos os 

alunos, sem qualquer tipo de exclusão ou segregação, compete aos 

estabelecimentos de ensino fomentá-lo como um espaço alargado de 

interdisciplinaridade, um instrumento pedagógico e um factor de progresso e de 

futuro (Santos, 2009). Daí a pertinência de aproveitar este tipo de actividades 

para promover a formação integral das crianças e dos jovens, onde todos os 

alunos podem e devem ser enquadrados. 
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A temática do Desporto Escolar representa um dos aspectos centrais da escola 

actual que, segundo Pina (1997), é portadora de uma mensagem inovadora e 

transformadora, ao visar o desenvolvimento e a alteração de comportamentos 

como a autonomia, responsabilidade, sentido crítico, cooperação, criatividade e 

sentimentos de prazer, emoção, risco, competição e superação. Assim, o 

Desporto Escolar é uma questão desportiva e um assunto do domínio da 

educação e da escola. 

A escola não pode, portanto, ignorar o Desporto Escolar como um dos 

processos educativos fundamentais, já que representa um facto de grande 

amplitude na vida social das crianças e dos jovens. 

 

3. Desporto Escolar e Educação Física. Que relação? 

 

De acordo com o Programa de Desporto Escolar 2009/2010 (DGIDC, 2009), 

este deve ser articulado horizontal e verticalmente, ao longo de todos os anos 

de escolaridade, com as actividades curriculares de Educação Física, da 

Expressão e Educação Física Motora e, ainda, com as actividades físicas e 

desportivas das actividades de enriquecimento curricular do primeiro ciclo do 

ensino básico. Este documento diz-nos, ainda, que no Desporto Escolar se 

pretende um modelo aberto, democrático e participado, com a actividade 

interna em continuidade da Educação Física, promovida pelo respectivo 

departamento ou grupo, como forma de promoção da aquisição de hábitos de 

vida saudável e numa perspectiva de actividade não curricular e não 

obrigatória, dentro do conceito de escola a tempo inteiro. 

No entanto, entendemos que o Desporto Escolar não pode assumir as mesmas 

formas para todos os alunos, apesar das finalidades e objectivos serem 

comuns a todos. Esta prática, mais que a Educação Física, deve reger-se por 

princípios e regras adaptadas às características dos alunos e contexto 

específico onde o estabelecimento de ensino está inserido.  

O Desporto Escolar deve, portanto, ser entendido nas relações que estabelece 

com a Educação Física; contudo, esta relação tem originado grandes 

discussões e divergências, o que se faz sentir no seio dos profissionais de 

Educação Física e com reflexos no desenvolvimento deste processo na escola 
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(Pina, 1997). Ou seja, apesar da comprovada singularidade e particularidade 

do Desporto Escolar, este deve ter relações de proximidade e 

complementaridade com a Educação Física, sendo este um factor a ter em 

conta no momento de planeamento das actividades com vista a atingir os 

objectivos pré-definidos. No entanto, quando existem diferentes conceitos 

sobre o Desporto Escolar e diferentes objectivos com esta prática, existem 

consequentemente diferentes modelos de Desporto Escolar e uma diversidade 

de formas de articulação com a Educação Física. 

Para muitos autores, esta relação deve existir e de forma aprofundada, 

enquanto para outros o Desporto Escolar tem de ser encarado como uma 

unidade educativa perfeitamente individualizada. Exemplo desta perspectiva é 

a de Pires (1991), para quem o Desporto Escolar é uma actividade de 

complemento curricular, não devendo ser encarada como complemento da 

Educação Física, embora possa estabelecer com ela relações substantivas. 

Com efeito, é quase inevitável que muitas das práticas pedagógicas nas 

disciplinas de Educação Física e do Desporto Escolar sejam similares, 

assistindo-se a uma exportação do modelo da aula de Educação Física para a 

aula de Desporto Escolar, não se respeitando a natureza específica e de 

carácter voluntário, na maior parte dos casos competitiva, caracterizadores do 

Desporto Escolar. Apesar de serem de natureza diferente, entendemos que é 

desejável que o trabalho pode e deve ser complementar entre estas duas 

práticas, pois, como nos indicam os programas do Desporto Escolar desde há 

vários anos, o Projecto de Desporto Escolar deverá ser parte integrante do 

Projecto Educativo e do Plano Anual de Actividades do estabelecimento de 

educação e de ensino, mas respeitando a especificidade e singularidade de 

cada uma das práticas. 

 O Desporto Escolar, tal como refere Bento (1994), representa o vector 

preferencial para a adição de um conjunto de experiências e oportunidades que 

na Educação Física seriam difíceis de acontecer. 

Esta complementaridade pode, em determinados alunos, ser facilitada, porque 

o professor de Educação Física, muitas vezes, é o professor responsável pela 

orientação das actividades do Desporto Escolar. Com efeito, a identificação 

que os alunos têm com a modalidade e mesmo com o Professor de Desporto 

Escolar tende a potenciar níveis de confiança e de motivação superiores que, 
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só por si, conduzem a uma maior predisposição e empenho dos alunos em 

todas as actividades propostas.  

Não obstante, existem diferentes factores que diferenciam, de forma categórica 

e significativa, o Desporto Escolar da Educação Física, a saber: o Desporto 

Escolar é voluntário; tem um carácter singular e unitário; há uma proximidade e 

regularidade relacional com o grupo; há, muitas vezes, grande cumplicidade 

entre o professor do Desporto Escolar e o aluno. Deste modo, o Desporto 

Escolar revela-se potenciador, e em muitos casos de forma quase isolada, de 

desenvolvimento e educação desportiva, pessoal, social e relacional dos 

alunos, podendo no entanto, pela sistematização do trabalho e abordagem 

específica do desporto leccionado, servir para o reforço das aprendizagens de 

acordo com os objectivos e conteúdos da aula de Educação Física.  

Neste sentido, a Educação Física deverá ser um motor de motivação, 

sensibilização e orientação dos alunos para a importância da regularidade da 

prática desportiva, assim como uma forma de incutir o gosto pela prática 

desportiva e encaminhar os alunos para organizações, instituições ou clubes 

de Desporto Escolar que permitam aos alunos o seu desenvolvimento integral. 

Os Professores de Educação Física devem, assim, ter como preocupação e 

objectivo da própria disciplina, o encaminhamento dos alunos, que não 

praticam qualquer actividade extra-curricular, para grupos de Desporto Escolar 

que, por um lado, satisfaçam as motivações dos alunos e, por outro, estejam 

disponíveis na instituição escolar do aluno ou outra que permita a inscrição do 

aluno. 

 

 

4. Retrospectiva Histórica do Desporto Escolar em Portugal 

 

O presente enquadramento pretende situar o estado actual do Desporto 

Escolar face à história que o antecede. Com efeito, a compreensão da temática 

deve ser contextualizada, isto é, a realidade actual é resultado de uma 

evolução histórica e social que é situada e singular.  

Esta retrospectiva baseia-se, essencialmente, no trabalho de Pina (1997), que 

sistematizou o processo evolutivo do Desporto Escolar em Portugal, em nove 
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períodos organizacionais distintos. Tomamos, igualmente, em conta o trabalho 

de Teixeira (2007), na medida em que este também se debruçou sobre esta 

temática, acrescentando dois períodos. Adicionalmente, e de forma pontual, 

apoiamo-nos em autores como Cunha (2002), Silva (2006) e Sousa (2004), 

porquanto os mesmos terão dado algum contributo para uma melhor descrição 

e compreensão desta temática. É de salientar que entre o último período e a  

data da redacção deste texto existiram apenas algumas alterações, pouco 

significativas e que não justificam a criação de mais um período, sendo, por 

isso, incluídas no último período.  

 

1.º Período (1900-1936) – Livre Associativismo ou Modelo Federado 

Período desenvolvido desde o início do século XX até à institucionalização da 

Organização Nacional da Mocidade Portuguesa (1936), caracterizado pela 

criação dos campeonatos desportivos escolares, organizados pelo livre 

associativismo, e pela realização dos grandes encontros desportivos, 

organizados de forma pontual. 

 

2.º Período (1936-1973) – Mocidade Portuguesa 

A Organização Nacional da Mocidade Portuguesa surgiu em 1936, vigorando 

até 1973. As actividades desenvolvidas neste período retratavam o espírito 

militarista e nacionalista da época. Em 1966, o seu estatuto foi examinado e 

observou-se um incremento das actividades gimnodesportivas escolares, 

através dos “Centros de Instrução da Mocidade Portuguesa” e dos 

“Campeonatos Escolares”. 

 

3.º Período (1973-1974) – Direcção Geral de Educação Física e Desportos 

Este período estreou-se em 1973 com a publicação do Decreto-Lei n.º82/73 de 

3 de Março, com a definição de um novo estatuto para Direcção Geral de 

Educação Física e Desportos, passando na época a ter competências sobre a 

Educação Física e Desportos, até então sob alçada da organização da 

Mocidade Portuguesa. 

 

4.º Período (1974) – Separação Orgânica do Desporto Escolar e da 

Educação Física 
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A Revolução de 25 de Abril, que implementou a democracia em Portugal, 

originou profundas transformações em todos os sectores, nomeadamente, nas 

áreas da Educação Física e do Desporto. 

A Educação Física e o Desporto Escolar separam-se do ponto de vista da 

tutela, com o Decreto-Lei n.º694/74 de 5 de Dezembro, pelo 3º Governo 

Provisório da República Portuguesa, ficando a primeira sob a tutela das 

Direcções Gerais Pedagógicas e o Desporto Escolar na dependência da 

Direcção Geral dos Desportos (DGD), responsável pela chefia, promoção e 

regulamentação do Desporto Escolar. Surge, assim, pela primeira vez, um 

“Plano de Desenvolvimento para o Desporto Escolar” que o define enquanto 

plano integrado num conjunto de acções culturais, através da prática educativa 

voluntária, amadora e não discriminada das actividades desportivas, em regime 

de ocupação de tempos livres.  

Nesta ocasião, foi proposta a criação de duas federações para o Desporto 

Escolar, uma para o Ensino Preparatório e outra para o Ensino Secundário. 

Este período perdurou até à tomada de posse do I Governo Constitucional em 

23/07/1976. 

 

5.º Período (1974-1976) – I Governo Constitucional 

Com a tomada de posse do I Governo Constitucional, realiza-se a passagem 

progressiva do Desporto Escolar da Direcção Geral dos Desportos para as 

Direcções Gerais Pedagógicas. Foi nomeado, pela primeira vez, através do 

Despacho Conjectural n.º175/77 de 18 de Julho, um Coordenador Nacional 

para o Desporto Escolar a exercer funções em articulação com as Direcções 

Gerais Pedagógicas. Neste período surge também o posto de Inspector 

Distrital para o Desporto Escolar e Coordenadores de Concelhio. 

 

6.º Período (1977-1986) – Direcções Gerais Pedagógicas 

Este período tem início em Dezembro de 1977 e retira à Direcção Geral dos 

Desportos as Competências relativas ao Desporto Escolar, com a publicação 

do Decreto-Lei n.º533/77 de 31 de Dezembro, colocando-as nas Direcções 

Gerais dos Ensino Básico e Secundário e à Inspecção-Geral do Ensino 

Particular e Cooperativo, através do Decreto-Lei n.º554/77 de 31 de Dezembro. 

Mais tarde, pela portaria n.º434/78 de 2 de Agosto, são criados os Serviços de 
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Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar nas Direcções Gerais de 

Ensino. É o período dos “Grupos Desportivos Escolares”.  

A falta de estabilidade política e legislativa configurou-se como um dos 

principais obstáculos à estruturação e desenvolvimento do Desporto Escolar 

em Portugal. Com efeito, entre 1974 e 1986, registaram-se sete mudanças de 

tutela do Desporto Escolar entre o sistema educativo e o sistema desportivo. 

Esta instabilidade traduziu-se num entrave ao desenvolvimento de qualquer 

plano estratégico do Desporto Escolar, uma vez que este período foi pautado 

por incertezas e contradições entre um sistema e outro. 

Neste período, através da publicação do Decreto-lei nº 150/86, de 18 de Junho, 

percebe-se uma alteração radical, pois, além de se  extinguirem os serviços de 

Coordenação de Educação Física e do Desporto Escolar, remete-se 

novamente para a Direcção Geral dos Desportos a coordenação e o apoio das 

actividades desportivas não curriculares, no caso do Desporto Escolar.  

Esta nova concepção organizativa faz com que as responsabilidades na área 

do Desporto Escolar sejam entregues ao sistema desportivo, mais 

concretamente às Federações Desportivas de várias modalidades, com quem 

celebra protocolos de cooperação. Assistiu-se àquilo que se convencionou por 

Associativismo Juvenil, que assentava em três projectos – Torneios Abertos, 

Clubes de Jovens e Férias Desportivas. 

Este processo, por nunca ter sido um verdadeiro processo de escola, traduziu- 

-se numa fraca adesão de professores e alunos. Esta fase foi apelidada de 

procura obsessiva do rendimento. 

 

8º Período de (1986 – 1991) Lei de Bases do Sistema Educativo 

O 8º período foi desencadeado pela publicação da Lei nº 46/86 de 14 de 

Outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo, vindo estabelecer uma nova 

orientação para o Desporto Escolar em Portugal, colocando-o novamente no 

âmbito do Sistema Educativo. Esta preocupação legislativa vem posteriormente 

a ser reforçada pela Lei de Bases do Sistema Desportivo, que, no seu art.º 6, 

diz: «O Desporto Escolar titula organização própria no âmbito do Sistema 

Desportivo e subordina-se aos quadros específicos do Sistema Educativo.»  

Em 30 de Maio é publicado o Despacho n.º 87/ME/89 que cria, em regime de 

experiência pedagógica, o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar 
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(GCDE). Este gabinete dependia, funcionalmente, do Director Geral do Ensino 

Básico e Secundário e do Director Geral dos Desportos. 

 

9.º Período (1992- 2002) - Grupo de Trabalho para o desenvolvimento da 

Educação Física e do Desporto Escolar (GTDEFDE) 

Após a publicação da Lei Reguladora do Desporto, ainda se vão conhecer 

algumas “inovações”. Por exemplo, através do Despacho 1/EAM/SESE/92, de 

8 de Janeiro, cria-se mais um Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da 

Educação Física e do Desporto Escolar (GTDEFDE) e extingue-se o anterior 

Gabinete Coordenador do Desporto Escolar. 

É interrompido o regime de experiência pedagógica criado pelo despacho n.º 

87/ME/89 de 30 de Maio e as estruturas e meios que estavam a ser geridos e 

coordenados pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, passam a 

funcionar na execução das medidas aprovadas e a desenvolver no âmbito do 

GTDEFDE e na dependência conjunta do Director Geral dos Ensinos Básico e 

Secundário e do Director Geral dos Desportos. Voltámos a uma tutela que 

desta vez é conjunta entre os Sistemas Desportivo e Educativo. 

Passados seis meses, extingue-se o GTDEFDE, através da publicação do 

Despacho 108-A/ME/92 de 22 de Julho e nomeia-se um outro grupo de 

trabalho (Task Force), que funcionaria em dependência directa do Ministério da 

Educação, e que esteve na origem da elaboração dos Programas de Desporto 

Escolar, para os anos lectivos de 92/93 e 93/94, procurando desenvolver os 

mecanismos para a criação de uma Federação do Desporto Escolar. 

Observa-se, portanto, uma fase de grande confusão institucional, já que, em 

quatro anos, se conheceram três ministros e um secretário de estado com 

orientações diferentes. Todavia, com a tomada de posse do XII Governo 

Constitucional (1991- 1995), a ideia, o projecto e a vontade política manifestada 

pelo anterior Governo foi posta em causa, mergulhando o Desporto Escolar 

num novo impasse, privilegiando a organização de um Sistema Desportivo 

baseado na medida, no recorde e no espectáculo, em prejuízo do ensino e da 

generalização da prática desportiva. Este momento histórico é importante, já 

que se produz legislação que provocou, um retrocesso no desenvolvimento do 

Desporto Escolar. Em 1993, publica-se o Decreto-Lei n.º 133/93 de 26 de Abril, 

a chamada Lei Orgânica do Ministério da Educação, que atribui a coordenação 
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da Educação Física e do Desporto Escolar aos Departamentos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário, em articulação com as Direcções Regionais de 

Educação (DRE), através dos Serviços Centrais do Desporto Escolar. 

Com o XIII Governo Constitucional, publica-se o decreto que marcaria o 

retrocesso já referido. Falamos do Decreto-Lei 115/95 de 29 de Maio, que 

constitui uma alteração à Lei Orgânica do Instituto do Desporto (INDESP) e que 

recoloca o Desporto Escolar no Sistema Desportivo/Federativo, através do 

Gabinete de Apoio ao Desporto Escolar, ainda que a sua actividade seja 

desenvolvida em coordenação com as Direcções Regionais de Educação e os 

Centros de Área Educativa. O desporto deixou de estar integrado no Ministério 

da Educação, passando a depender da Presidência do Conselho de Ministros, 

sob a responsabilidade do Ministro-Adjunto. 

 

10º Período (2002-2006) - Extinção do GCDE e integração do Desporto 

Escolar na DGDIC (Direcção Geral de Desenvolvimento e Inovação 

Curricular) 

Poder-se-á dizer que este período se inicia com o estabelecido no Decreto-Lei 

n.º 208/2002, de 17 de Outubro, que aprova a orgânica do Ministério da 

Educação, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º. Este decreto 

extingue o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, cuja tutela era 

conjunta, e integra o Desporto Escolar na DGDIC, órgão dependente do 

Ministério da Educação que veio englobar todos os departamentos que 

funcionavam isoladamente. 

A DGDIC tem por missão conceber, desenvolver, coordenar e avaliar as 

componentes pedagógica e didáctica da educação pré-escolar, escolar e extra-

escolar, incluindo a educação especial, educação recorrente, ensino à 

distância, ensino português no estrangeiro e o ensino artístico especializado, 

bem como definir os conteúdos e o modelo de concretização dos apoios e 

complementos educativos e utilização criativa e formativa de actividades de 

tempos livres. Estão confiadas à DGDIC competências sobre um leque 

alargado de matérias que, entre outras, englobam: a Educação Física e o 

Desporto Escolar e o desenvolvimento das actividades de ocupação dos 

tempos livres das crianças e dos jovens, o que será fundamental no reforço do 

relacionamento entre a Educação Física e o Desporto Escolar. 
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Por força do disposto já no Decreto-Lei n.º95/91, de 26 de Fevereiro, as 

estruturas regionais do Desporto Escolar estão constituídas nas Direcções 

Regionais de Educação, que dispõem de um Coordenador Regional do 

Desporto Escolar. Para além da existência de Coordenadores Locais, um por 

cada Centro de Área Educativa. 

No ano de 2002, a DGDIC, reafirmando a importância do Desporto Escolar na 

formação dos jovens e no desenvolvimento do desporto nacional e após ter 

analisado a participação dos mesmos no Desporto Escolar, resolve criar um 

grupo de trabalho, que teve como objectivo analisar o Desporto Escolar à luz 

dos factores do desenvolvimento do desporto. Este originou um documento 

orientador do desenvolvimento do Desporto Escolar intitulado “JOGAR PELO 

FUTURO - MEDIDAS E METAS PARA A DÉCADA” (MinistériodaEducação, 

2003), cujo objectivo principal foi lançar o caminho que o Desporto Escolar 

deveria percorrer no Sistema Educativo. 

 

11º Período (2006-2010) Criação das Associações Desportivas Escolares 

(ADE) e Escolas de Referência Desportiva (ERD) 

No ano de 2006, por decisão da Secretaria de Estado da Juventude e do 

Desporto e da Secretaria de Estado da Educação, através do Despacho 

Conjunto nº 268/2006, de 23 de Março, foi decidido criar um novo grupo de 

trabalho designado de Comissão de Reavaliação do Desporto Escolar, 

constituído por especialistas sobre o desenvolvimento desportivo, no sentido de 

diagnosticar os problemas e elaborar propostas para um novo modelo 

organizativo do Desporto Escolar. 

Este grupo produziu o Programa de Desporto Escolar 2006/2007 (DGIDC, 

2006), sendo tomadas medidas importantes que apenas reforçam a tutela do 

Sistema Educativo sobre o Desporto Escolar. No seguimento, intensifica-se a 

autonomia das escolas, em particular dos conselhos executivos que poderão, à 

luz destas novas indicações, dirigir o Clube de Desporto Escolar com mais 

autonomia no que diz respeito à atribuição de créditos horários para os 

professores de Educação Física. 

De acordo com o mesmo Programa de Desporto Escolar 2006/2007, é criado o 

conceito de Associações Desportivas Escolares (ADE) para a organização dos 

quadros competitivos. Segundo as orientações deste Programa, o Projecto de 
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Desporto Escolar deverá passar a ser, tendencialmente, plurianual, de modo a 

consolidar a sua afirmação e continuidade, contribuindo para a criação de uma 

cultura desportiva de escola. 

Com a edição do programa do Desporto Escolar para 2009/2010 (DGIDC, 

2009), a actividade interna e externa do Desporto Escolar começaria a ser de 

oferta obrigatória em todas as escolas e teria de fazer parte do seu projecto 

pedagógico. O projecto de Desporto Escolar passa a ser concebido para cada 

quatro anos, tal como o programa em vigor. 

De acordo com o mesmo programa, criam-se as Escolas de Referência 

Desportiva (ERD), tendo como objectivo a melhoria qualitativa e o alargamento 

da prática desportiva, assim como o desenvolvimento das várias modalidades 

desportivas no meio escolar. As escolas consideradas ERD teriam que revelar 

condições físicas na escola ou no meio envolvente, recursos técnicos, 

experiência acumulada, conhecimento e valor em determinadas modalidades. 

As ERD deveriam ser constituídas a partir de um protocolo entre dois ou mais 

estabelecimentos de ensino ou no âmbito de um agrupamento de escolas, sem 

necessidade do referido protocolo. Por seu lado, as ADE têm obrigatoriedade 

de ter como escola-sede uma ERD da(s) modalidade que a ADE abranger.  

Assim, poder-se-á constar que a mudança sistemática da tutela do Desporto 

Escolar, conduziu à implementação de diferentes políticas e consequente 

ausência de política educativa e desportiva face ao desenvolvimento de uma 

população não só activa, mas também com alguma cultura desportiva que 

poderia por si fomentar uma maior autonomia por parte dos próprios cidadãos, 

sem que fosse reclamada uma intervenção posterior para a prática desportiva. 

Na realidade, pode afirmar-se que o Desporto Escolar foi visto como uma forma 

de afirmação política dos governantes que registaram o seu cunho e 

concepção pessoal, quando, para isso, interromperam processos de 

organização e implementação de estratégias de desenvolvimento, provocando 

evoluções e retrocessos constantes, impossibilitando a afirmação de um 

Desporto Escolar forte, organizado e o mais abrangente possível.  
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5. Caracterização da evolução do número de praticantes do 

Desporto Escolar 

 

O número de alunos apresentado nos quadros abaixo (quadros 1 e 2), referem-

se aos dados desde o ano lectivo 2007/08 até ao presente ano lectivo 

(2010/2011). Com efeito, para a realização deste trabalho, considerou-se o 

número de inscritos até 19 de Janeiro, sendo que existe a possibilidade de 

ocorrerem inscrições ao longo do restante ano lectivo, com a particularidade de 

só poderem participar em competições regionais e nacionais os alunos inscritos 

até ao dia 15 de Março. Assim, os números devem ser lidos à data em que o 

documento foi escrito. 

Os presentes números foram fornecidos pelo Gabinete Coordenador do 

Desporto Escolar Nacional e pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar 

da DREN (Direcção Regional de Educação do Norte). 

Como podemos constatar no Quadro 1, o número total de alunos inscritos a 

nível nacional, na base do Desporto Escolar, tem vindo a aumentar 

significativamente: 128 065 alunos no ano lectivo de 2007/08 e 158 737 alunos 

no ano lectivo 2009/10. No presente ano lectivo (2010/2011), não obstante se 

ter verificado em ligeiro decréscimo (158 209 alunos inscritos) deve atribuir-se 

uma importância relativa face à data em que os dados foram recolhidos (19 de 

Janeiro). Assim sendo, na análise histórica do processo de inscrições o ano 

lectivo de 2009/10, irá ser superior ao ano transacto, pela possibilidade de 

inscrições até final do ano lectivo,  

Destaque-se que, no ano lectivo 2007/08, os projectos de Desporto Escolar 

passaram a ser plurianuais, no caso por dois anos, o que poderá explicar por si 

só o aumento do número de alunos no ano de 2008/09, e para quadrienais no 

ano 2009/10. Neste ano lectivo 2009/10, o aumento de número de alunos para 

158 738 poderá também ser explicado pela obrigatoriedade do Desporto 

Escolar em todas as escolas. 

Quanto ao sexo, é interessante constatar que, com o aumento do número de 

inscritos todos os anos, o número percentual relativo a cada sexo se mantém 

praticamente inalterável, situando-se a percentagem do sexo feminino entre os 

42% e os 44%. 
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 No que diz respeito ao número de alunos árbitros, esta evolução não se tem 

caracterizado por um crescimento constante, como se pode verificar no número 

de alunos praticantes, tendo mesmo existido um decréscimo entre os anos 

lectivos de 2007/08 e 2008/09 (menos 969 alunos), aumentando gradualmente 

nos anos lectivos posteriores. Relativamente ao sexo, também se verifica uma 

predominância do sexo masculino, na ordem dos 66 e 67%, em todos os anos 

lectivos. 

 

Quadro 1 - Número de alunos inscritos - Desporto Escolar, a nível nacional - anos 
lectivos 2007/08 até 2010/11 

 Total de 
alunos  

Raparigas Rapazes Árbitros Árbitros 
Raparigas 

Árbitros 
Rapazes 

Ano 2007/08  
128 065 

 
56 823 

 
71242 

 
7859 

 
2596 

 
5263 

Ano 2008/09  
142 286 

 
61 455 

 
80 831 

 
6890 

 
2343 

 
4547 

Ano 2009/10  
158 737 

 
68185 

 
90552 

 
8722 

 
3009 

 
5713 

Ano 2010/11  
158 209 

 
67 795 

 
90 414 

 
11 163 

 
3 931 

 
7 232 

 

No Quadro 2, relativo ao número de alunos inscritos na DREN, verifica-se um 

aumento de forma gradual desde o ano lectivo 2007/08 (41 811 alunos) até ao 

ano lectivo 2010/11 (54 334 alunos). Entre os anos lectivos 2007/08 e 2008/09, 

o aumento do número de alunos foi de 5002, do ano lectivo 2008/09 para o ano 

lectivo 2009/10 foi de 6158 alunos. Claramente, neste ano, foi evidente o 

aumento do número de alunos fruto da obrigatoriedade da existência do 

Desporto Escolar como já tinha sido referido, e entre os anos lectivos 2009/10 

e 2010/2011 foi de 1363 alunos. 

Na variável sexo, é interessante verificar que, em todos os anos lectivos 

analisados, a percentagem do sexo feminino se situa aproximadamente nos 

45% e o sexo masculino nos 55% aproximadamente, valores muito 

semelhantes ao que acontece quando consideramos todo o território nacional, 

como foi possível verificar pela análise de Quadro 1. 

 No que diz respeito ao número de alunos árbitros, esta evolução, tal como se 

vê no Quadro 2, onde se analisam os dados a nível DREN, não se tem 

caracterizado por um crescimento constante, tendo existido um decréscimo 

entre os anos lectivos de 2007/08 e 2008/09 (menos 166 alunos), aumentando 
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gradualmente nos anos lectivos posteriores. Relativamente ao sexo, verificou-

se uma predominância do sexo feminino (68,3%) no ano lectivo 2007/08, 

verificando-se o contrário nos restantes anos lectivos, onde se verifica uma 

superioridade de alunos do sexo masculino entre os 65% e os 69%. 

 

 

Quadro 2 - Número de alunos inscritos na DREN - Desporto Escolar - anos lectivos 
2007/08 até 2010/11 

 Total de 
alunos  

Raparigas Rapazes Árbitros Árbitros 
Raparigas 

Árbitros 
Rapazes 

Ano 2007/08  
41 811 

 
19 023 

 
22 788 

 
3184 

 
2176 

 
1008 

Ano 2008/09  
46 813 

 
21 269 

 
25 544 

 
3018 

 
952 

 
2066 

Ano 2009/10  
52 971 

 
23 893 

 
29 078 

 
3785 

 
1305 

 
2480 

Ano 2010/11  
54334 

 
23776 

 
30558 

 
4318 

 

 
1522 

 
2796 

 

 

A análise do Gráfico 1 permite percepcionar que a evolução, em termos 

percentuais do número de praticantes, é equivalente tanto a nível DREN como 

a nível nacional, revelando uma similitude de crescimento nestas duas 

dimensões de análise 

. 
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Gráfico 1 - Comparativo do número de alunos inscritos a nível nacional com o número de 

alunos inscritos na DREN 
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Na modalidade de Natação e como é possível verificar no Quadro 3, o aumento 

do número de alunos inscritos desde o ano lectivo 2007/08 tem sido muito 

aproximado e constante, mesmo tendo crescido no presente ano lectivo 

(2010/2011), só com os dados relativos até ao mês de Janeiro. Este aumento 

permite-nos afirmar que esta é uma modalidade em crescimento. Das 

explicações possíveis, pode avançar-se com a existência de uma organização 

competitiva, bem como a possibilidade de acesso às piscinas municipais. Com 

efeito, esta é uma realidade da maior parte das escolas, fruto de uma boa 

articulação entre as escolas e as autarquias e mesmo pelo reconhecimento das 

instituições autárquicas da importância desta actividade. Também se regista o 

facto de, inversamente aos dados apresentados nos quadros anteriores, esta 

modalidade ter mais inscritos do sexo feminino, uma diferença que tem vindo a 

atenuar-se ao longo dos anos lectivos. 

Ao nível dos árbitros, houve um decréscimo entre os anos lectivos 2007/08 e 

2008/09, havendo um crescimento desde esse ano, sendo mais significativo do 

ano lectivo anterior (2009/10) para o presente ano (2010/2011). 

 

Quadro 3 - Número de alunos inscritos nível nacional - Desporto Escolar, modalidade de 
Natação - anos lectivos 2007/08 até 2010/11 

 
 

Total de 
alunos  

Raparigas Rapazes Árbitros Árbitros 
Raparigas 

Árbitros 
Rapazes 

Ano 2007/08  
8.332 

 
4.537 

 
3.795 

 
447 

 
228 

 
219 

Ano 2008/09  
9.634 

 
4.978 

 
4.656 

 
378 

 
198 

 
180 

Ano 2009/10  
10.507 

 
5.391 

 
5.116 

 
496 

 
228 

 
268 

Ano 2010/11  
11.292 

 
5.866 

 
5.426 

 
718 

 
371 

 
347 

 

A informação patente no Quadro 4 revela-nos a mesma realidade de 

crescimento e relação de alunos participantes e árbitros por sexo, quando 

comparados com a realidade nacional. 

Existe uma homogeneidade de resultados percentuais ao nível da DREN e ao 

nível nacional, reveladores de um crescimento similar nas várias dimensões 

geográficas. 
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Quadro 4 - Número de alunos inscritos na DREN – Desporto Escolar, modalidade de 
Natação – anos lectivos 2007/08 até 2010/11 

 
 

Total de 
alunos  

Raparigas Rapazes Árbitros Árbitros 
Raparigas 

Árbitros 
Rapazes 

Ano 2007/08  
2 900 

 
1545 

 
1355 

 
195 

 
97 

 
98 

Ano 2008/09  
3 632 

 
1807 

 
1825 

 
180 

 
82 

 
98 

Ano 2009/10  
4 113 

 
2091 

 
2022 

 
222 

 
98 

 
124 

Ano 2010/11  
4565 

 
2303 

 
2262 

 
319 

 
166 

 
153 

 

Com a análise do Quadro 5, verifica-se (como era expectável face aos dados já 

analisados nos quadros anteriores que reflectem o número de alunos inscritos 

de modo geral e mais particularmente na modalidade de Natação) um aumento 

gradual e mais ou menos constante entre os vários anos lectivos analisados, 

quer no número de grupos-equipa a nível nacional, quer ao nível da DREN no 

conjunto de todas as modalidades e particularmente na modalidade de 

Natação. Adicionalmente, também se pode verificar que existem cada vez mais 

professores a assumirem a liderança de grupos-equipa de Desporto Escolar. 

Pode justificar-se por vários factores, nomeadamente a obrigatoriedade do 

Desporto Escolar em todas as escolas, a possibilidade dos professores de 

Educação Física, ou outros com habilitação específica para a modalidade, 

como seja curso de monitor ou treinador, completarem horários através da 

leccionação de grupos-equipa de Desporto Escolar, a estabilidade do corpo 

docente, a cultura desportiva de escola e o reconhecimento nos projectos 

educativos das escolas da importância da prática de Desporto Escolar. 

 

Quadro 5 - Número de grupos-equipa - Desporto Escolar - anos lectivos 2007/08 até 
2010/11 

 Total de Grupos-Equipa 
(Nacional) 

Total de Grupos-
Equipa 

(Natação - Nacional) 

Total de Grupos-Equipa 
(DREN) 

Total de Grupos-
Equipa 

(DREN - Natação) 

Ano 
2007/08 

 
6 087 

 
339 

 
1 715 

 
105 

Ano 
2008/09 

 
6 623 

 
404 

 
1896 

 
130 

Ano 
2009/10 

 
7 136 

 
435 

 
2156 

 
150 

Ano 
2010/11 

 
7 494 

 
472 

 
2277 

 
167 
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Como se pode verificar neste Gráfico 2, onde se compara o número de alunos 

praticantes por modalidade, é visível que as modalidades mais praticadas, 

tanto a nível nacional como ao nível da DREN, são indiscutivelmente, e em 

primeiro lugar, o Futsal, seguido do Voleibol também com uma diferença 

significativa, vindo depois o Badmington e a Natação, em terceiro e quarto 

lugares respectivamente com diferenças não tão significativas.  

As diferenças entre as restantes modalidades não são significativas, 

principalmente ao nível da DREN. 

 

 

Gráfico 2 - Gráfico das modalidades mais praticadas em 2010 / 2011 – nível nacional / 
nível DREN 

 

Deve referir-se que existem mais modalidades praticadas, tanto a nível 

nacional como ao nível da DREN, as quais, pelo número ainda mais reduzido 

que as apresentadas, não são representadas dada a sua pouca relevância, 

quer em termos de participação, quer pelos objectivos deste trabalho. 

 

 

6. Finalidades e Objectivos Actuais do Desporto Escolar 

 

O Desporto Escolar actual, como prática desportiva centrada em desenvolver 

aspectos educativos, não deve ter como finalidade os resultados imediatos. A 
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sua finalidade última terá que ser perspectivada a longo prazo e, como tal, 

esperar que, conforme refere Velázquez (2004), no final contribua para criar 

cidadãos mais autónomos, responsáveis, críticos e participativos, capazes de 

desfrutar e beneficiar do que a sua cultura desportiva lhes oferece, mas 

também contribuir para o desenvolvimento, prosperidade e bem-estar da 

sociedade onde vivem. 

O Desporto Escolar deve, por isso, ser desenvolvido tendo como referência os 

princípios que orientam o quadro teórico, pedagógico e organizacional em que 

o mesmo se deve processar, como constante na Lei de Bases do Sistema 

Educativo e na Lei de Bases da Actividade Física e Desporto. 

O Ministério da Educação assume a Educação Física e o Desporto Escolar 

como meio educativo privilegiado para desenvolver pessoal e socialmente as 

crianças e os jovens portugueses, sendo, portanto, e como se lê na nota 

introdutória do Programa do Desporto Escolar 2009 – 2013, “um instrumento 

essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração social, na promoção 

do desporto e no combate ao insucesso e abandono escolar”. Por este motivo, 

é necessário olhar para o Desporto Escolar com uma nova perspectiva para 

que ele se afirme definitivamente de forma sustentada. Para que isso aconteça, 

é necessário que haja uma abordagem numa perspectiva de mudança, com 

estratégia, medidas e metas que permitam redimensionar o Desporto Escolar. 

Pode dizer-se que o presente programa tem como visão proporcionar a todos 

os alunos o acesso à prática de actividade física e desportiva, como contributo 

essencial para a sua formação integral e para o desenvolvimento desportivo 

nacional. 

O programa tem como princípios: a escola como fulcro principal de todo o 

processo educativo; o reforço da autonomia e da responsabilização das 

escolas; a promoção da avaliação estimulando as boas práticas. 

Adicionalmente, os valores que procuram promover são: a inovação (nas 

estratégias, iniciativas e processos, para promover a participação dos jovens e 

da comunidade em geral); o trabalho de equipa (para conjugação de esforços, 

na promoção de regras e valores); a universalidade e equidade (para que todos 

tenham igual acesso, promovendo a inclusão e garantindo a individualidade de 

cada um); a motivação (de todos os intervenientes, na procura de melhores 

práticas); a comunicação e a credibilidade (como forma de alcançar o 
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reconhecimento de toda a comunidade); e o cumprimento e excelência 

(assumindo as tarefas, para além das obrigações, tendo em vista o melhor 

desempenho possível). 

No que se refere à sua estratégia, o Programa tem como Vectores Estratégicos 

aumentar a quantidade e a qualidade dos praticantes; promover a inovação e a 

igualdade de oportunidades; aumentar a visibilidade do Desporto Escolar. 

Como Objectivos Estratégicos são enumerados os seguintes: 

1- melhorar a qualidade de educação; 

2- aumentar as oportunidades de prática desportiva de qualidade; 

3- aumentar o sucesso escolar; 

4- formar mais e melhores praticantes; 

5- garantir a igualdade de oportunidades; 

6- aumentar a visibilidade das boas práticas; 

7- melhorar métodos de ensino/aprendizagem; 

8- adaptar ofertas às necessidades; 

9- criar instrumentos facilitadores da inclusão; 

10- melhorar a imagem e divulgação do Desporto Escolar; 

11- valorizar a formação profissional; 

12- potenciar projectos estruturantes em parcerias; 

13- desenvolver tecnologias de apoio; 

14- implementar um sistema de informação e comunicação. 

 

Na perspectiva de desenvolvimento pessoal dos alunos, e de acordo com a Lei 

de Bases do Sistema Educativo e do Programa de Desporto Escolar 2009/2013 

(DGIDC, 2009), o Desporto Escolar visa, especificamente, a realização pessoal 

dos alunos, no sentido da utilização criativa e formativa dos seus tempos livres; 

o enriquecimento cultural e cívico; a Educação Física e desportiva: a ocupação 

do tempo livre devidamente orientada e em segurança; a educação artística; a 

inserção e integração dos alunos na comunidade; a promoção da saúde e 

condição física; a aquisição de hábitos e condutas motoras o entendimento do 

desporto como factor de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, 

cooperação, autonomia e criatividade; proporcionar uma actividade de 

complemento curricular da disciplina de Educação Física na perspectiva da 

continuidade, reforço e satisfação de necessidades e interesses dos alunos.  
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Não menos importante, a prática de Desporto Escolar constitui um instrumento 

de grande relevo e utilidade no combate ao abandono e insucesso escolar, 

sendo também um elemento potenciador da qualidade do processo ensino / 

aprendizagem. 

Fica, assim, patente que o Desporto Escolar vai muito além da formação 

desportiva, sendo um instrumento essencial que a escola possui para o 

desenvolvimento físico, pessoal e social no sentido da formação integral dos 

jovens. A sua prática beneficia, de forma evidente, a integração, a cooperação 

e a identificação dos jovens com a escola. É um espaço onde os alunos podem 

encontrar resposta para as suas motivações e expectativas, contribuindo para 

a formação de cidadãos mais activos, críticos, criativos e civicamente mais 

competentes. 

 

 

7. Visão Operacional do Coordenador Regional do Desporto 

Escolar do Norte da DREN 

 

No sentido de melhor compreender o desenvolvimento e enquadramento do 

Desporto Escolar foi realizada uma entrevista ao Coordenador Regional do 

Desporto Escolar da DREN. As questões colocadas encontram-se no anexo 

(1), onde poderão ser consultadas. 

O Coordenador Regional do Gabinete de Desporto Escolar do Norte do Norte 

(CRGDEN) refere que as práticas de Desporto Escolar têm variado, ao longo 

do tempo, em função das ideologias políticas vigentes em cada época. Foi 

após o 25 de Abril que se deu a massificação da prática desportiva escolar, 

organizando-se em diferentes modelos, consequência, também, dos vários 

modelos hierárquicos que regeram o Desporto Escolar ao longo dos tempos. 

O Desporto Escolar foi alternando entre a sua inclusão nos sistemas desportivo 

e educativo, reflectindo-se em políticas pouco sustentadas, que tiveram como 

consequência avanços e recuos no desenvolvimento do Desporto Escolar. No 

entanto, na opinião deste institucional, o momento mais marcante foi a sua 

consolidação no âmbito do sistema educativo.   
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“…o 25 de Abril veio mudar a forma de estar perante as práticas desportivas escolares. Veio 

mudar a vertente ideológica que caiu e surgiu, portanto, uma prática desportiva democrática, 

chamemos-lhe assim. Numa escola que se pretende e existe para todos, em que todos tenham 

as mesmas possibilidades de acesso a essas mesmas práticas. […] Para mim, marcante foi 

efectivamente a sua consolidação no âmbito do sistema educativo.” (p. 1). 

De facto, como foi possível descrever anteriormente, tem-se assistido ao longo 

do tempo a um aumento quantitativo e qualitativo do Desporto Escolar, também 

pela obrigatoriedade de oferta em todas as escolas e também como 

consequência do trabalho desenvolvido pelos professores nestas.  

 

7.1. Organização e Objectivos do Desporto Escolar 

 

Na visão do Coordenador, os objectivos são maioritariamente educacionais, 

sendo a prática desportiva escolar um instrumento que a escola possui para 

combater o insucesso e o abandono escolar, proporcionar igualdade de 

oportunidades e contribuir, assim, para a formação integral do jovem. Não é 

descurada no entanto a perspectiva do contributo para o desenvolvimento 

desportivo, proporcionando melhores candidatos ao sistema desportivo, ou seja 

melhores atletas no âmbito desportivo. 

“… formação seja integral e que ao mesmo tempo está a proporcionar melhores candidatos ao 

sistema desportivo, melhores candidatos a atletas no âmbito do sistema desportivo…”(p. 2).  

 “…para aquele que faz a iniciação, a inclusão, que faz a animação desportiva tem lugar no 

Desporto Escolar, bem como aquele que tenta seguir o rendimento também tem lugar no 

Desporto Escolar.” (p.11). 

“…julgo eu que o investimento que é feito no Desporto Escolar é altamente positivo. Porquê? 

Porque estamos a ter alunos com maior sucesso, mais alunos que frequentam regularmente a 

escola e ao mesmo tempo melhores atletas.” (p. 4). 

Na perspectiva do entrevistado, a escola deve adaptar o seu projecto de 

Desporto Escolar às suas condições internas e envolventes, proporcionando, 

assim, uma melhor qualidade dos serviços prestados, o que se reflecte num 

aumento progressivo da oferta e na generalização desta prática. 
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“…há sempre a necessidade da escola ver internamente e no seu meio envolvente, a oferta 

que pode fazer e essa generalização e esse aumento progressivo que tem vindo a existir no 

desporto escolar é reflexo disso mesmo…” (p. 4). 

No entanto este modelo de Desporto Escolar satisfaz as necessidades actuais, 

tendo-se adaptado às mutações sociais e às dinâmicas do próprio movimento 

associativo que foram acontecendo, e adaptando a própria oferta das escolas. 

A escola deve também explorar o Programa de Desporto Escolar à sua 

dinâmica organizacional e à motivação dos seus alunos, dando assim resposta 

às expectativas da sua comunidade. 

 “A escola tem também que pegar/agarrar o Desporto Escolar e saber explorar o programa que 

lhe é oferecido, não só pela dinâmica organizacional como a dinâmica das próprias actividades 

e a motivação dos alunos…” (p.7). 

Porém, na visão do entrevistado, a organização do Desporto Escolar depara-se 

com uma dificuldade de conciliação e coincidências de disponibilidades entre 

alunos, professores e instalações, assim como o facto de as competições 

terem de se realizar ao Sábado, único dia livre para todos. Estas são as razões 

para as escolas deverem ser selectivas nas suas opções das práticas 

oferecidas, devendo sempre existir a actividade interna, esta sim extremamente 

eclética e onde a competição surge sempre como um meio educativo e não 

como um objectivo final. 

Estamos a formar jovens para a cidadania, pois “…Logo à partida, na Direcção, 

temos um conjunto de actores que representam os diferentes sectores da 

comunidade […] vamos colocar um miúdo a lidar com os restantes elementos e 

a fazer parte de uma equipa. Isto é uma formação para a cidadania por 

excelência.” Também se assiste ao desenvolvimento das competências sociais, 

como são exemplo os árbitros que …”vão ter de interpretar as regras, de tomar 

decisões e os outros vão ter de o respeitar. Isto, para quem é do desporto, 

parece tudo evidente. Mas é preciso alertar o exterior para essas tais valências 

que estão à partida despercebidas. Olha-se para a qualidade do jogo não será 

por aí e além, mas o restante é de uma riqueza enorme. É o respeitar a 

convocatória, o saber quem faltou ao treino sem motivo justificado, foi 

penalizado por isso. Ou se teve um comportamento incorrecto e o treinador, 

que é professor, não se abstraiu nunca da sua função de professor e sancionou 
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pedagogicamente. Porque essa é a diferença que existe no desporto escolar.” 

(pp. 12-13) 

Por conseguinte, o Desporto Escolar é mais pedagógico que o Desporto 

Federado, pois como é exemplo nas organizações, mesmo internacionalmente, 

os alunos participam na sua organização a todos os níveis, desde o 

secretariado, ao acompanhamento de equipas, auxílio às equipas de 

arbitragem etc, sendo estes exemplos da abrangência da prática do Desporto 

Escolar. Esta é uma riqueza transmitida pelos próprios alunos: “…aprendi mais 

nestes dez dias do que em todo o meu curso.” (p.15) 

As competições são organizadas com programas construídos numa base de 

“…conviver, competir e fazer amigos. É esse o nosso princípio. E é também 

uma base do desporto escolar, que o jogo seja aproveitado para fazer amigos e 

como uma forma de convívio. Ganhar é óptimo, mas o princípio aqui é outro: “O 

champanhe aos vencedores é merecido, aos derrotados é imprescindível” (p. 

16). 

 

É de reforçar o facto de o Ministério da Educação ter fomentado a 

obrigatoriedade do Desporto Escolar em todas as escolas, o que proporciona a 

possibilidade desportiva a todos os jovens estudantes, pois para muitos esta é 

a opção entre a prática e a não prática, devido, em muitos casos, não existir, 

ou ser demasiado onerosa, oferta exterior à escola. 

“…o programa actual que obriga todas as escolas a fazerem a oferta de desporto escolar é um 

aspecto altamente positivo. Nós sabemos que há zonas do país onde o único acesso à prática 

desportiva, a que o jovem tem acesso, é precisamente na escola, porque a oferta exterior à 

escola não existe…” (p. 3).  

Claramente, o Desporto Escolar apresenta-se como um meio essencial para 

fomentar uma juventude activa, com práticas de vida saudáveis, onde todos os 

alunos têm lugar, tornando assim esta prática mais inclusiva. 

 “…é inclusivo, que todo o aluno tenha acesso, o alto, o baixinho, o gordo, o magrinho, que 

todos tenham acesso a essa mesma prática.” (p. 8) 

O Desporto Escolar tem também como função proporcionar bons candidatos 

para o sistema desportivo, sendo a escola a responsável pela iniciação à 
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modalidade e aperfeiçoamento técnico do aluno, encaminhando os alunos com 

potencial e motivação para o sector associativo onde ele vai fazer a sua 

especialização na modalidade, se assim o desejar. No entanto, não existe um 

verdadeiro plano de desenvolvimento desportivo, que aproveite as valências do 

Desporto Escolar, que na sua organização envolva alunos (praticantes, 

árbitros, dirigentes), pais e as próprias autarquias, o que poderia ser um foco 

de alimentação e desenvolvimento da prática desportiva extra-escolar. 

“Considere-se o desporto escolar como uma zona de interface entre o sistema educativo e o 

sistema desportivo”. (p. 2) 

 

8. Conclusões 

 

A análise aqui efectuada encontra justificação, porquanto para as exigências 

que se colocam na preparação do futuro importa obter um entendimento do 

passado e do presente. Assim sendo, ao proceder ao levantamento do modo 

como o Desporto Escolar se reestruturou ao longo do tempo em Portugal, 

assume-se como fundamental no processo de reestruturação futura, no sentido 

de ajustar o modelo organizacional às novas realidade sociais emergentes. 

Os dados evolutivos, ao nível organizacional, denunciam um desenvolvimento 

que se afasta de padrões rectilíneos e harmoniosos, mas que, pelo contrário, 

revela oscilações, rupturas e descontinuidades que, no fundo, possivelmente, 

denunciam a ausência de uma linha de coerência interna.  

O modelo organizacional do Desporto Escolar tem sido, ao longo do tempo, 

resultado de ideologias políticas e sociais, que se têm caracterizado por um 

ambiente instável e por uma visão analítica e sectária das práticas desportivas 

na escola. 

De facto, o Desporto Escolar tem sido encarado como uma forma de afirmação 

política dos governantes que registaram o seu cunho e concepção pessoal, 

quando, para isso, interromperam processos de organização e implementação 

de estratégias de desenvolvimento, provocando evoluções e retrocessos 

constantes, impossibilitando a afirmação de um Desporto Escolar forte, 

organizado e abrangente.  
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Outro aspecto que ganhou relevância após o 25 de Abril foi a massificação da 

prática desportiva escolar, consequência da sua integração e consolidação no 

sistema educativo.  

Na actualidade, os objectivos do Desporto Escolar são maioritariamente 

educacionais e pedagógicos, no sentido da formação integral dos alunos e em 

consonância com o Projecto Educativo de cada escola. Outro aspecto 

relevante é que o Desporto Escolar também tem como função realizar a 

captação de bons candidatos para o sistema desportivo extra-escolar. Contudo, 

não existe ainda um verdadeiro plano de desenvolvimento desportivo que 

aproveite o Desporto Escolar como um foco de alimentação e desenvolvimento 

da prática desportiva extra-escolar.  

No que concerne à ligação entre o Desporto Escolar e a Educação Física, esta 

tal como vem expresso no programa de Desporto Escolar 2009/2013, deverá 

ser encarada numa perspectiva de articulação e complementaridade, embora 

efectivada de inúmeras formas. Nesta perspectiva, a Educação Física deverá 

servir como um motor de sensibilização e orientação dos alunos para a 

importância da regularidade da prática desportiva, assim como uma forma de 

incutir o gosto pela prática desportiva e encaminhar os alunos para 

organizações, instituições ou clubes de Desporto Escolar que permitam aos 

alunos o seu desenvolvimento integral. O Desporto Escolar diferencia-se pelo 

carácter voluntário da sua prática, satisfazendo as motivações dos alunos e 

potenciando o desenvolvimento e a educação desportiva, social, pessoal e 

relacional, assim como o reforço das aprendizagens das aulas de Educação 

Física, potenciando níveis relacionais e de confiança, que conduzam os alunos 

a uma maior predisposição e consciência da regularidade da prática desportiva. 

No que concerne à evolução do número e alunos inscritos no Desporto Escolar 

a nível nacional, desde o ano lectivo 2007/2008 até 2010/2011, esta é 

significativa, registando-se um acréscimo de 30 144 alunos, (128 065 para 158 

209 em quatro anos). O aumento foi de forma similar em ambos os sexos. Ao 

nível dos alunos inscritos como árbitros registou-se também um aumento, com 

uma ligeira prevalência do sexo masculino. 

Ao nível da DREN também se verificou um aumento gradual e significativo do 

número de alunos desde o ano de 2007/08 e de forma similar nos dois sexos. 



 

42 
 

Já no que concerne aos alunos árbitros, o crescimento não foi tão constante e 

gradual e houve, claramente, uma predominância do sexo feminino. 

A nível nacional na modalidade de Natação, o número de inscritos aumentou 

de forma gradual, no entanto com maior predominância do sexo feminino, 

diferença essa que se foi atenuando de ano para ano. Ao nível dos alunos 

árbitros constatou-se uma similitude entre sexos, alternando a predominância 

de ano para ano. Já no que respeita a esta modalidade, ao nível da DREN, a 

realidade é similar tanto no incremento do número de praticantes como dos 

árbitros.  

Analisado o número de grupos-equipa, estes têm registado um aumento 

gradual e constante entre os vários anos lectivos analisados, quer a nível 

nacional quer na DREN, dado que indica uma evolução do número de 

professores envolvidos no Desporto Escolar, o que de resto tende a justificar-

se pelo aumento de alunos envolvidos e vice-versa. 

No que concerne às modalidades mais praticadas no Desporto Escolar a nível 

nacional e da DREN, o Futebol surge em primeiro lugar e a Natação ocupa o 

quarto lugar. Deste modo, pode considerar-se que o panorama geral que se 

verifica ao nível DREN reflecte a realidade nacional. 

No que concerne à visão do Coordenador Regional do Gabinete Coordenador 

do Desporto Escolar acerca do modo como o Desporto Escolar se tem 

organizado ao longo do tempo, ficou visível que este considera que a 

organização e objectivos do Desporto Escolar têm variado em função das 

políticas vigentes em cada época, e que as tutelas têm sofrido alterações, 

alternando entre os sistemas, desportivo e educativo. Segundo ele, o momento 

crucial e marcante no percurso evolutivo do Desporto Escolar foi a sua 

consolidação no âmbito do sistema educativo.  

No que concerne aos objectivos do Desporto Escolar, o Coordenador Regional 

realça os educacionais, considerando que esta prática é um instrumento basilar 

no combate ao insucesso escolar e abandono escolar. Pois, este proporciona 

igualdade de oportunidades e contribui, de forma efectiva, para a formação 

integral dos alunos. Este considera, ainda, que o Desporto Escolar também 

pode assumir como objectivo o desenvolvimento desportivo, nomeadamente 

pelo encaminhamento de candidatos com potencial para o sistema desportivo.  
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Na sua óptica, os projectos de Desporto Escolar devem ser adaptados à 

realidade organizacional e condições internas e externas de cada escola, 

proporcionando uma melhoria da qualidade de serviços prestados. Não 

obstante as limitações que reconhece no modo operandis do Desporto escolar, 

o coordenador considera que este modelo de Desporto Escolar satisfaz as 

necessidades actuais, porquanto se foi adaptando às mudanças sociais e às 

dinâmicas do próprio movimento associativo que foram acontecendo, 

designadamente pela adaptação da oferta das escolas. Já como maior 

dificuldade ao nível da organizacional, este coloca ênfase na dificuldade de 

conciliar a disponibilidade dos professores, alunos e instalações, assim como, o 

facto das competições se realizarem aos Sábados. 

Assim, pode-se inferir que a visão operacional do Coordenador Regional do 

Desporto Escolar reflecte e reforça a análise efectuada na retrospectiva 

histórica, assim como, os objectivos e concepções do Desporto Escolar 

patentes nos documentos emanados pelos órgãos que tutelam o Desporto 

Escolar e apoiados pela literatura consultada.  
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Resumo 

 

Este é um estudo de revisão sistemática da literatura, cujo propósito foi identificar a 
investigação desenvolvida acerca da temática Desporto Escolar e o desenvolvimento 
de competências sociais em contexto desportivo. 
As fontes utilizadas foram estudos académicos nacionais e internacionais dos últimos 
doze anos, a nível nacional e internacional. Em termos nacionais as pesquisas foram 
efectuadas nas bases de dados das Universidades Portuguesas Públicas (Faculdade 
de Desporto da Universidade do Porto, Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto da Universidade de Coimbra e Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade Técnica de Lisboa) e Internacionalmente foi consultada a base de dados 
Digital Dissertations & Theses. As palavras-chave utilizadas foram: “Desporto escolar”; 
Desporto escolar vs competências sociais”, “Desporto escolar vs habilidades sociais” e 
“Desporto vs Competências sociais”. 
Apesar da escassa literatura em torno desta temática, foi possível concluir que o 
questionário é o instrumento de recolha de dados mais utilizado, sendo que nos 
estudos centrados na caracterização do Desporto Escolar identificou-se: a não 
satisfação pelos serviços prestados, um baixo índice de participação; uma maior 
incidência da prática de Desporto Escolar do sexo masculino. No que diz respeito aos 
estudos acerca do tema da motivação para a prática desportiva escolar e não escolar, 
os estudos reflectem que os rapazes revelam maior orientação para a tarefa com 
maiores níveis de percepção de competência e maior motivação intrínseca que as 
raparigas. Já os motivos apontados para frequentar o Desporto Escolar materializam-
se no desenvolvimento de competências; a afiliação geral; a forma física; a 
competição e o prazer. 
Quanto aos estudos centrados no desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais em resultado da prática desportiva e nas concepções dos professores acerca 
das actividades de enriquecimento curricular de Actividade Física e Desportiva, estes 
concluem que a prática desportiva tem como consequência melhorias significativas ao 
nível da aceitação social e da auto-estima, ao comportamento geral dos alunos.  
Já nos estudos a nível internacional estes realçam que os alunos com problemas de 
comportamento têm níveis bastante mais baixos de habilidades sociais, de 
cooperação, de auto-estima e de auto-eficácia, sendo que estes praticam menos 
desporto organizado. Outro aspecto referenciado é que os atletas revelam um valor 
mais elevado no indicador das características sociais, comparativamente aos não 
atletas.  
No que concerne ao exercício físico dos adolescentes, os dados indicam que este 
aumenta significativamente quando o adolescente tem mais de três amigos 
fisicamente activos ou as suas habilidades atléticas são excelentes ou boas ou 
participa em equipas de Desporto Escolar. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: REVISÃO SISTEMÁTICA; DESPORTO ESCOLAR; 
COMPETÊNCIAS SOCIAIS; HABILIDADES SOCIAS 
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Abstract 

 

This study is a systematic review of literature, with the aim of identifying the research 
undertaken on the theme of School Sport and the development of social skills in a 
sports context. 
The sources used were national and international academic studies carried out over 
the last twelve years. At a national level, the research was conducted using the 
databases of public Portuguese universities (Faculty of Sport of the University of Porto, 
Faculty of Physical Education and Sport Sciences of the University of Coimbra and 
Faculty of Human Movement of the Technical University of Lisbon), and at an 
international level using the digital database Dissertations & Theses. The keywords 
used were: “School Sport”; “School Sport vs social skills”, “School Sport vs. social 
abilities” and “Sports vs. social skills”. 
Despite the limited amount of literature regarding this issue, it was possible to conclude 
that the questionnaire is the instrument more often used for data collection, and, in the 
studies, focused on the characterization of the School Sport showed: a dissatisfaction 
with the services provided, a low rate of participation, a higher incidence of practice of 
School Sport by males. With regard to studies on the subject of motivation for School 
Sport and extra-curricular sports, the studies show that boys show greater task 
orientation with higher levels of perceived competence and greater motivation than 
girls. The motives for participating in School Sport are the development of skills, the 
general sense of belonging, physical fitness, competition and pleasure. 
Regarding studies focused on developing personal and social skills as a result of sport 
participation, and in the conceptions of teachers on improving the curriculum of 
Physical Education and Sport, they conclude that practicing sports leads to substantial 
improvements in social acceptance, self-esteem and general behaviour of the students.  
Regarding the international studies, these emphasize that students with behavioural 
problems have significantly lower levels of social skills, cooperation, self-esteem and 
self-efficiency, and that they practice less organized sport. Another aspect that comes 
to light is that athletes show greater social characteristics, compared to non-athletes.  
Concerning the exercise practiced by teenagers, the data indicates that this increases 
significantly when the teenager has more than three physically active friends or his/her 
athletic skills are good or excellent, or he/she is part of a school sports team. 
 
 

KEYWORDS: SYSTEMATIC REVISION; SCHOOL SPORT; SOCIAL SKILLS; SOCIAL 
COMPETENCE 
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1. Introdução 

 

Desde sempre, uma das maiores preocupações da instituição escolar foi 

contribuir para o desenvolvimento harmonioso e completo das crianças e 

jovens. De entre as variadíssimas actividades desenvolvidas em contexto 

escolar destacam-se as actividades desportivas, porquanto, usualmente, são 

alvo de forte adesão por parte desta população, detentora de motivação 

intrínseca para esta tipologia de actividades.  

Neste quadro, a formação desportiva escolar deve contemplar objectivos 

sociais e pedagógicos e, segundo Santos (2009), não se deve falar apenas em 

rendimento quando se aborda o Desporto Escolar, pois ele ultrapassa 

largamente este propósito. A sua função é a de ser um veículo formativo ao 

nível corporal, do carácter e bem-estar dos nossos alunos (Santos, 2009). 

Assim, pensar o Desporto Escolar exclusivamente como um meio de formação 

de futuros atletas, distorce aquilo que deve ser a competição desportiva 

escolar. De facto, esta deve ser um espaço que além do desenvolvimento 

físico, proporcione aos alunos momentos de socialização com outros 

alunos/atletas.  

Esta prática assume, assim, um papel relevante ao nível da socialização, 

proporcionando o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, através de 

novas experiências, práticas e realidades, dotando-os de competências em 

vários domínios: motor, afectivo, pessoal e social (Teixeira, 2007).    

Deste modo, o Desporto Escolar deve ser encarado como um processo 

educativo fundamental, porquanto representa um factor relevante na vida social 

das crianças e jovens. 

A análise da literatura produzida acerca desta temática nos últimos doze anos 

revela, que em termos nacionais, os estudos se centram em aspectos 

relacionados com a motivação para a prática Desportiva, bem com os modelos 

de prática no Desporto Escolar e o desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais obtidas com esta prática. As concepções dos professores acerca das 

actividades de enriquecimento curricular de Actividade Física e Desportiva 

foram também objecto de análise. Já a nível internacional os estudos apontam, 

sobretudo, para a tentativa de identificar a influência da prática desportiva ao 



 

56 
 

nível das competências sociais, morais e comportamentais das crianças e 

jovens. 

Pelo facto desta área ser recente e a sistematização da investigação ser 

escassa, assume-se como importante efectuar esta tipologia de estudos de 

revisão, na tentativa de mapear o que tem sido estudado. Por sua vez, a 

obtenção destes dados permitirá obter uma melhor compreensão acerca dos 

benefícios da prática de Desporto Escolar, designadamente no que se reporta 

ao desenvolvimento de competências sociais, apontadas pela literatura como 

aspectos que a prática desportiva influencia positivamente. Mas o que são as 

competências sociais? Antes de se avançar para a sua desconstrução importa 

efectuar uma pequena viagem ao constructo competência. E neste concreto, 

importa referir que não existe um só constructo teórico de competência, mas 

sim vários, que coexistem em campos conceptuais distintos. Trata-se, então, 

de um termo que, habitualmente, é usado de forma indiscriminada, com 

diferentes significados e em vastíssimos contextos. Assim, o termo 

“competência” centra-se na pessoa, assumindo diferentes significados, 

reportando-se a uma actividade concreta, realizada com êxito (Batista, 2008).  

Paralelamente a esta disparidade dos usos de competência, também a 

abordagem do termo “competência social” coloca em relevo várias 

contradições que importa, desde já, esclarecer. Assim, é importante diferenciar 

o termo competência social do termo “habilidade social”, porquanto são muitas 

vezes utilizados de forma indiferenciada, embora sejam conceitos distintos. O 

conceito de “competência social” envolve uma avaliação ou julgamento a 

respeito da adequação do comportamento de uma pessoa e do efeito que 

produz numa determinada situação, enquanto que o conceito de “habilidades 

sociais” se reporta, essencialmente, ao aspecto descritivo dos comportamentos 

verbais e não-verbais necessários à competência social (Bandeira et al, 2000). 

Acresce que as habilidades sociais são aprendidas e têm, no contexto 

interpessoal, o significado dos propulsores ou inibidores para as pessoas no 

âmbito familiar, social, profissional. O convívio social é diversificado pela 

singularidade de cada um. O efeito que um indivíduo causa no outro pode não 

ser o mesmo para uma terceira pessoa, e é importante fazer uso adequado das 

habilidades sociais para a promoção de um relacionamento satisfatório (Soares 

et al, 2009). 
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Esta qualidade de relacionamento é fulcral na escola, espaço onde é possível 

encontrar maior convergência de jovens, sendo que os estudantes não 

perseguem unicamente objectivos académicos; perseguem, igualmente, 

objectivos sociais e relacionais, sendo importante salientar que diferentes tipos 

de objectivos activam determinados pensamentos e emoções, produzindo 

diferentes padrões de motivação. A análise dos objectivos sociais na escola é 

uma componente crucial na área do desenvolvimento social e da competência 

social (Meneses, Lemos, & Rodrigues, 2010). 

Perante este cenário, o propósito deste estudo foi identificar a investigação 

desenvolvida acerca da temática do Desporto e das competências sociais em 

contexto escolar, por recurso aos estudos académicos efectuados, nos últimos 

doze anos, a nível nacional e internacional. 

 

 

2. Material e Métodos 

 

Este é um estudo de natureza qualitativa e teve como foco a produção 

académica nacional e internacional dos últimos 12 anos, isto é, desde 1999 até 

2010. Foram incluídos estudos académicos nacionais e internacionais, sendo 

que a nível nacional foram contempladas dissertações de Mestrado e 

Doutoramento das seguintes instituições: Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto 

da Universidade de Coimbra e Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade Técnica de Lisboa.  

A nível internacional foi consultada a base de dados Digital Dissertations & 

Theses. As palavras-chave utilizadas foram: “Desporto escolar”; “Desporto 

escolar vs competências sociais”, “Desporto escolar vs habilidades sociais” e 

“Desporto vs Competências sociais”. 

Ao nível nacional foram identificadas 36 referências com a expressão 

”Desporto escolar”, 1 com expressão “Desporto escolar vs competências 

sociais” e 2 com a expressão “Desporto escolar vs habilidades sociais”. Ao 

nível da pesquisa internacional foram identificadas 122 referências com a 
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expressão “School sport”, 2 com a expressão “School sport vs social skills” e 2 

com a expressão “Sport vs Social Skills”. 

Como critérios de inclusão, considerou-se apenas as dissertações que 

abordam a temática do Desporto Escolar numa perspectiva pedagógica e 

sociológica, e as que relacionavam as componentes pessoais/sociais e 

relacionais com a prática desportiva, bem como as que abordavam as 

motivações para a prática de actividade desportiva em idades escolares. 

Assim, e após a após leitura flutuante dos abstracts de todas as dissertações 

identificados, foram incorporados nesta revisão 14 trabalhos, sendo que 9 são 

dissertações de Mestrado (8 nacionais e 1 internacional) e 5 de Doutoramento 

(2 nacionais e 3 internacionais). 

 

 

3. Resultados 

 

Em termos estruturais optou-se pela apresentação da produção académica em 

duas grandes componentes, os trabalhos elaborados a nível internacional e os 

efectuados em Portugal, sendo que foram analisados tendo em conta os 

seguintes parâmetros: temática, amostra, procedimentos metodológicos e 

principais conclusões. 

 

 

3.1. Estudos Académicos Nacionais 

 

Relativamente às temáticas abordadas nos estudos académicos a nível 

nacional, torna-se perceptível o interesse na tentativa de caracterizar a prática 

do Desporto Escolar e a prática desportiva escolar (Quadro 6), analisar 

modelos de prática de Desporto Escolar, motivos e causas de sucesso no 

Desporto Escolar. Também o desenvolvimento de responsabilidade e 

competências sociais através da prática desportiva, embora com menor 

incidência, foi uma temática explorada ao longo destes anos. 
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Quadro 6 - Estudos de produção académica, a nível nacional, nos últimos doze anos, 

que abordam a temática do Desporto Escolar. 

Autor/Ano Temática  
Procedimentos 
metodológicos / 
Amostra 

Principais conclusões 

 
Rebelo (1999) 
 
Dissertação 
De 
Mestrado 
 
 
 

Motivos e Causas 
do Sucesso no 
Desporto Escolar: 
Estudo no Âmbito 
das Escolas EB2/3 
Do Concelho do 
Porto 
 
 

 
 
Questionários 
aplicados aos 
alunos 
 
 
N-278 alunos 

-Os factores motivacionais mais valorizados foram o 
desenvolvimento técnico, afiliação geral e a forma 
física 
 
-Na análise comparativa dos factores motivacionais e 
interacção do sexo com as variáveis de estudo foram 
encontradas diferenças significativas, 
designadamente na estatuto, emoções, prazer, 
competição, desenvolvimento técnico, afiliação geral 
e afiliação específica 
 
-Quanto às causas de sucesso no desporto, foram 
identificados 3 factores: Motivação/esforço, 
competência/habilidade e factores externos 
 
-Na análise comparativa das causas do sucesso e 
interacção do sexo com as variáveis de estudo foram 
encontradas diferenças significativas na 
competência/habilidade e factores externos 
 

 
Pinto (2003) 
 
Dissertação 
De 
Mestrado 

Modelos de prática 
do desporto 
escolar reflectidos 
nos documentos 
orientadores 
oficiais e nas 
concepções dos 
professores 

-Análise documental 
dos documentos 
orientadores do 
Desporto Escolar   
 
-Entrevistas semi-
directivas formais e 
informais a 
professores e 
Estruturas 
intermédias do 
Gabinete do  
Desporto escolar 
(não referido) 
N=5 

-Os modelos de prática identificados são do tipo 
piramidal 
 
-Os programas foram manifestamente insuficientes 
para provocar alterações nas crenças dos 
professores 
 
-O conteúdo dos documentos é "filtrado" pelos 
professores de forma a legitimar um determinado tipo 
de prática 
 
 
 
 

 
Maia (2003) 
 
Dissertação 
De 
Mestrado 
 
 
 
 

 
Objectivos de 
Realização, 
Percepção de 
Competência, 
Motivação 
Intrínseca face à 
Educação Física e 
Intenção para 
Praticar Desporto 
 
 

 
-Questionários 
aplicados aos 
alunos 
 
 N= 631 alunos 
 

-Os alunos, na generalidade, revelam maior 
orientação para a tarefa 
 
-O grupo dos rapazes revelou valores mais elevados 
em ambas as orientações (ego e tarefa) 
 
-A análise das correlações revelou que a maior 
orientação para a tarefa se relacionou com maior 
percepção de competência e maior motivação 
intrínseca, esforço e gosto, mas também com uma 
maior intenção de praticar desporto 
 
-A maior orientação para o ego relacionou-se por 
outro lado com uma menor intenção de praticar 
desporto 
 

 
Sousa (2004) 
 
Dissertação 
De 
Mestrado 
 
 
 
 

O Desporto 
Escolar no 
concelho de Viseu 
: Que realidade, 
que motivação dos 
jovens para a sua 
prática? 
 
 

 
-Questionários aos 
alunos 
 
 N= 399 alunos 

-Desde o ano lectivo 1999/2000, existem mais 
grupos/equipas masculinas a participarem no 
Desporto Escolar 
 
-No ano lectivo 2002/2003, o escalão etário que 
apresentou maior número de alunos inscritos foi o de 
iniciados; a modalidade de eleição foi claramente o 
futsal 
 
-Os alunos orientaram-se fundamentalmente para a 
tarefa 
 
-Os alunos percepcionaram um clima motivacional de 
Mestria, revelaram valores superiores de 
Prazer/Interesse e Esforço/Importância, menores de 
Competência e sentiram moderada Pressão/Tensão 
 
-Apontaram como motivos principais para 
participarem nas actividades do Desporto Escolar o 
Desenvolvimento de Competências, a Afiliação Geral, 
a Forma Física, a Competição e o Prazer 
 

 
Silva 
 (2006) 
 
Dissertação 
De 
Mestrado 

O Desporto 
Escolar em 
Portugal: A 
Experiência do 
Desporto Escolar 
no Continente e 
nas Regiões 
Autónomas da 
Madeira e Açores 

- Análise 
documental 
 
-Entrevistas semi-
estruturadas a 
Directores 
Regionais do 
Desporto Escolar 
N=3  

-A realidade do Desporto Escolar em Portugal está 
longe de satisfazer os diversos agentes que estão 
envolvidos no processo 
 
-A análise da estrutura do modelo de Desporto 
Escolar no nosso país revela-se demasiado 
burocrática e centralizada num nível orgânico 
elevado 
 
- Existe a necessidade da adopção eminente de 
medidas que definam claramente o que se pretende 
com o Desporto Escolar 
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Teixeira 
(2007) 
 
Dissertação 
De 
Mestrado 
 
 
 
 

O Desporto 
Escolar: estudo 
dos serviços 
prestados nas 
escolas básicas do 
2º e 3º ciclos do 
concelho de 
Gondomar 
 
 

- Análise 
documental 
 
-Entrevista semi-
estruturada a 
Presidente do 
Conselho Directivo; 
Coordenador do 
Desporto Escolar; 
Professor de 
Educação Física 
com Grupo de 
Desporto Escolar 
 
 
N=3  

-Os serviços prestados nas escolas estudadas não 
evidenciam práticas de excelência, relativamente aos 
serviços prestados na área do desporto escolar 
 
-O índice de participação situa-se nos 6.43% 
 
-A situação do D.E. nestas escolas, à luz dos factores 
de desenvolvimento do desporto, é muito semelhante 
à que se verifica a nível nacional 
 
-Não existem estratégias de desenvolvimento do D E, 
que se consubstanciem numa política comum 
expressa no Projecto Educativo de cada escola 
 
-Os recursos humanos, factor distinto de escolas com 
práticas boas de escolas com práticas menos boas, 
constituem os elementos fundamentais para o 
desenvolvimento do processo, não possuindo no 
entanto, a mesma filosofia de pensamento no que 
concerne ao conceito e objectivos do Desporto 
Escolar  
 

 
Correia 
(2007) 
 
Dissertação 
De 
Mestrado 

O desenvolvimento 
da 
Responsabilidade 
Pessoal e 
Social, em 
crianças e jovens 
em risco de 
insucesso escolar, 
através de um 
programa 
desportivo: Um 
estudo na Escola 
do Ensino Básico 
do 2º e 3º Ciclos 
de Paços de 
Brandão 
 

-Aplicação de um 
programa de 
intervenção 
 
-Questionários a 
alunos  
 
N= 29 alunos 

-No  grupo experimental, houve melhorias 
significativas ao nível da aceitação social e da auto-
estima (auto-percepções), nas exigências do papel 
do aluno (comportamento geral), na 
distracção/transgressão e disrupção global 
(comportamento disruptivo), na satisfação com a 
escola e no desenvolvimento da responsabilidade 
pessoal e social;  
 
-No grupo de controlo não se encontraram alterações 
significativas 
 
-Os resultados sugerem a utilidade da aplicação do 
programa TPSR como um meio de promoção da 
responsabilidade pessoal e social em crianças e 
jovens em risco de insucesso escolar 

 
Catita (2008) 
 
Dissertação 
De 
Doutoramento 
 
 

Motivação para a 
Participação e 
Abandono 
Desportivo de 
Jovens em Idade 
Escolar 
 
 

 
- Questionários aos 
alunos 
 
 
N= 3861 alunos 

-As razões mais importantes para abandonar a 
prática desportiva identificados foram:  

1-A falta de apoio da família/ amigos, a pressão 
dos pais para estudarem mais, o conflito com o 
treinador e com outras actividades; 
2- As mudanças de clube associadas ao desejo 
de evoluir, o conflito com os estudos e com 
outras actividades/interesses;  
3- A mudança de escola/residência e o conflito 
com os estudos 
 

-Os jovens que pretendiam continuar no desporto 
federado estavam mais intrinsecamente motivados 
(i.e clima motivacional orientado para a tarefa), do 
que extrinsecamente motivados (e.g. orientação para 
o ego). Contrariamente, os que queriam abandonar 
estavam mais amotivados 
 
-Os jovens cuja intenção era continuar a praticar 
estavam mais extrinsecamente motivados (i.e; 
orientação para o ego; do que intrinsecamente 
motivados (i.e. orientação e clima motivacional para 
tarefa) 
 

 
Brandão 
(2010) 
 
Dissertação 
De 
Mestrado 
 

Currículo Oculto e 
Concepções dos 
Professores 
de Actividades de 
Enriquecimento 
Curricular -
Actividade Física e 
Desportiva 
 
 

-Entrevista semi-
estruturada a 
professores.  
 
 
N= 6 Professores 

-Os professores tentam combater as discriminações 
existentes na sala de aula, organizando para isso 
exercícios que promovam a socialização e 
cooperação entre todos, bem como a constituição de 
grupos integradores de todos os alunos. 
 
-É necessária a existência de uma estreita relação 
entre o Professor Titular de Turma e o Professor das 
Actividades de Enriquecimento Curricular. 
 
-Maioritariamente são realizados exercícios 
colectivos, onde são desenvolvidas actividades de 
grupo, actividades individuais, actividades de 
cooperação, actividades de competição, jogos lúdicos 
e torneios.  
 
-As actividades mais presentes no DE são as 
conotadas com o género masculino 
 

 
Gonçalves 
(2008) 
 
Dissertação 
De 
Doutoramento 

Desportivismo e 
desenvolvimento 
de competências 
socialmente 
positivas: estudo 
com jovens dos 13 
aos 16 anos em 
diferentes 
ambientes de 
prática desportiva 

-Gravações em 
vídeo e áudio de 
jogos 
 
-Questionários a 
atletas 
N= 482 atletas e 18 
jogos 

-Validação de instrumento para avaliar as variáveis 
morais no desporto. 
 
-Efeito estatisticamente significativo da experiência 
ou inexperiência do treinador como papel preditor das 
orientações para a realização de objectivos sobre as 
atitudes face à prática desportiva. 
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Pelo exposto, pode-se afirmar que os temas em estudo se cingem a questões 

relacionadas com a caracterização do Desporto Escolar em várias zonas de 

Portugal (Silva, 2006; Teixeira, 2007), com a motivação para a prática 

desportiva e prática do Desporto Escolar mais concretamente (Rebelo, 1999; 

Maia, 2003; Sousa, 2004;Catita, 2008), e com os modelos de prática do 

Desporto Escolar reflectidos nos documentos orientadores oficiais (Pinto, 

2003). Encontram-se ainda estudos centrados no desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais através da prática desportiva (Correia, 2007; 

Gonçalves, 2008), e nas concepções dos professores sobre as actividades de 

enriquecimento curricular de Actividade Física e Desportiva (Brandão, 2010). 

No que concerne aos participantes e contextos, é de realçar que os estudos se 

centram principalmente em alunos (Rebelo, 1999; Maia, 2003; Sousa, 2004; 

Correia, 2007; Catita, 2008), sendo que os professores (Pinto, 2003; Teixeira, 

2007; Brandão, 2010), estruturas directivas das escolas (Pinto, 2003; Teixeira, 

2007) e estruturas regionais de Desporto Escolar (Pinto, 2003; Silva, 2006) 

também são alvo de abordagem. Relativamente ao contexto, todos os estudos 

mencionados anteriormente foram realizados em contexto escolar. 

Já Gonçalves (2008) estudou atletas no sentido de percepcionar o 

desportivismo e o desenvolvimento de competências socialmente positivas 

através da prática desportiva, sendo este um estudo em contexto associativo 

de clube. 

De entre os instrumentos utilizados para a recolha de dados, o questionário 

surge como o mais recorrente (Rebelo, 1999; Maia, 2003; Sousa, 2004; Catita, 

2008; Gonçalves, 2008), seguido da entrevista (Pinto, 2003; Silva, 2006; 

Teixeira, 2007; Brandão, 2010) e da análise documental (Pinto, 2003; Silva, 

2006; Teixeira, 2007). Apenas um estudo recorreu à análise de vídeo e áudio 

(Gonçalves, 2008) e outro à aplicação de um programa de intervenção 

(Correia, 2007). 

Ao nível das principais conclusões, estas podem ser agrupadas em função da 

temática em estudo. Deste modo, no que se refere aos estudos centrados na 

caracterização do Desporto Escolar são apontados, sobretudo, a não 

satisfação pelos serviços prestados, designadamente pelo entendimento que o 

Desporto Escolar tem um funcionamento demasiado burocratizado; tem um 

baixo índice de participação; uma parca orientação do que se pretende com 
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esta tipologia de actividades, fruto, talvez, da falta de medidas e estratégias 

que proporcionem um verdadeiro desenvolvimento do Desporto Escolar; maior 

incidência da prática de Desporto Escolar do sexo masculino, reflectido no 

maior número de equipas, e no escalão de iniciados. No que diz respeito aos 

estudos acerca do tema da motivação para a prática desportiva escolar e não 

escolar, os estudos reflectem que os rapazes revelam maior orientação para a 

tarefa, com maiores níveis de percepção de competência e maior motivação 

intrínseca que as raparigas, sendo que a orientação para o ego está 

relacionada com uma menor intenção de praticar desporto.  

Nos motivos apontados para frequentar o Desporto Escolar, são enunciados: o 

desenvolvimento de competências; a afiliação geral; a forma física; a 

competição e o prazer. 

No que concerne à temática dos modelos de prática do Desporto Escolar, em 

resultado da análise dos documentos orientadores oficiais os dados inferidos, 

refere-se que os programas e a sua objectivação são insuficientes para 

provocar alterações nas crenças dos professores, sendo que a sua leitura, 

usualmente, é filtrada pelos professores de forma a legitimar um determinado 

tipo de prática defendida por eles. Outra evidência é que os programas 

reflectem uma prática de tipo piramidal. 

Quanto aos estudos centrados no desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais, em resultado da prática desportiva, e nas concepções dos 

professores acerca das actividades de enriquecimento curricular de Actividade 

Física e Desportiva, estes concluem que a prática desportiva tem como 

consequência melhorias significativas ao nível da aceitação social e da auto-

estima, ao comportamento geral dos alunos e tende a elevar os índices de 

satisfação com a escola. Os mesmos estudos relevam também a necessidade 

da existência de uma relação estreita entre o professor da turma e o professor 

da actividade extra-curricular, porquanto os professores nestas actividades 

procuram combater as discriminações existentes na sala de aula, organizando 

exercícios que promovem a socialização e a cooperação entre todos, bem 

como a constituição de grupos integradores de todos os alunos.  
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3.2. Estudos Académicos Internacionais 

 

A nível internacional, realça-se o facto de neste período de 12 anos apenas 

terem sido identificados quatro estudos no âmbito da temática 

Desporto/Competências Sociais, estando datados entre 2003 e 2008. (Quadro 

7). 

Quadro 7 - Estudos da produção académica, a nível internacional, nos últimos doze 
anos,  no âmbito do Desporto e sua relação com as competências sociais 

País/Autor/ Ano Temáica/Amostra Instrumento Principais conclusões 
Canadá 

 
Gendron (2003) 

 
Dissertação de 
Doutoramento 

 

Troubles du 
comportement, 
compétence sociale 
et pratique 
d´activités 
physiques chez les 
adolescents. 
 
“Problemas de 
comportamento, 
competência social e 
práticas de actividade 
física nos 
adolescentes.”

2
 

 

 
- Questionários a 
alunos 
 
 
 N=185 
adolescentes 

-Os alunos com problemas de comportamento 
têm níveis bastante mais baixos de habilidades 
sociais, de cooperação, de auto-estima e de 
auto-eficácia 
 
-Os alunos que não têm problemas de 
comportamento praticam mais desporto 
organizado enquanto os alunos com problemas 
de comportamento praticam mais desporto não 
organizado 
 
-O factor preditor do nível de habilidades sociais 
é o sentimento de auto-eficácia 
 

Canadá 
 

Yang (2006) 
 

Dissertação de 
Mestrado 

Association of 
school 
environmental, 
personal, and 
behavioural 
variables with 
adolescent physical 
activity 
 
“Associação das 
variáveis ambientais, 
pessoais e 
comportamentais com 
a actividade física dos 
adolescentes.” 
 

 
- Questionários a 
estudantes 
 
 N= 7108 
estudantes 

-A actividade física dos adolescentes aumenta 
significativamente quando o adolescente tem 
mais de três amigos fisicamente activos ou as 
suas habilidades atléticas são excelentes ou 
boas ou participa em equipas de desporto 
escolar 
 
 

Estados Unidos 
da América 

 
 

Satcher (2006) 
 

Dissertação de 
Doutoramento 

 
 

Social and moral 
reasoning of high 
school athletes and 
non athletes 
 
 
“Razões morais e 
sociais em atletas e 
não atletas na escola 
secundária.” 
 

 
-Questionário a 
estudantes 
 
 N=225 
estudantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Diferença significativa por género, tendo as 
raparigas um valor maior nas características 
morais. 
 
-Atletas têm maior valor no indicador de 
características sociais do que os não atletas 
 
-Os não atletas têm maior valor na escala do 
indicador moral 
 
-Diferença significante entre os valores das 
razões sociais e morais entre atletas e não 
atletas baseadas na habilidade académica 
 
 
 

Estados Unidos 
da América 

 
 

Rinzel (2008) 
 

Dissertação de 
doutoramento 

 
 

Social Perspective 
Taking Skills of 
Children Who 
Participate in Sports 
Programs 
 
“Perspectiva social 
tendo em conta as 
competências das 
crianças que 
participam em 
programas de 
desporto.” 
 

- Observação 
directa e inquérito 
a estudantes e 
pais 
 
 N=28 Pais e 28 
alunos 
Estudantes 
masculino 

-A única constatação resume-se ao facto de que 
a percepção dos pais das crianças 
intervenientes no estudo, aumentar com a 
consistência da avaliação feitas às crianças . 

 

                                                      
2
 Tradução do Autor 



 

64 
 

Dentro desta temática, no que concerne aos estudos patentes no Quadro 7, é 

possível aferir que há um objectivo que se destaca: este materializa-se na 

identificação da influência da prática desportiva ao nível das competências 

sociais, morais e comportamentais das crianças e jovens. 

Os instrumentos utilizados foram o questionário, sendo que um dos estudos 

também utilizou a observação directa. 

A exiguidade de estudos em número também se reflecte na centração em 

poucos países, nomeadamente em dois: dois estudos nos E.U.A. e dois no 

Canadá, em que três são teses de Doutoramento e uma tese de Mestrado. 

Por último, focando as principais conclusões é de realçar que os alunos com 

problemas de comportamento têm níveis bastante mais baixos de habilidades 

sociais, de cooperação, de auto-estima e de auto-eficácia, sendo que estes 

praticam menos desporto organizado. Outro aspecto referenciado é que o 

factor preditor do nível de habilidades sociais é o sentimento de auto-eficácia, 

sendo que os atletas revelam um valor mais elevado no indicador das 

características sociais, comparativamente aos não atletas. Ficou, ainda, 

evidente que existe uma diferença significativa entre as razões sociais e morais 

apontadas por atletas e não atletas baseadas na habilidade académica, sendo 

que os alunos mais competentes do ponto de vista académico revelam maiores 

valores nestes indicadores. 

No que concerne ao exercício físico dos adolescentes, os dados indicam que 

este aumenta significativamente quando o adolescente tem mais de três 

amigos fisicamente activos ou as suas habilidades atléticas são excelentes ou 

boas ou participa em equipas de desporto escolar. 
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4. Conclusões 

 

A produção académica identificada nos últimos doze anos subordinada à 

temática do Desporto Escolar e competências sociais revelou ser, 

essencialmente, de natureza caracterizacional acerca da percepção das 

práticas existentes e da satisfação dos intervenientes neste contexto. As 

questões motivacionais foram também constructos explorados. Os estudos 

colocaram em evidência que a prática do Desporto é uma prática promotora da 

socialização e  da cooperação entre os participantes e promotora do combate à 

discriminação existente no meio social e escolar. 

Tanto a nível nacional como internacional os estudos evidenciaram que a 

prática desportiva surge como um factor preponderante na prevenção e 

resolução de problemas comportamentais dos alunos no contexto escola, 

assim como no desenvolvimento de comportamentos socialmente positivos e 

desenvolvimento de competências e habilidades académicas. 

No que concerne à população alvo, a nível nacional os estudos centraram-se 

fundamentalmente nos alunos, sendo também intervenientes professores, 

professores com cargos directivos nas escolas e estruturas regionais de 

Desporto Escolar. Já a nível internacional os estudos versaram os alunos ou 

jovens em idade escolar praticantes de actividades desportivas. 

Relativamente ao instrumento de recolha de dados, tanto a nível nacional como 

internacional o questionário foi, indiscutivelmente, o instrumento mais utilizado, 

sendo que as entrevistas semi-estruturadas também foram utilizadas nos 

estudos realizados a nível nacional. 

Em suma, apesar dos estudos se realizarem em diversas partes do mundo, as 

conclusões são bastante semelhantes, convergindo no sentido de apontarem a 

prática desportiva, mais concretamente a prática desportiva escolar, como 

benéfica na aquisição de competências e comportamentos socialmente 

reconhecidos como positivos. Uma vez que foram analisados um total de 14 

estudos e nenhum se refere com exactidão ao desenvolvimento, 

especificamente, das competências sociais em resultado da prática de 

Desporto Escolar, consideramos que este é um aspecto que deve ser 

aprofundado, designadamente em estudos de natureza extensiva e intensiva, 
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de modo a haver um adentramento na possível interacção entre os dois 

elementos. 
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Resumo 

 

O aumento significativo do Desporto Escolar, aliado à sua obrigatoriedade em todas as 
escolas, levanta questões que se reportam às motivações, objectivos e benefícios que 
esta prática encerra. Deste modo, este estudo teve como propósito central caracterizar 
a população que participa no Desporto Escolar na modalidade de Natação, bem como 
apreender o significado que os participantes atribuem à sua participação, 
nomeadamente ao nível da percepção de competências que desenvolvem com esta 
prática.  
A investigação estruturou-se num estudo extensivo de carácter exploratório. O 
instrumento utilizado para a recolha de dados foi o questionário, constituído por 
questões fechadas, semi-abertas e abertas.  
Participaram no estudo 91 alunos praticantes de Natação, pertencentes a grupos-
equipa da Direcção Regional de Educação do Norte. 
No tratamento de dados das questões fechadas recorreu-se às medidas de tendência 
central e de dispersão (média, desvio padrão, mínimo e máximo), bem como a 
frequência absoluta e relativa (percentagem total e percentagem relativa). Os dados 
resultantes das questões semi-abertas e abertas foram alvo de análise de conteúdo, 
sendo, á posteriori, sujeitos a uma análise descritiva, designadamente pelo recurso às 
frequências absolutas e relativas. 
Os resultados indicaram que os motivos que levam os alunos à prática do Desporto 
Escolar reportam-se a aspectos relacionados com as competências 
afectivas/pessoais, sendo que os objectivos que os alunos apontam como primordiais 
são o aperfeiçoamento da técnica e a melhoria da condição física. 
Os benefícios que os alunos reconhecem com a prática Desporto Escolar são ao nível 
das competências motoras e sociais e aspectos relacionados com a saúde. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO; DESPORTO ESCOLAR; NATAÇÃO; 
COMPETÊNCIAS SOCIAIS. 
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Abstract 

 

The significant increase in School Sport, along with its compulsory state in all schools, 

raises questions regarding the motivation, goals and benefits of this practice. Thus, the 

main goal of this study was to characterize the population that participates in School 

Sport, more specifically in Swimming, as well as understand the reasons for taking 

part, especially regarding the perception of the skills developed by the participants.  

The research was structured in an extensive study of exploratory nature. The 

instrument used for collecting data was the questionnaire, consisting of closed, semi-

open and open questions.  

The study involved 91 students who practice swimming, belonging to team-groups of 

the Regional Directorate of Education of the North. 

To process the closed questions data, we resorted to measures of central tendency 

and dispersion (medium, standard deviation, minimum and maximum), as well as 

absolute and relative frequency (total percentage and relative percentage). The data 

obtained from semi-open and open questions were subjected to content analysis, and, 

subsequently, subjected to a descriptive analysis, including the use of absolute and 

relative frequencies. 

The results indicated that the reasons that lead students to the practice of School Sport 

are connected to aspects of emotional/personal skills, and the objectives that students 

consider as more important are improving their technique and physical fitness. 

The benefits that students state they gain from School Sport are motor and social skills, 

and aspects related to health. 

 

KEYWORDS: SPORTS; SCHOOL SPORT; SWIMMING; SOCIAL SKILLS  
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1. Introdução 

 

A criação de condições para que todas as crianças e jovens tenham acesso ao 

Desporto é uma incumbência do Estado, designadamente por intermédio do 

Ministério da Educação. A ele cabe a tarefa de enquadrar o desporto como 

instrumento pedagógico e educativo insubstituível à sua formação. Neste 

quadro, é na Escola e à Escola que compete fazer a iniciação das crianças e 

jovens na cultura do movimento, designadamente pela promoção da formação 

e orientação desportiva. Este facto é reconhecido em diplomas, como sejam a 

Lei de Bases do Sistema Educativo e a Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto.  

Na escola, como espaço formativo privilegiado que é na formação das crianças 

e dos jovens, na persecução da construção de uma cidadania responsável, 

participativa e democrática, o Desporto Escolar assume-se como um 

instrumento singular neste processo formativo. É na escola, designadamente 

através do Desporto Escolar, que muitas crianças e jovens têm oportunidade 

de conhecer novas escolas, novos alunos, novos ambientes, novas maneiras 

de ser, agir e pensar. Segundo Santos (2009), estes alunos, quando 

confrontados com novas realidades, tendem a adquirir progressivamente um 

equilíbrio, aprendendo a viver e a conviver, a conhecer e a respeitar, a treinar e 

a competir, a pretexto de uma actividade que lhes é natural e de pleno agrado, 

a actividade físico-desportiva. 

Independentemente do reconhecimento do papel relevante do Desporto 

Escolar na formação dos alunos, este ainda não assumiu verdadeiramente o 

seu papel na escola, nem, tão pouco, foi assumido pela comunidade educativa 

como um meio formativo imprescindível aos jovens. Paralelamente, os jovens e 

as famílias ocupados e preocupados com as "coisas" do domínio cognitivo 

sobre as quais têm de prestar provas e ser avaliados para acesso a um 

percurso profissional, negligenciam a formação e a educação pelo exercício 

físico, remetendo-o para um entendimento que o coloca na recreação e 

entretenimento ou ocupação dos tempos livres, ou, ainda, como meio de 

catarse ou de consumo de energias. Ora, o Desporto Escolar vai muito além 

destes entendimentos usuais, este engloba conteúdos e objectivos próprios. 
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Neste sentido, poder-se-á elencar como outros objectivos, o desenvolvimento e 

crescimento harmonioso e equilibrado (somente esta área tem esta 

virtualidade), a promoção da saúde para um bem como o da prevenção de 

comportamentos desajustados, integração social, respeito pelas regras, pelos 

outros e por si próprio, de superação, compreensão e aceitação dos outros, em 

suma, para o desenvolvimento de um conceito de cidadania. 

Tomando em consideração estes contributos do Desporto Escolar, importa que, 

tal como refere a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, a Educação 

Física e o Desporto Escolar devam ser promovidos no âmbito curricular e de 

complemento curricular, em todos os níveis e graus de educação e ensino, 

como componentes essenciais da formação integral dos alunos, visando 

especificamente a promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos 

e condutas motoras e o entendimento do desporto como factor de cultura. 

Assim sendo, a escola deve funcionar como um verdadeiro centro de 

desenvolvimento da prática desportiva e o Desporto Escolar uma actividade 

acessível a todos os alunos, sem qualquer tipo de exclusão ou segregação. Por 

conseguinte, compete aos estabelecimentos de ensino fomentá-lo como um 

espaço alargado de interdisciplinaridade, um instrumento pedagógico e um 

factor de progresso e de futuro (Santos, 2009). Só assim este poderá ser 

rentabilizado na promoção e formação integral das crianças e dos jovens, 

porquanto todos os alunos podem ser enquadrados. 

O Desporto Escolar, tal como refere Bento (1994), representa o vector 

preferencial para a adição de um conjunto de experiências e oportunidades que 

na disciplina de Educação Física seriam difíceis de acontecer. É um espaço 

onde os alunos encontram respostas para as suas motivações e expectativas, 

contribuindo para a formação de cidadãos mais activos, críticos, criativos e 

civicamente mais competentes. 

Ao analisar estudos académicos na área do Desporto Escolar, é possível 

constatar que os alunos, como refere Sousa (2004), apontam como motivação 

geral para esta prática o desenvolvimento técnico, afiliação geral, a forma 

física, a competição e o prazer. Neste estudo, realizado no concelho de Viseu o 

escalão que apresentou maior número de inscritos foi o de iniciados, e o Futsal 

a modalidade mais praticada no ano 2002/2003, tendo o número de grupos-

equipa aumentado desde 1999/2000. Também Rebelo (2009), no seu estudo, 
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conclui que a motivação dos alunos para esta prática é atribuída ao 

desenvolvimento técnico, afiliação geral e à forma física. Neste último estudo, o 

autor evidenciou diferenças significativas entre os factores motivacionais e a 

sua interacção com o sexo. 

Outro estudo, realizado por Teixeira (2007), refere que no concelho de 

Gondomar e nas escolas básicas do 2º e 3º ciclos, no ano de 2007, o Desporto 

Escolar teve uma taxa de participação de 6,43%. 

Tomando como referência o exposto, assumiu-se como propósito central deste 

estudo a caracterização da população que participa no Desporto Escolar na 

modalidade de Natação, bem como o significado que os participantes atribuem 

à sua participação, nomeadamente ao nível da percepção de competências 

que desenvolvem com esta prática.  

 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1.Participantes 

 

Participaram no presente estudo 91 alunos do Ensino Secundário (60 do sexo 

masculino e 31 do sexo feminino), praticantes de Desporto Escolar na 

modalidade de Natação inscritos na Direcção Regional de Educação do Norte3. 

Estes são provenientes de 15 estabelecimentos de ensino da zona do Grande 

Porto (12 Escolas Secundárias, 1 Escola Básica e Secundária, 1 Escola 

Profissional e 1 Colégio Privado) e todos participaram na primeira competição 

organizada pelo Gabinete de Desporto Escolar da Direcção Regional de 

Educação do Norte (DREN), em Janeiro de 2011.  

O intervalo de idades dos alunos participantes no estudo situou-se entre os 15 

e os 25 anos de idade, com uma média de idades de 16,6 ±1,8 anos. Em 

termos de escalão etário 78% dos alunos têm entre 15 e 17 anos, 18,7% entre 

os 18 e os 20 anos e 3,3% entre os 21 e os 25 anos. O aparecimento de alunos 

de idade tão elevada, tendo em conta os anos de escolaridade em causa, 

                                                      
3
 Coordenação local de Desporto Escolar do Porto 
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encontra explicação no facto de uma escola profissional do curso de 

salvamento aquático, que alberga alunos oriundos dos países africanos de 

língua oficial Portuguesa, ter participado  

Relativamente ao nível de escolaridade, 42,9% (n=39) dos participantes 

frequentam o 10º ano de escolaridade, 23,1% (n=21) frequentam o 11º ano e 

34,1% (n=31) frequentam o 12º ano de escolaridade. 

 

 

2.2. Instrumento 

 
Este estudo insere-se no âmbito de uma pesquisa exploratória, sendo que o 

instrumento de recolha de dados utilizado foi o inquérito por questionário, 

construído especificamente para este estudo. Pois, face à natureza do estudo 

este é um dos instrumentos que pode ser utilizado (Thomas & Nelson, 1996). A 

concepção e construção do questionário tiveram por base o propósito do 

estudo, isto é, a tentativa de caracterizar a população escolar que participa no 

Desporto Escolar na modalidade de Natação, bem como o significado que os 

participantes atribuem à sua participação, nomeadamente ao nível da 

percepção de competências que desenvolvem com esta prática. A sua 

construção passou por diversas etapas: 1) elaboração da primeira versão do 

questionário, que se estruturou em duas grandes partes, com um total de 24 

questões. A primeira parte contempla os dados relativos à identificação e 

caracterização dos alunos relativamente à sua prática desportiva em geral e de 

Desporto Escolar, sendo que as questões são fechadas e semi-abertas. Já a 

segunda parte reporta-se às razões e sentidos que os participantes atribuem à 

prática desportiva em contexto escolar e as questões são abertas; 2) aplicação 

do questionário a 15 alunos pertencentes ao clube de Desporto Escolar de 

Natação de um colégio da zona do grande Porto. Esta aplicação teve como 

objectivo recolher informação acerca da clareza e objectividade das questões, 

bem como dos procedimentos de aplicação mais adequados. Durante a 

aplicação procedeu-se ao registo de todos os pedidos de esclarecimento e 

dúvidas colocadas pelos respondentes ao longo do preenchimento do 

questionário; 3) reformulação de algumas questões de forma a colmatar as 

dificuldades de interpretação denunciadas pelos respondentes, 
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designadamente das questões 6, 11, 18 e 20; 4) revisão efectuada por duas 

especialistas doutorados em Ciências do Desporto (uma na área da Pedagogia 

do Desporto e outra na área da Sociologia), de modo a detectar a 

inteligibilidade das questões e se as questões davam respostas aos objectivos 

pretendidos, efectuando, assim, a validação do conteúdo, 5) Elaboração da 

versão final do questionário (Anexo 2). 

 

 

2.3. Procedimentos de aplicação 

 

A aplicação dos questionários foi efectuada no dia 29 de Janeiro de 2011, no 

primeiro encontro de Natação da DREN, que decorreu na piscina municipal de 

Folgosa (Maia). Os questionários foram entregues em envelope fechado aos 

professores das várias escolas com grupos-equipa de Desporto Escolar de 

Natação que participaram no encontro, sendo que lhes foi solicitado que a sua 

devolução fosse nesse mesmo dia no respectivo envelope. Os professores 

foram ainda informados que o autor estaria disponível para estar presente 

aquando do preenchimento dos questionários a fim de retirar qualquer dúvida 

que pudesse surgir durante o processo de preenchimento. 

Foram entregues 227 questionários, sendo que apenas foram devolvidos 91, o 

que equivale a uma taxa de retorno de apenas 40%. Segundo informação 

veiculada pelos professores, esta taxa reduzida encontra explicação no facto 

de muitos alunos não terem comparecido à competição. Outro elemento 

explicativo é que da parte de alguns professores não houve disponibilidade 

para solicitarem aos seus alunos que preenchessem os questionários. Importa 

ainda referir que foi assegurada a confidencialidade e anonimato de todos os 

respondentes pela atribuição de um código a cada um deles. 

 

 

2.4. Procedimentos de análise 

 

Numa primeira etapa procedeu-se à construção de uma base de dados no 

programa SPSS, versão 18, tendo-se de seguida procedido à sua análise. Para 
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analisar os dados oriundos das questões fechadas, os procedimentos 

estatísticos utilizados incluíram a estatística descritiva, nomeadamente as 

medidas de tendência central e de dispersão (média, desvio-padrão, mínimo e 

máximo), bem como a frequência absoluta e relativa (percentagem total e 

percentagem relativa). Já os dados resultantes das questões semi-abertas e 

abertas foram alvo de análise de conteúdo, no cumprimento dos seguintes 

passos analíticos em cada uma das questões: i) listagem exaustiva de todos os 

aspectos enumerados; (ii) agregação dos diversos aspectos por proximidade 

de conteúdo e semântica; iii) construção da listagem final de itens, que se 

constituíram como as categorias de resposta; iv) por último, cada categoria foi 

quantificada (nº de vezes que cada categoria foi referenciada). Posteriormente, 

estes dados quantitativos foram sujeitos a uma análise descritiva, 

designadamente pelo recurso às frequências absolutas e relativas. O quadro 

categorial intermédio, isto é, após a agregação (passo II) e as categorias de 

análise finais (passo III) pode ser consultado no Quadro 8. Importa ainda referir 

que este quadro categorial foi, assim, definido em primeira instância por via 

indutiva e, posteriormente (passo 3), por recurso à literatura (e.g.,(DGIDC, 

2009; Gonçalves, 2008; Mota, 2003; Salgado, 2009; Silva, 2006; Sousa, 2004), 

utilizou-se o processo dedutivo de modo a enquadrar as diferentes categorias 

que emergiram do conteúdo informativo em quatro grandes áreas de 

competências: motoras, sociais, afectivas/pessoais, cognitivas, acrescida de 

outra categoria a saúde. De salientar que o teor das questões 21 e 23 não se 

enquadrava no restante panorama e, deste modo, as categorias finais foram as 

identificadas no processo indutivo.  

Importa ainda referir que numa primeira fase se procedeu à leitura flutuante do 

conteúdo das respostas, sendo que facilmente se constatou que as respostas 

abertas foram alvo de pouco investimento, tanto na extensão, como no 

conteúdo. Acresce que em algumas questões se verificou uma percentagem 

elevada de ausência de resposta. Após esta primeira leitura dos questionários 

a percepção obtida é que, não obstante os alunos já estarem no ensino 

secundário, a sua predisposição para “escrever” é diminuta. Mencione-se a 

título ilustrativo o facto de alguns alunos durante o preenchimento do 

questionário comentarem “que chatice” e outros terem preenchido apenas os 
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campos de resposta fechada ou semi-fechada, deixando as questões abertas 

sem resposta ou com respostas com muito pouca completude.  

 

Quadro 8 - Listagem do quadro categorial após agregação e categorias finais das questões 17 

e da 19 à 23. 

Perguntas Listagem após agregação Categorias finais 

17. Quais os motivos 
que te levaram a 
praticar Natação no 
Desporto Escolar 
motivos? 

 Aprender e aperfeiçoar as técnicas de 
nado 

 Influência dos familiares / amigos 

 Convívio / divertimento 

 Possibilidade de competir 

 Melhoria da condição física  

 Gosto pela modalidade 

  Motivos de saúde 
 

 Competências motoras 

- Técnica de nado 
-Condição Física 

 Competências Sociais 

-Convívio/divertimento 
-Influência 

 Competências afectivas/pessoais 

- Gosto pela modalidade 
- Competição 

 Competências cognitivas  

 Saúde 

19. Quais os teus 
principais objectivos 
com a prática do 
Desporto Escolar? 

 Aperfeiçoamento da técnica de nado 

 Prática de exercício físico / melhoria da 
condição física 

 Performance (ganhar) / competição 

 Convívio 

 Controlo Emocional  

 Melhoria da saúde 
 

 Competências motoras 

- Técnica de nado 
-Condição Física 

 Competências Sociais 

-Convívio 

 Competências afectivas/pessoais 

- Controlo emocional 
- Performance/Competição 

 Competências cognitivas  

 Saúde 

20. Quais os benefícios 
que reconheces a esta 
prática? 

 Melhoria da Condição física 

 Evolução técnica 

 Bem-estar 

 Estética Corporal 

 Socialização  

 Melhoria da saúde 
 

 Competências motoras 

-Evolução técnica 
-Condição Física 

 Competências Sociais 

-Socialização 

 Competências afectivas/pessoais 

- Bem-estar 
- Estética corporal 

 Competências cognitivas  

 Saúde 

21. Gostas da 
competição do 
Desporto Escolar? 
Porquê? 

 Motiva para a prática desportiva 

 Afiliação 

 Autonomia/responsabilidade 

 Cooperação/Competição 

 Convivialidade 

 Desafio/Motivação 

 Não gosto de competições 

 

22. O que é que mais te 
marcou nas 
experiências tidas com 
o Desporto Escolar? 

 As novas pessoas que conheci 

 A evolução  

 Os bons resultados individuais 

 Passagem aos campeonatos 
regionais/nacionais 

 O espírito de equipa 

 Convívio 

 A experiência competitiva/ 
desportivismo 

 Não alcançar os meus objectivos 

 Pouca exigência nos treinos 

 Competências motoras 

- Evolução 
-Bons resultados individuais 
-Pouca exigência nos treinos 

 Competências Sociais 

-conhecer Novas pessoas -
Espírito de equipa 
-Convívio 
-Experiência competitiva/ 
desportivismo 

 Competências afectivas/ pessoais 

- Passagem aos campeonatos 
regionais e nacionais 
- Não alcançar os meus 
objectivos 

 Competências cognitivas 
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23. Gostarias que a 
forma como o Desporto 
Escolar está organizado 
fosse diferente, 
nomeadamente ao nível 
dos treinos, das 
competições, entre 
outros aspectos? Em 
quê? 

 Maior número de treinos/duração dos 
treinos 

 Separação de atletas federados e não 
federados 

 Maior número de provas 
 

 

24. O que achas que 
ganhaste / aprendeste 
com a prática do 
Desporto escolar? 

 Melhor condição física e saúde 

 Aperfeiçoar a técnica de nado 

 Motivação para a prática Desportiva 

 Respeito pelo próximo 

 Auto-estima, confiança, e organização 
pessoal 

 Autonomia 

 Espírito de equipa 

 Prémios 

 Maior espírito de sacrifício e de 
superação 

 Amigos/conhecimento de novas 
pessoas 

 Saber lidar com a pressão/espírito 
competitivo 

 Disciplina / Rigor 

 Competências motoras 

-Condição física 
-Evolução da técnica de nado. 

 Competências Sociais 

-Respeito pelo próximo 
-Espírito de equipa 
-Amigos/Conhecimentos de novas 
pessoas 
-Disciplina/Rigor 

 Competências afectivas/pessoais 

-Motivação para a prática 
desportiva 
-Auto-estima, confiança e 
organização pessoal 
-Autonomia 
-Prémios 
-Espírito de sacrifício e superação 
-Saber lidar com a pressão / 
espírito competitivo. 

 Competências cognitivas 

 

 

No Quadro 8, é visível o modo como se efectuou a extrapolação das categorias 

a partir da listagem dos conteúdos após a sua agregação (passo II). Tal como 

já foi referido, as categorias foram definidas com base na literatura, sendo que 

cada uma se reporta aos seguintes aspectos: 1) competências motoras - 

englobam todos os aspectos relacionados com as componentes físicas, como a 

evolução técnica e aspectos relacionados com o treino (aspectos presentes 

nos normativos do Desporto Escolar editados pelo Ministério da Educação 

(2003) e DGIDC (2009) e referenciadas na literatura (e.g.; Pina, 1997, Santos 

2009); 2) competências sociais - incorporam os elementos relacionados com as 

questões relacionais, assim como a ligações aquisição de competências fruto 

deste tipo de relações (DGIDC, 2009; Gonçalves, 2008; Meneses et al., 2010; 

Pina 1997; Silva, 2006; Teixeira, 2007); 3) competências afectivas/pessoais - 

reportam-se aos sentimentos e aspectos relacionados com o desenvolvimento 

da personalidade e do carácter (DGIDC, 2009; Meneses et al., 2010; Pires, 

1991; Santos, 2009); 4) competências cognitivas - circunscrevem-se às 

referências relacionadas com o conhecimento (DGIDC, 2009; Lei de Bases do 

Sistema Educativo, 2005). Por último, a categoria Saúde que engloba todos os 
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aspectos que se relacionam com terapias e/ou prevenção de doenças (DGIDC, 

2009; Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, 2007). 

 

3. Resultados 

 

3.1. Prática de Desporto escolar 

 

3.1.1. Razões e motivos que levaram à prática de Desporto 

Escolar 

 

Os dados indicam, de forma bastante evidente, que foi o gosto pela modalidade 

e o divertimento que a prática da modalidade proporciona (64 respostas) que 

levou os alunos a praticar Natação no DE (Quadro 9).  

 

Quadro 9 - Motivos que levam os alunos à prática da modalidade de Natação no 
Desporto Escolar 

Competências categorias Nº de registos Total 

 
Motoras 

Técnica de nado 
Condição Física 

11 
6 

17 

Sociais Convívio / divertimento 
Influência 

3 
5 

8 

Afectivas/ pessoais Gosto pela modalidade 

Competição 

64 

5 

69 

Cognitivas ------ ----- ------ 

Saúde ------- 4  

    

 

3.1.2. Objectivos para a prática de Desporto Escolar 

 

De acordo com o Quadro 10, os alunos que praticam Desporto Escolar 

procuram essencialmente benefícios ao nível das competências motoras, 

sendo que são as categorias aperfeiçoamento das técnicas de nado, com uma 

dimensão de resposta de 26 registos, e a melhoria da condição física, com uma 

dimensão de 31 registos, as mais valorizadas pelos alunos. Em seguida, 

aparecem as competências sociais, com a categoria convívio, com 17 registos. 
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Quadro 10 - Principais objectivos dos alunos com a prática do Desporto Escolar 

Competências categorias Nº de registos Total 

 
Motoras 

Aperfeiçoamento Técnica de 
nado 
Condição Física 

26 

 
31 

57 

Sociais Convívio 17 17 

Afectivo/pessoais Controlo emocional 
Performance/Competição 

1 
15 

16 

Cognitivas ------ ----- ------ 

Saúde ------ 5 5 

    

 

3.1.3. Influências para o início da prática de Desporto Escolar 

 

A generalidade dos inquiridos afirmou que não iniciou a prática de Desporto 

Escolar por influência de outros (61.5%). Já os que afirmam ter sofrido 

influências apontam os amigos e o Professor de Educação Física como os 

agentes que mais os influenciaram (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3 - Influências para o inicio da prática de Desporto Escolar 
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3.1.4. Razões do gosto pela competição no Desporto Escolar  

 

As razões que os alunos apontam como prioritárias para gostarem da 

competição experienciada no Desporto Escolar são o poder conviver com 

novas pessoas (36 registos) e a possibilidade de competir e cooperar com os 

outros (28 registos). Apenas 4 alunos afirmam não gostarem da competição do 

Desporto Escolar (Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 4 - Razões que os alunos apontam para gostar da competição do Desporto 
Escolar 

 

3.1.5. Início da prática de Desporto Escolar 

 

Quase 50% dos inquiridos começaram a prática do Desporto Escolar no 10º 

ano de escolaridade (Gráfico 5). 

No que concerne à idade de início da prática, verificou-se que foi entre os 15 e 

os 16 anos que a grande maioria começou a praticar Desporto Escolar, 

correspondendo a 46,2%4 dos alunos. 

                                                      
4
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Gráfico 5 - Escolaridade e idade de início da prática de Desporto Escolar 

 

Os alunos quando questionados sobre outras modalidades que já tivessem 

praticado no Desporto Escolar,5 referiram uma grande variedade de 

modalidades, designadamente: Dança, Badmington, Futsal, Ginástica, Vela, 

BTT, Voleibol, Xadrez, Atletismo, Futebol, Corfebol, Basquetebol, Karaté, Ténis 

de Mesa e Andebol, num intervalo de tempos de prática de 1 a 8 anos. De 

referir, ainda, que a maioria dos alunos apenas frequentou estas modalidades 

durante um ano (53,8%). 

Acresce que 30,8%6 dos alunos já tinha praticado Desporto Escolar noutra 

escola, sendo que 69,2% não tinham qualquer experiência noutro 

estabelecimento de ensino no Desporto Escolar. 

 

 

3.1.6. Prática de outras modalidades no Desporto Escolar 

 

3.1.6.1. Modalidades praticadas  

 

Dos 91 alunos participantes no estudo, apenas 23 afirmaram praticar outra 

modalidade no Desporto Escolar, sendo que os restantes (n=68) afirmaram que 

                                                      
5
 Dos alunos que já tinham praticado Desporto Escolar 

6
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além da Natação não praticavam mais nenhuma modalidade no Desporto 

Escolar.  

O Gráfico 6 deixa evidente que as 3 modalidades mais praticadas no Desporto 

Escolar, paralelamente à Natação, são modalidades colectivas, com destaque 

para o Futebol (n=7) seguido do Voleibol e do Basquetebol (n=3). Logo de 

seguida aparecem as modalidades de BTT, Ténis de Mesa, Ginástica e Danças 

(n=2), sendo que o Andebol e o Atletismo apenas são praticados por um 

praticante cada uma. 

De salientar, ainda, que todos os alunos que praticam outras modalidades no 

Desporto Escolar, realizam os seus treinos dentro da instituição escolar.  

 

 
Gráfico 6 - Outras modalidades que os alunos praticam no Desporto Escolar 
paralelamente à Natação 

 
 

 

3.1.6.2. Número de treinos semanais  

 

Dos 21 de alunos que praticam outra modalidade no Desporto Escolar além da 

Natação, 52% realizam 2 treinos por semana e 33% apenas um treino 

semanal. Os restantes alunos (3,3%) treinam entre três e quatro vezes por 

semana (Gráfico 7).      
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Gráfico 7 - Número de treinos de Desporto Escolar de outras modalidades 

 

 

O Gráfico 8 indica que a duração dos treinos varia entre 45 minutos (33,3%) e 

90 minutos (33,3%), sendo que 19% refere que a duração do treino é de 75 

minutos. Como resultados menos representativos temos os horários com uma 

duração média de 60,120 e 180 minutos com 4,8% cada (n=1).  
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3.2. Prática da Natação no Desporto escolar  

3.2.1. Início da prática de Natação no Desporto Escolar 

 

A maioria dos alunos, aproximadamente 50%, iniciou a prática da Natação no 

DE no 10º ano de escolaridade, verificando-se também que foi entre os 15 e os 

16 anos que a maioria dos alunos (56,1%) começou a praticar esta modalidade 

(Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9 - Inicio da prática de Natação no Desporto Escolar. 

 

 

3.2.2.Tempo de prática  

 

Como se pode constatar pela leitura do Gráfico 10, a maioria dos alunos iniciou 

a prática da modalidade de Natação no Desporto Escolar este ano lectivo 

(53,8%), sendo que 23,1% pratica a modalidade há mais de 1 ano e menos de 

2.  
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Gráfico 10 - Tempo de prática de Desporto Escolar de Natação 

 

 

3.2.3.Treinos  

 

Apenas duas escolas têm piscina própria para a realização dos treinos de 

Natação no âmbito do Desporto Escolar, representando 34,1% dos 

respondentes. Nas restantes 13 escolas, que representam 65,9% dos alunos, 

em 10 os alunos treinam em piscinas municipais e 3 em clubes privados. 

Relativamente ao número de treinos semanais, verificou-se que uma grande 

percentagem dos alunos treina entre uma a duas por semana (46,2% e 41,8%, 

respectivamente). Apenas uma pequena percentagem (7,7%) tem 3 treinos 

semanais (Gráfico 11). De referir ainda que 4,4% dos alunos não frequentam 

nenhum treino de Natação, marcando presença apenas nas competições. 
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Gráfico 11 - Número de treinos semanais de Natação no Desporto Escolar 

 

 

Como se pode observar no Gráfico 12, a maioria dos alunos tem treinos de 

Natação com uma duração de 45 minutos (41,8%). A percentagem de alunos 

que têm treinos com a duração de 60 minutos também é relevante (24,2%), 

sendo que 12,1% refere que os seus treinos têm uma duração média de 75 

minutos.  

 

 

 

Gráfico 12 - Duração dos treinos de Natação do Desporto Escolar 
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3.2.4.Experiências na modalidade de Natação noutra escola 

 

Apenas uma minoria dos alunos (13,2%) já teve experiência na modalidade de 

Natação no Desporto Escolar noutra escola, sendo que os restantes 86,8% não 

tiveram qualquer tipo de experiência na modalidade de Natação. 

 

 

3.3. Outras práticas desportivas 

 

Os resultados indicam que um número elevado de alunos (60.4%) pratica uma 

modalidade paralela ao Desporto Escolar em contexto extra-escolar, sendo que 

as duas modalidades mais referenciadas foram a Natação e o Pólo-Aquático 

(30,9%), logo seguidas do Futebol (20,8%). Os restantes alunos distribuem-se 

por modalidades como a Dança, Atletismo, Andebol, Basquetebol, Voleibol, 

Surf, Musculação, Ginástica, Canoagem, Karaté e Badmington. Relativamente 

à prática federada, mais de metade dos alunos pratica desporto federado 

(61,8%) (Gráfico 13). De entre estes praticantes, 23,9% praticam-na há mais de 

1 ano e os restantes apresentam grande variabilidade (entre 2 e 12 anos). 

 

 

Gráfico 13 - Modalidades que os alunos praticam paralelamente ao Desporto Escolar 
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3.3.1. Treinos 

 

Como se pode verificar no Gráfico 14, a maioria dos alunos tem uma prática 

regular da modalidade federada, sendo que como resultados mais 

representativos aparecem 22,6% dos alunos que praticam 3 vezes por semana, 

20,8% com uma prática de 4 vezes por semana, 15,1% com 8 vezes por 

semana e 13,2% 6 vezes por semana.  

 

 
Gráfico 14 - Nº de treinos semanais da modalidade praticada paralelamente ao Desporto 
Escolar. 

 

 

Pela observação do Gráfico 15, constata-se que a grande maioria dos alunos 

que são praticantes federados têm treinos com uma duração entre 90 minutos 

(34%) e 120 minutos (32,1%).  
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Gráfico 15 - Duração média dos treinos 

 

De forma clara, a observação do Gráfico 16, coloca em relevo que a 

modalidade praticada anteriormente à prática da natação no Desporto Escolar 

foi a Natação (35,3%)7.  

 

Gráfico 16 - Modalidades federadas já praticadas pelos alunos 

 

 

3.4. Benefícios da prática de Desporto Escolar 

   

Pela análise do Quadro 11, verifica-se que os inquiridos consideram que a 

prática do Desporto Escolar é benéfica ao nível das suas competências8 
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motoras (31,6%), das afectivas/sociais (15,2 %) e apenas 8,8% refere as 

sociais. As categorias que os alunos mais reconhecem como benefícios são a 

saúde (35,4%) e a melhoria da condição física (21,5%). De referir também que 

os alunos não reconhecem benefícios ao nível das competências cognitivas. 

 

Quadro 11 - Benefícios que os alunos reconhecem à prática de Desporto Escolar 

Competências Categorias Nº de registos Total 

 
Motoras 

Evolução Técnica 
Condição Física 

6 
17 

51 

Sociais Socialização 7 7 

Afectivo / 
pessoais 

Bem Estar 
Estética corporal 

8 
4 

12 

Cognitivas ------ ----- ------ 

Saúde --------- 28 28 

    

 

Ao avançarmos para uma análise mais pormenorizada dos benefícios 

percepcionados pelos alunos em resultado da prática de Desporto Escolar, 

detectou-se que estes mencionam com maior relevância as aprendizagens ao 

nível das competências motoras, designadamente aperfeiçoamento das 

técnicas de nado, com 23 registos e as competências afectivo/sociais, referindo 

o conhecimento de novas pessoas e fazer novos amigos, com 19 registos. 

Com menor dimensão surgem as categorias Disciplina e rigor, Autonomia e 

Respeito pelo próximo, com apenas 1 registo cada (Quadro 12). 

 

Quadro 12 - percepção dos ganhos com a a prática do desporto escolar. 

Competências Categorias Nº de registos Total 

Motoras Evolução da técnica 

Condição Física 

23 

12 

35 

Sociais Respeito pelo próximo 
Espírito de equipa 
Amigos / conhecimento de novas 

pessoas 
Disciplina / Rigor 

1 
9 
19 

 
1 

30 

Afectivo / 
pessoais 

Motivação para a prática desportiva 
Auto-estima, confiança e organização 
pessoal 
Autonomia  
Prémios 
Espírito de sacrifício e superação 
Saber lidar com a pressão / espírito 
competitivo 

3 
5 
 

1 
2 
4 
10 
 

25 

Cognitivas ------ ----- ------ 

 

                                                                                                                                                            
8
 Não foram considerados para efeitos de percentagens 23 não respondentes 
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3.5. Experiências mais marcantes do Desporto Escolar 

 

Pela análise do Quadro 13, fica evidente que o que mais marcou os alunos 

foram aspectos de natureza social (37 registos). A categoria mais mencionada 

pelos alunos foi o terem conhecido novas pessoas, com 20 registos de 

resposta. Relativamente a experiências negativas, apenas dois alunos as 

mencionaram e materializam-se nas categorias não alcançar os meus 

objectivos e pouca exigência nos treinos. 

 

 

Quadro 13 - Experiências mais marcantes no Desporto Escolar. 

Competências categorias Nº de registos Total 

Motoras Capacidade de evolução 
Pouca exigência nos treinos 

6 
1 

7 

Sociais Novas pessoas que conheci 

Espírito de equipa 
Convívio 
Experiência competitiva / desportivismo 

20 

4 
7 
6 

 

37 

Afectivo / 
pessoais 

Passagem aos campeonatos regionais e 
nacionais 
Bons resultados individuais 
Não alcançar os meus objectivos 

8 
 

9 
1 

18 

Cognitivas ------ ----- ------ 

 

 

3.6. Organização do Desporto Escolar  

 

Relativamente à organização do Desporto Escolar, 64 alunos9 concordam com 

a forma como o Desporto Escolar está organizado, sendo que 17 alunos 

referem que gostariam que fosse diferente. Do conjunto de alunos que 

argumentaram que a organização do Desporto Escolar deveria ser distinta, 

estes consideram que deveria haver mais treinos e a sua duração deveria ser 

superior; item com 13 registos (Gráfico 17). 

  

                                                      
9
 Não foram considerados para análise 10 alunos não respondentes 
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Gráfico 17 - O que os alunos gostariam de ver alterado no Desporto Escolar 
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4. Discussão dos resultados 

 

Iniciando esta análise pelo processo de preenchimento dos inquéritos por parte 

dos alunos, é de referir que os alunos não mostraram grande disponibilidade 

para a realização da tarefa. Este facto talvez encontre justificação nas 

características que, usualmente, os jovens desta faixa etária demonstram, 

designadamente a falta de disponibilidade para preencherem algo que solicite a 

escrita. De facto, nas questões fechadas, em que era apenas necessário 

colocar cruzes, a percentagem de respostas foi muito superior às questões em 

que tinham que escrever, nas quais deixaram muitos campos por preencher.  

 

Motivos  

 

Quando analisados os motivos que levaram à prática do Desporto Escolar, 

constatou-se que o argumento mais referenciado foi o gosto pela modalidade. 

Por conseguinte, parece ter ficado evidente que os alunos que praticam 

Desporto Escolar apontam as componentes afectivas/pessoais como mais 

significativas para a escolha desta actividade, exercendo-a pelo gosto que 

retiram da prática desportiva e pela modalidade específica. Importa aqui 

registar que, apesar desta modalidade, a Natação, ser um desporto 

categorizado como individual e exigir bastante esforço físico, as razões que 

levaram os alunos à sua prática foram de ligação afectiva e que nem o elevado 

esforço físico exigido os demove do gosto pela modalidade. Neste mesmo 

sentido Marouço (2007), no seu estudo com praticantes de Natação Desportiva 

Pura, refere que o motivo mais relevante que leva os jovens a iniciar a prática 

desta modalidade é desenvolvimento de competências pessoais. Algo que 

reforça o resultado encontrado neste estudo, apontando o gosto como o 

principal factor que leva os jovens a praticar esta modalidade. Os excertos a 

seguir apresentados ilustram bem este motivo.  

 “Porque estou com os meus amigos e me divirto” (A68);  

“Melhoro a minha técnica e fico em forma” (A47);  

“Gosto de nadar e quero melhorar” (A53);  

“Gosto de nadar, praticar desporto e de fazer algum tipo de exercício” (A62). 
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No mesmo sentido Viegas, Catalão, Ferreira e Boto (2009) referem que, de 

forma geral, os estudos apontam como principais factores motivacionais, a 

prática desportiva, o divertimento, o desenvolvimento de competências, a 

afiliação e a saúde/forma física.  

 

No que concerne aos objectivos visados com a prática de DE, no presente 

estudo, os alunos apontam o aperfeiçoamento da técnica de nado e a melhoria 

da condição física, ambos da área das competências motoras, como esta 

patente nos excertos dos alunos A33 e A77. 

“Melhorar a técnica.” (A33) 

 “Melhorar a minha condição Física” (A77) 

 

 Já as competências sociais, designadamente a convivialidade, que é 

considerada uma consequência emergente da prática desportiva que acontece 

integrada num grupo, e a possibilidade de competir (competência 

afectiva/pessoal) são também fortes argumentos apresentados. No seu estudo, 

Sousa (2004) concluiu que os alunos apontaram como principais motivos para 

participarem nas actividades do Desporto Escolar o desenvolvimento de 

competências, a afiliação geral, a forma física, a competição e o prazer. 

Entenda-se competência social como um conceito lato que se reporta, 

sobretudo, às competências de interacção com o mundo social e que é 

utilizado para descrever o comportamento social, a compreensão e utilização 

de habilidades sociais e a aceitação social (Haager & Vaughn, 1995).  

Santos (2009) refere mesmo que é através do Desporto Escolar que muitas 

crianças e jovens têm oportunidade de conhecer novas escolas, novos alunos, 

novos ambientes, novas maneiras de ser, agir e pensar. Estes quando 

confrontados com novas realidades, adquirem progressivamente um equilíbrio, 

aprendendo a viver e a conviver, a conhecer e a respeitar, a treinar e a 

competir, a pretexto duma actividade que lhes é natural e de pleno agrado, a 

actividade físico-desportiva. 

A percepção que ficou é que este tipo de prática desportiva escolar é 

considerada pelos alunos como uma oportunidade única, porquanto não se 

pode ignorar que para muitos alunos esta é a única hipótese que têm de ter 

uma prática desportiva formal, sendo ainda mais verdade que, para a maioria, 
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é a única oportunidade que têm de frequentar uma prática competitiva. A noção 

de gosto, relacionada com aspectos de satisfação pessoal e afectiva emerge 

nitidamente. Lemos e Meneses (2002) reforçam esta ideia ao dizerem que, na 

escola, os estudantes não perseguem unicamente objectivos académicos, mas 

também objectivos sociais e relacionais, sendo que diferentes tipos de 

objectivos activam determinados pensamentos e emoções, produzindo 

diferentes padrões de motivação. Assim, é compreensível que nas razões 

apontadas pelos alunos para gostarem da competição experienciada no 

contexto do DE, a possibilidade de conviver com novas pessoas e a 

possibilidade de competir e cooperar com outros, tenham sido as categorias 

mais referidas. Parece, assim, que são estes aspectos aqueles que os alunos, 

no imediato, adquirem e usufruem na frequência das competições de Desporto 

Escolar. Já em 1993, Roberts afirmava que um dos benefícios mais 

importantes da participação desportiva recai sobre o desenvolvimento da 

personalidade. Esta noção está bem espelhada nos excertos seguintes: 

“Divertimento, gosto, conhecer pessoas…” (A28) 

“Criar novos amigos, divertir-me, conviver. “ (A34) 

“Fazer amigos” (A81). 

 

 

 

Influências  

 

Relativamente à influência para o início da prática de Desporto Escolar, a 

maioria dos alunos diz não ter sofrido qualquer influência directa, sendo que os 

que afirmaram ter sofrido influência, referenciaram os amigos e o professor de 

Educação Física. Segundo Soares et al. (2009), o professor exerce uma 

actividade essencialmente relacional, cuja qualidade das interacções exercidas 

se reflecte no desenvolvimento de competências sociais e académicas dos 

seus alunos. É portanto perceptível, como apontam a maioria dos alunos, que 

seja o professor de Educação Física, pois à partida é possuidor de boas 

competências e habilidades sociais, fruto da especificidade da sua área, pela 

contextualização da sua disciplina. Adicionalmente, pelo facto de muitas vezes 

ser ele próprio a orientar as práticas do Desporto Escolar, potencia níveis 
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relacionais, de confiança e de motivação superiores, como está patente no 

excerto seguinte: “O professor de Educação Física” (A3, A15, A34, A51). 

Catita (2008) vai mais longe ao afirmar que os professores tentam combater as 

discriminações existentes na escola, organizando para isso actividades que 

promovem a socialização e cooperação entre todos, bem como a constituição 

de grupos integradores de todos os alunos. Já os amigos pelas ligações e 

relações sociais e pessoais que estes criam entre si, assim como pela 

identificação inter-pares, são também elementos decisivos no processo de 

motivação para a prática desportiva: “uma amiga minha” (A77, A81) e “Uma 

colega da escola” (A 88). Yang (2006) acresce, mencionando que a actividade 

física dos adolescentes aumenta significativamente quando têm mais de três 

amigos fisicamente activos ou as suas as suas habilidades atléticas são 

excelentes ou boas. Neste quadro, Meneses, Lemos e Rodrigues (2010) 

advogam que o desenvolvimento social das crianças e dos jovens parece ser 

fortemente influenciado pelo tipo de relação que ocorre no contexto do grupo 

de pares, “professor e colegas” (A35), Além disso, as experiências de 

socialização vivenciadas neste contexto específico fornecem índices 

interpretativos do significado dos acontecimentos sociais, permitindo esses 

mesmos índices a construção de contextos sociais e chegar a julgamentos e 

sentimentos acerca das suas acções e dos pares que com elas interagem. 

Assim, os padrões individuais de apreensão do ambiente social parecem ser 

construídos a partir das experiências sociais com diferentes agentes 

socializadores (nomeadamente com o grupo de pares), as quais orientam o 

desenvolvimento subsequente dos indivíduos.  

Por sua vez, Ferinatti (1995) refere que o processo de realização da 

socialização e a sua promoção ocorre num contexto social em que todos, 

professores, pais, técnicos desportivos e pares são importantes no provimento 

de referenciais de desempenho e de aprendizagem de regras e padrões. 

 

 

Prática de Desporto Escolar 

 

No que concerne ao início da prática do Desporto Escolar, esta ocorreu 

predominantemente no 10º ano e na faixa etária entre os 15 e os 16 anos. 
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Assim, ficou claro que a maioria dos inquiridos começou a praticar num ano 

lectivo que, muitas vezes, obriga os alunos a uma mudança de escola. Talvez 

esta alteração de contexto os deixe mais abertos a novas experiências e novas 

influências, ou, ainda pode ser interpretado como uma oportunidade que estes 

vêem de fomentar e aumentar a sua rede relacional e social. Mesmo o facto de 

o 10º ano, usualmente, ser considerado um ano exigente, que é necessário 

mais tempo para estudar, coincidindo com o abandono de muitos alunos de 

actividades extra-curriculares, neste caso assiste-se ao contrário. A confirmar 

este dado, acresce o facto de 69,2% dos alunos não ter experiências anteriores 

noutra escola, a este ano de escolaridade, no Desporto Escolar. 

A maioria dos alunos quando confrontados com questão se praticavam outra 

modalidade no Desporto Escolar, respondeu que não, sendo que para os 

restantes alunos (os que praticaram outras modalidades no DE), as 

modalidades colectivas são as mais praticadas (Futebol, Voleibol e 

Basquetebol). Talvez isto se deva ao facto de este tipo de Desportos terem 

maior facilidade de proliferação, porquanto as escolas tendem a estar mais 

apetrechadas em espaços e materiais necessários à sua prática, o que não 

acontece com a Natação que tem exigências muito elevadas ao nível das 

instalações.  

A periodicidade dos treinos é bastante diminuta, pois a maioria dos alunos 

treina apenas uma a duas vezes por semana, com uma duração média por 

treino entre 45 e 90 minutos. Esta exiguidade de treinos pode encontrar 

explicação no modo como a organização temporal é efectivada na quase 

totalidade dos grupos-equipa existentes, com uma frequência de treino de duas 

vezes por semana, aliado ao facto de muitos alunos não ter possibilidade de 

frequentar a totalidade de treinos semanais por incompatibilidade horária. 

Também o aparecimento de alunos com 3 treinos ou mais encontra justificação 

no facto de, por vezes, as escolas terem mais de um grupo-equipa por 

escalão/modalidade e os professores facultarem aos alunos a frequência do 

número de treinos que quiserem, independentemente do grupo-equipa em que 

estão integrados.  

Já a existência de alunos que não frequenta qualquer treino, marcando apenas 

presença nas competições, pode prender-se com o modo como alguns 

professores encaram o DE, isto é, como uma prática centrada nos resultados e 
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não no processo. Deste modo, permitem que alunos que têm níveis de 

desempenho superiores na modalidade, em resultado da prática extra-escolar, 

participem nas competições com o objectivo de obterem as melhores 

classificações possíveis, tanto individuais como colectivas. 

Quando se aborda especificamente a modalidade de Natação, constata-se, 

também, que grande parte dos alunos iniciou a sua prática aos 15/16 anos, no 

10º ano lectivo, o que poderá dever-se ao mesmo factor apontado para o início 

da prática do Desporto escolar. De facto, aqui a percentagem de alunos sem 

experiência na modalidade de Natação noutra escola sobe para os 86,8%. 

Outro aspecto que também pode, de algum modo, justificar estes dados, passa 

pela gratuitidade da prática do Desporto Escolar e em particular desta 

modalidade que fora do contexto escolar, habitualmente, é bastante cara, 

aportando, assim, despesas acrescidas para a família, quando praticada fora 

da instituição escola. Este, é concerteza um forte argumento para iniciar a 

prática da Natação quando a escola oferece esta oportunidade, pois a 

generalidade dos alunos gosta de aprender a nadar, pois, em última instância, 

representa um factor de promoção social.  

Como a quase totalidade das escolas não possui piscina nas suas instalações, 

estas fazem protocolos com as autarquias para poderem treinar nas piscinas 

municipais perto da instituição escolar, isto para que seja possível abrir grupos-

equipa de Natação. Esta solução não é onerosa, nem para as escolas nem 

para os alunos, e é uma forma de viabilizar a criação deste tipo de grupos. 

Além da utilização de piscinas municipais, foram identificadas três escolas que 

funcionam em clubes privados. Neste caso, esta cedência às escolas pode 

servir como um meio de captação de jovens para a prática da Natação no 

clube.  

Mais de 50% dos alunos praticam Natação há menos de 1 ano, facto que 

encontra justificação no alargamento e crescimento da prática da modalidade a 

novas escolas. Este crescimento é comprovado pelos dados oriundos do 

relatório da DREN, que aponta para um crescimento de 60% do número de 

Grupos-equipa desde o ano lectivo 2007/2008.  

Os treinos são, na quase totalidade, uma a duas vezes por semana, com uma 

duração média de 45 a 60 minutos. O não registo de treinos com duração a 

superior a 90 minutos é compreensível se atendermos à especificidade do 
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treino dentro de água e à necessidade de articulação e cedência de instalações 

por parte de outras instituições.  

 

 

Prática desportiva extra-escolar 

 

Uma percentagem elevada (60,4%) de alunos pratica Desporto em contexto 

extra-curricular, sendo que a maioria pratica Natação ou Pólo-Aquático, o que 

indicia que os alunos com maiores aptidões e conhecimentos técnicos da 

modalidade gostam de participar nas provas de Desporto Escolar. Talvez assim 

seja pelo gosto da modalidade e pela possibilidade de obterem bons resultados 

colectivos e individuais, aliás como já referido anteriormente. 

 No que se reporta aos treinos, 43,4% destes alunos treina entre 3 e 4 vezes 

por semana, sendo que cada treino (em 60% dos casos) tem uma duração 

média entre 90 e 120 minutos. Este facto é compreensível pela maior exigência 

da prática federada que obriga a maiores volumes de treino. Já a grande 

variabilidade de duração dos treinos encontra explicação nas diferentes 

modalidades praticadas.  

 

 

Benefícios da prática desportiva  

 

Os alunos reconhecem que a prática de Desporto Escolar traz benefícios, 

sendo que são as competências motoras, nomeadamente a melhoria da 

condição física em associação com a melhoria da saúde as mais mencionadas. 

As competências afectivas/pessoais surgem também fortemente referenciadas, 

como ilustra o excerto A51: como exemplo “Ajuda na resolução dos meus 

problemas”. As competências sociais surgem a seguir: “Ganhei novos amigos e 

mais experiência” (A42), e as cognitivas não foram objecto de qualquer 

menção, talvez pelo facto de associarem a prática de Desporto Escolar a uma 

prática essencialmente física e, consequentemente, aportar benefícios físicos e 

sociais. Em consonância com os dados anteriores, a melhoria da condição 

física surge como um dos objectivos mais procurados na prática de Desporto 

Escolar. O mesmo acontece nas competências, sendo que são as motoras as 
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mais referenciadas pelos alunos, isto na expectativa de obter melhorias: 

“Desenvolve os músculos” (A55); “Trabalha todos os músculos” (A53). Estas 

são e também aquelas que os inquiridos mais reconhecem como benefícios 

juntamente com as questões da saúde: “Saúde mais equilibrada” (A3); “Faz 

bem à saúde” (A5). 

Em consonância com estes resultados, o Ministério da Educação assume, 

através do Programa de Desporto Escolar 2009/2013 (DGIDC, 2009), o 

Desporto Escolar como meio educativo privilegiado para desenvolver pessoal e 

socialmente as crianças e os jovens portugueses, propósito visível na nota 

introdutória do programa; “(…) um instrumento essencial na promoção da 

saúde, na inclusão e integração social, na promoção do desporto e no combate 

ao insucesso e abandono escolar”. 

Não obstante a ênfase nas competências motoras e na saúde, os alunos 

também reconhecem que tiveram ganhos ao nível das competências sociais e 

afectivo/pessoais. Com efeito, logo a seguir à categoria “evolução técnica” 

(competências motoras) “Ganhei técnica e novos amigos” (A40); “ Aprendi a 

nadar” (A20), apareceram a categoria “amigos/conhecimento de novas 

pessoas” (competências sociais). Citando os entrevistados “Aprendi a nadar e 

ganhei novos amigos” (A5); “Mais amigos e acima de tudo nadar porque é uma 

coisa que gosto de fazer” (A33). Fica, assim, plasmado que os alunos 

reconhecem que a prática de Desporto Escolar lhes permite alargar a sua rede 

de relações sociais e relacionais. Neste sentido, Rebelo (1999) refere que o 

Desporto Escolar constitui uma actividade eminentemente social, de grande 

relevância educativa e de enraizamento junto da juventude. 

Nas respostas à questão “o que mais te marcou nas experiências vivenciadas 

através do Desporto escolar”, verificou-se o mesmo, e de forma ainda mais 

evidente, pois foi a categoria conhecer novas pessoas a mais referenciada. 

Veja-se o excerto do aluno A8: “O bom convívio, conhecer pessoas novas”. 

Também aqui as competências sociais ganharam ênfase sobre as restantes; 

parafraseando um entrevistado “…o facto de conviver com pessoas de outras 

escolas e também competir com elas.” (A35). 

Tomando como referência estes dados, é possível afirmar que as experiências 

mais marcantes ao nível do Desporto Escolar se consubstanciam nas 

competências sociais, “…não é possível esquecer grandes momentos 
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passados nas provas regionais…”(A2). Ou seja, os alunos percepcionam que é 

ao nível social e relacional que a prática do Desporto Escolar tem maior 

impacto e influência na sua formação. Neste quadro, Lima (1995) considera 

que a natureza cultural da competição desportiva tem muito a ver com o 

relacionamento social que valoriza o estatuto pessoal.  

Neste sentido, importa ter sempre presente que a prática desportiva tem como 

objectivo fundamental a educação integral dos jovens, sendo a competição 

uma valiosa ferramenta no processo de formação do carácter dos alunos, 

contribuindo para os tornar cidadãos mais participativos, autênticos, criativos, 

solidários e integrados. Como Teixeira (2007) afirma, é consensual que o 

Desporto em geral e o Desporto Escolar em particular se constituem como 

instrumento de valor inegável, enquanto promotores de valores fundamentais 

para a formação de carácter dos jovens que frequentam as nossas escolas. 

Estes dados ganham ainda maior relevância face ao facto de se reconhecer 

que as competências sociais desempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento humano em geral e na adaptação das crianças e jovens ao 

funcionamento escolar, porquanto afecta as relações com os professores, a 

aceitação pelos pares e, consequentemente, a realização académica. Uma boa 

competência social, isto é, adopção de comportamentos socialmente aceites, 

permite interacções eficazes com os outros e previne relações socialmente 

inaceitáveis. Nas palavras de Meneses, et al. (2010), permite relações 

interpessoais positivas. 

 

 

Organização do Desporto Escolar 

 

A generalidade doa alunos considera que o modo como o DE está organizado 

é satisfatório; apenas 17 alunos gostariam que fosse diferente. Estes justificam 

a sua opinião dizendo que gostariam de ter mais treinos e que a sua duração 

fosse maior, “Gostava que houvesse mais provas, mais treinos” (A15); “Sim, 

gostava de ter mais horas e treino.” (A77). Uma possível justificação é que em 

muitas escolas os horários do Desporto Escolar não são em horários pós-

lectivos, estando mesmo, em alguns casos, organizados por conveniência 

única e exclusiva dos professores. Este modo operandis acaba por não permitir 
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que alguns alunos frequentem todos os treinos, pois sob o ponto de vista 

regulamentar deve haver 2 ou 3 treinos: por semana (1 com a duração de 90 

minutos e o outro com 45 minutos), ou 3 treinos por semana (45 minutos cada 

treino). Acresce que na Natação a situação acaba por se complicar ainda mais, 

pelo facto da maioria das escolas ter que treinar em piscinas municipais, pelo 

que têm de se adaptar aos horários disponibilizados pelas autarquias ou 

empresas municipais responsáveis por essas instalações. 

Independentemente dos constrangimentos, é possível inferir que os alunos 

consideram que o Desporto Escolar dá uma resposta adequada às suas 

necessidades, pois, na generalidade, estes afirmam, que o Desporto Escolar 

está bem organizado. São vários os autores que contrariam esta visão dos 

alunos, como são os casos de Silva (2006), que concluiu no seu estudo que os 

serviços prestados em Portugal estão longe de satisfazer os seus agentes, e 

Teixeira (2007) que afirma que os serviços nas escolas não evidenciam 

práticas de excelência, relativas aos serviços prestados na área do Desporto 

Escolar. 

  



 

110 
 

5. Conclusões 

 

Os dados resultantes deste estudo indicam que os motivos que levam os 

alunos à prática do Desporto Escolar materializam-se em aspectos 

relacionados com as competências afectivas/pessoais, mais concretamente o 

gosto pela modalidade. 

No que concerne aos objectivos visados com a prática do Desporto Escolar, os 

alunos apontam principalmente o aperfeiçoamento da técnica de nado e a 

melhoria da condição física. Deste modo, é perceptível que são, 

principalmente, competências motoras que os alunos procuram desenvolver na 

prática de Desporto Escolar. Também as competências sociais e 

afectivo/pessoais são referenciadas de forma acentuada, consubstanciadas na 

convivialidade e possibilidade de competir. 

Relativamente às influências para o início da prática de Desporto Escolar, os 

alunos referem os amigos e o professor de Educação Física como os principais 

elementos que contribuíram para a adesão a esta prática.  

A maioria dos alunos iniciou a prática do Desporto Escolar no 10º ano, sendo a 

Natação a primeira modalidade que praticam neste âmbito. No que concerne 

ao número de treinos semanais, estes são manifestamente insuficientes, 

porquanto na sua maioria treinam uma e duas vezes por semana. A quase 

totalidade dos alunos tem treinos de Natação com a duração média entre os 45 

e os 60 minutos. 

Outro dado relevante é que apenas uma percentagem muito pequena de 

alunos já praticou Natação noutro estabelecimento de ensino, sendo que a 

grande percentagem dos alunos pratica a modalidade há menos de um ano. 

Importa também mencionar que entre os alunos que praticam Desporto em 

contexto extra-escolar, a maioria pratica Natação ou Pólo-Aquático.  

Em termos de benefícios, os alunos reconhecem que prática de Desporto 

Escolar lhes traz benefícios, principalmente ao nível das competências 

motoras, nomeadamente melhoria da condição física, em associação com a 

melhoria da saúde. As competências sociais também são fortemente 

referenciadas, principalmente amigos/conhecimento de novas pessoas. 
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 As experiências mais marcantes ao nível do Desporto Escolar 

consubstanciam-se nas competências sociais, nomeadamente a possibilidade 

de conhecer e conviver com novas pessoas. 

Quanto à organização do Desporto Escolar, os alunos consideram que este dá 

resposta às suas necessidades, sendo que uma minoria revela que gostaria de 

ter maior número de treinos e com maior duração. 

Face aos dados recolhidos e as evidências que deles emergiram, é possível 

afirmar que a efectivação deste estudo contribuiu para o esclarecimento das 

motivações e objectivos que os alunos perspectivam na prática do Desporto 

Escolar e mais concretamente com a prática da Natação. Contudo, e não 

obstante a relevância dos resultados importa ter em conta as limitações do 

estudo, designadamente pela dimensão da amostra, de apenas 91 alunos de 

uma Direcção Regional, a DREN e a utilização do questionário, que no caso 

das questões abertas se veio a revelar uma ferramenta pouco eficaz na recolha 

das opiniões dos respondentes. Deste modo, ficou patente que em futuros 

estudos com escalões etários similares (alunos do ensino secundário) será 

benéfico recorrer a instrumentos, como a entrevista, que solicitem uma 

resposta oral e não escrita. Isto face ao fraco índice de reposta que obtivemos 

neste estudo nas questões abertas. Sendo este um estudo precursor nesta 

temática, deixa como sugestões para futuros estudos, uma abordagem mais 

abrangente em termos geográficos, no sentido de se perceber se os resultados 

são semelhantes no restante território nacional, assim como alargar este 

estudo a outras modalidades, no sentido de ser feita uma caracterização mais 

abrangente da prática do Desporto Escolar.  
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em professores responsáveis por grupos-equipa de 
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Resumo 

 

A escola, enquanto instituição, e os seus profissionais, enquanto profissionais 
especializados, reconhecem que a prática desportiva encerra um potencial 
elevadíssimo ao nível da socialização dos alunos. Já do ponto de vista dos alunos, o 
Desporto Escolar assume-se como um espaço onde muitos encontram respostas para 
as suas motivações, e para outros representa a única oportunidade que têm de 
praticar desporto de forma organizada. Face ao reconhecimento da relevância 
formativa da prática desportiva em contexto escolar, o objectivo deste estudo foi 
procurar captar as motivações e concepções dos professores que actuam no Desporto 
Escolar acerca desta actividade em contexto escolar. Para tal, efectuou-se um estudo 
de natureza exploratória que recorreu à entrevista semi-estruturada para a recolha dos 
dados. 
Participaram no estudo 10 professores de Educação Física que orientam grupos-
equipa de Natação de Desporto Escolar, pertencentes à Direcção Regional de 
Educação do Norte.  
No tratamento de dados recorreu-se à análise de conteúdo, tendo sido utilizada a 
unidade de contexto como unidade de análise. 
Os resultados indicam que: a opção pela orientação de grupos do Desporto Escolar 
justifica-se no sentido da diversificação da actividade profissional e pelo domínio dos 
conhecimentos técnicos; os professores são da opinião que deveria existir um vínculo 
mais estreito com o meio associativo; no planeamento, privilegiam essencialmente as 
questões da convivialidade, proporcionar uma actividade prazerosa e inclusiva, sendo 
simultaneamente enriquecedora ao nível social e pessoal. Adicionalmente, o Desporto 
Escolar apresenta-se como uma excelente ferramenta para o desenvolvimento social e 
relacional, desenvolvendo nos alunos as questões da superação, da cooperação, da 
integração, da autonomia e da organização pessoal; o Desporto Escolar combate o 
abandono escolar, fomenta o sucesso escolar, resolve problemas de comportamento e 
cria uma identificação dos alunos com a escola. Já o contributo social da prática da 
Natação no Desporto Escolar é a questão mais contraditória e menos consensual 
entre os professores, sendo que a sua formação e experiência profissional são os 
aspectos mais relevantes para o seu desempenho enquanto professores de Desporto 
Escolar. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO ESCOLAR; COMPETÊNCIAS SOCIAIS; 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RELACIONAL;  PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 



 

120 
 

  



 

121 
 

Abstract 

 

The school, as an institution, and its staff, as skilled professionals, recognize that 
practicing a sport is of great importance for the socialization of students. From the point 
of view of the students, School Sport is a place where many find answers to their 
motivations, and for others it represents the only opportunity they have to practice 
sports in an organized manner. Given the recognition of the relevance of sports training 
in schools, the aim of this study was to try and capture the motivations and ideas of 
teachers working in School Sport about this activity in a school context. With this as the 
aim, this exploratory study used semi-structured interviews for data collection. 
This study involved 10 Physical Education teachers, who coach team-groups of 
Swimming in School Sport, belonging to the Regional Directorate of Education of the 
North.  
For processing data, we used content analysis and used context as unit of analysis. 
The results indicate that: the teachers choose to coach groups for School Sport for the 
diversification of their professional activities and to exercise their technical knowledge; 
the teachers are of the opinion that there should be a closer bond with the supporting 
sector; regarding planning, they focus mainly on social intercourse, in providing a 
pleasurable and inclusive activity, simultaneously enriching at a social and personal 
level. Additionally, School Sport presents itself as an excellent tool for social and 
relationship development, developing in students the issues of resilience, cooperation, 
integration, autonomy and personal organization; School Sport fights against dropping 
out of school, encourages learning, helps solve behavioural problems and creates an 
identity of the students within the school. The social contribution to the practice of 
Swimming in School Sport is the most contradictory and less consensual issue 
amongst teachers, with their training and experience being the most relevant aspects 
to their performance as teachers in School Sport. 
 
 
KEYWORDS: SCHOOL SPORT; SOCIAL SKILLS; SOCIAL AND RELATIONAL 
COMPETENCE; PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 
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 1. Introdução 

 

O Desporto, sendo possivelmente uma das maiores instituições da 

humanidade, é um fenómeno social em crescimento constante. Este 

crescimento reflecte-se nas organizações e no próprio desenho organizativo 

nacional (Teixeira, 2007). 

Em contexto escolar, o Desporto tem sido um dos grandes temas da pedagogia 

moderna, sendo que Pina (1997) defende que o projecto de Desporto Escolar 

deve ser parte integrante do Projecto Educativo de Escola, já que este é 

portador de uma mensagem inovadora e transformadora. O reconhecimento da 

importância que as actividades desportivas têm em contexto escolar é 

consensual. Com efeito, isso é visível em diplomas como sejam, a Lei de 

Bases do Sistema Educativo e Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto. Neste contexto, para além do desporto ser aceite como um 

fenómeno social e cultural preponderante sob muitos aspectos, entre os quais 

o da formação, também sob o ponto de vista institucional, através dos referidos 

documentos, se confirma a importância da actividade desportiva escolar, como 

veículo potenciador do processo de formação integral dos alunos. 

Paralelamente, também os professores estão sensibilizados para a 

necessidade do fomento do Desporto em contexto escolar, pois para muitos 

jovens a prática do Desporto Escolar é a única maneira possível de praticarem 

desporto de uma forma organizada, sendo consensual que o desporto em geral 

e o Desporto Escolar em particular se constituem como instrumentos de valor 

inegável, enquanto, por exemplo, promotores de valores fundamentais para a 

formação dos jovens (Teixeira, 2007). 

Tal como Santos (2009) refere, os professores consideram que a escola deve 

dar resposta às motivações e necessidades das crianças e dos jovens. A 

escola deve adaptar o Programa de Desporto Escolar à sua dinâmica 

organizacional e à motivação dos seus alunos, dando assim uma resposta 

efectiva à sua comunidade.  

É também indiscutível que o Desporto Escolar tem um elevado potencial ao 

nível da socialização, nomeadamente nos Jogos Desportivos Colectivos. Pelas 

suas características, apelam à expressão de sentimentos de emoção; prazer e 
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risco controlado; da adopção de comportamentos de autonomia; 

responsabilidade e sentido crítico; de criação de ambientes de comunicação e 

de cooperação; de desenvolvimento da auto-estima e do sentimento de 

pertença a um grupo. 

Neste sentido, o Desporto Escolar utiliza o desenvolvimento da cultura motora 

como instrumento para o desenvolvimento das competências sociais e 

relacionais dos seus alunos. Segundo Santos (2009), a formação desportiva 

escolar deve contemplar objectivos sociais e pedagógicos, sendo que não 

podemos pensar em rendimento quando o assunto é Desporto Escolar, visto 

que isso desvirtuaria a competição escolar sadia, proporcionando assim, além 

do desenvolvimento físico, o desenvolvimento social através de experiências e 

de momentos de socialização que ficarão guardados nas memórias dos alunos. 

Assim importa saber quais as concepções que os professores do Desporto 

Escolar têm sobre esta actividade, pois estes são os responsáveis pela 

orientação, direcção e objectivos efectivados na operacionalização desta 

prática. 

Tomando como referência o exposto, o objectivo deste estudo foi procurar 

captar as motivações e concepções dos professores que actuam no Desporto 

Escolar acerca desta actividade em contexto escolar. Neste sentido, o estudo 

segue na perspectiva compreender e conhecer a opinião, motivação, percurso 

e concepções sobre o Desporto Escolar dos professores de Desporto Escolar.  

 

 

  



 

125 
 

2. Material e Métodos  

 

2.1. Participantes 

 

Participaram no presente estudo 10 professores, 6 do sexo masculino e 4 do 

sexo feminino que, no ano lectivo 2010-2011 orientavam Clubes de Desporto 

Escolar de Natação, pertencentes à área de coordenação local do Desporto 

Escolar – Porto, dirigidos a alunos do Ensino Secundário. A selecção dos 

participantes foi realizada por conveniência, visto serem aqueles que estavam 

presentes na competição e se disponibilizarem para participar no estudo. A sua 

média de idades é de 38.3 ±7.3 anos. Relativamente ao tempo de serviço, a 

média situou-se em 14.8 ±7.4 anos, num intervalo compreendido entre os 2 e 

os 25 anos. Quanto às habilitações, 4 professores são licenciados, tendo 1 

uma pós-graduação e sendo outro mestrando, os restantes 6 são Mestres. 

No que concerne à sua situação profissional, a generalidade dos professores 

tem uma situação profissional estável, sendo que 1 professor está a recibo 

verde, 1 professor efectivo afectado a quadro de zona pedagógica (QZP) e os 

restantes 7 estão efectivos e afectados a quadros escolas.  

 

 

Quadro 14 - Caracterização dos participantes 

Profs Sexo Idade Formação inicial / Instituição Formação especializada / Instituição 

P1 Masc. 43 Licenciatura (FADEUP) Mestrado (FADEUP) 

P2 Masc. 49 Licenciatura (ISEF) Mestrado (FADEUP) 

P3 Masc. 41 Licenciatura (FCDEF) Mestrando (Lusófona) 

P4 Masc.  25 Licenciatura (ISMAI) ---------------------- 

P5 Fem 31 Licenciatura (ISMAI) Mestrado (FMH) 

P6 Fem. 39 Licenciatura (FADEUP) Mestrado (FADEUP) 

P7 Masc. 45 Licenciatura (ISEF) Mestrado (FCDEF) 

P8 Fem. 43 Licenciatura (FCDEF) --------------------- 

P9 Fem. 29 Licenciatura (ISMAI) Pós-Graduação (Lusófona) 

P10 Fem. 38 Licenciatura (ISMAI) Mestrado (ISMAI) 
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2.2 Instrumento 

 

Tendo por base os objectivos do estudo, nomeadamente captar as motivações 

e concepções dos professores que actuam no Desporto Escolar acerca desta 

actividade em contexto escolar, o instrumento utilizado para a recolha de dados 

foi a entrevista semi-estruturada. Assim, as questões foram de natureza aberta, 

de forma a permitir liberdade na abordagem aos temas propostos aos 

entrevistados. De acordo com Ghiglione & Matalon (2001), a questão aberta é 

mais apropriada quando o objectivo da investigação não é apenas descobrir 

atitudes ou atributos do indivíduo inquirido, mas também apreender a estrutura 

de base sobre a qual ele formou a sua opinião, que é acção deste estudo. Os 

mesmos autores referem que o objectivo da entrevista semi-estruturada é 

tentar compreender o universo que é percebido pelo indivíduo sob um domínio 

já conhecido. Por conseguinte, o guião foi construído de forma a poder ser 

utilizado de acordo com uma sequência susceptível de ser alterada em função 

do discurso do entrevistado. Além disso, na sua preparação estiveram 

presentes as funções do mesmo enunciadas pelos mesmos autores, 

designadamente, a precisão e o enquadramento. A construção do guião foi 

baseada em questões levantadas pela literatura e de acordo com os propósitos 

do estudo.  

Assim, a estrutura sequencial do guião é a seguinte: 1º) legitimação da 

entrevista, servindo esta parte para informar do objectivo da entrevista e do 

contexto em que surge; 2º) a identificação, para assim caracterizar os 

entrevistados; 3º) percurso desportivo, no sentido de perceber o seu passado e 

vivências desportivas; 4º) percurso como professor, para assim contextualizar a 

experiência e percurso laboral dos entrevistados; 5º) percurso como professor 

de Desporto Escolar, para compreender o percurso dos professores nesta área 

e a sua motivação para a mesma; 6º) concepção pessoal sobre o Desporto 

Escolar, para conhecer as concepções, o contributo, os objectivos e o que é 

valorizado pelos professores na prática de Desporto Escolar e particularmente 

na modalidade de Natação; 7º) vivências fundamentais à capacidade de 

intervenção como professor de Desporto Escolar, na perspectiva de se 

percepcionar os aspectos mais influentes na construção e concepção dos 
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objectivos profissionais; 8º) validação da entrevista, onde se procura avaliar o 

guião da entrevista, recolher informações que não tenham sido contempladas 

anteriormente e que sejam importantes para o entrevistado. 

A validação do conteúdo da entrevista foi efectuada por duas peritas, dentro da 

área em estudo, sendo que uma é doutorada em Pedagogia do Desporto e 

outra em Sociologia do Desporto. Além disso, foi realizado um estudo piloto, 

tendo sido conduzidas entrevistas a 2 professores responsáveis por núcleos do 

Desporto Escolar. O objectivo deste estudo preliminar foi garantir que as 

questões seriam facilmente perceptíveis e que o discurso fosse lógico e de fácil 

compreensão. Deste modo, solicitou-se a cada um destes professores que 

comentasse e questionasse a clareza e a intenção das questões formuladas. 

Após ligeiras alterações, julgadas pertinentes, chegou-se ao formato final da 

entrevista, pois verificou-se que esta era relevante, clara e compreensível 

(validade de constructo). (O guião encontra-se no anexo 3). 

 

 

2.3. Procedimentos de recolha 

 

O procedimento de recolha de dados foi realizado por etapas. Inicialmente, 

procedeu-se à identificação dos professores que orientavam clubes de 

Desporto Escolar de Natação pertencente à DREN10, com alunos do ensino 

secundário. Após a obtenção da listagem, foram efectivados os contactos para 

a marcação das entrevistas por correio electrónico e telemóvel, no sentido de 

indagar possível colaboração. 

Os professores que aceitaram colaborar neste estudo foram entrevistados 

entre os dias 29 de Janeiro e 19 de Fevereiro de 2011, em diferentes locais 

mediante a sua disponibilidade. Na realização das entrevistas foi sempre 

assegurada a tranquilidade do local, necessária a este tipo de procedimento. 

O entrevistador fez-se acompanhar sempre do guião escrito e, quando 

necessário, procedeu a nova leitura da questão em causa. Apesar de o guião 

providenciar os tópicos a explorar, qualquer aspecto emergente em cada 

questão e que se evidenciava relevante para a natureza do estudo foi 

                                                      
10

 Coordenação local de Desporto Escolar do Porto 
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explorado e examinado. Com efeito, segundo Côte, Salema, & Russel (2005), 

esta flexibilidade do entrevistador é essencial quando se entrevista experts, 

pois qualquer restrição colocada aos entrevistados pode limitar o âmbito da 

entrevista e interferir com o processo que se pretende desencadear. Importa 

ainda referir que houve a preocupação de não direccionar as respostas através 

de sugestões do que poderia ser uma resposta desejada ou apropriada. No 

entanto, sendo o entrevistador neutral no que diz respeito ao conteúdo da 

entrevista, este também procurou sempre, com solicitude, que o entrevistado 

partilhasse o seu conhecimento e experiência.  

No final de cada entrevista foi reforçada a possibilidade do professor 

acrescentar informações que considerasse relevantes ou que não tivesse 

mencionado durante a sua realização. 

As entrevistas tiveram uma duração média de 25 minutos e foram gravadas em 

sistema áudio digital, por recurso a um dictafone digital de marca Sony e 

modelo icd-px820. Estas foram transcritas com o auxílio do programa Digital 

Voice Editor para o computador em documento Word. Acresce que a 

transcrição procurou respeitar, o mais fielmente possível, o discurso oral e a 

gramaticalidade própria. 

A fiabilidade da transcrição foi garantida pelo procedimento sistemático de 

audição e confirmação de pequenos segmentos de texto, de uma palavra até 

uma pequena frase, facilitado pelo programa de gravação. 

Após a transcrição das entrevistas, o investigador procedeu à sua leitura, de 

forma a procurar nova informação para a recolha posterior de dados. Este 

procedimento é aconselhado por Côte, et al. (2005), que advogam que este 

processo ajuda na familiarização do conteúdo da entrevista de cada 

participante, bem como a controlar a credibilidade, a verosimilhança e a 

fidelidade do processo de entrevista que, por sua vez, facilita a fase posterior 

da análise do conteúdo. 

 

2.4. Procedimentos de análise 

 

 Os textos resultantes da transcrição das entrevistas foram formatados e 

introduzidos no programa de análise de dados qualitativos QSR Nvivo 8. A 

utilização do programa informático possibilita, como indica Araújo (1995), 
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solicitar todos os dados classificados na mesma categoria, compará-los e 

contrastá-los num processo de contextualização-reconstextualização.  

A primeira fase da análise consistiu na codificação do material transcrito das 

entrevistas após uma análise temática seguida de uma análise de conteúdo 

onde foram emergindo as várias categorias. De salientar que Araújo (1995) 

advoga que a codificação deve começar com uma grelha fundada numa teoria 

ou num esquema conceptual. Este autor entende a codificação como um 

processo de retroacção circular entre teoria, grelha de codificação e dados. As 

categorias, por onde vai ser decomposto o manancial informativo, devem ser 

criadas por referência a uma base empírica mas também a um quadro 

conceptual mais vasto. 

O primeiro recurso para a construção de uma grelha de codificação deve ser o 

conjunto de questões da investigação e os problemas teóricos donde se parte. 

Tomar como ponto de partida um quadro conceptual não implica, no entanto, 

torná-lo como um quadro fechado, com todas as categorias já estabelecidas e 

com fronteiras delimitadas. O movimento circular de retroacção entre teoria, 

grelha de codificação e dados sugere a vantagem do não encerramento das 

categorias constituintes da grelha de codificação. Assim, após esta fase foi 

realizada uma leitura flutuante do documento emergente e nova re-

categorização.  

De acordo com Graça (1997), os códigos são vistos como instrumentos 

heurísticos uma vez que, indexando de uma forma sistematizada teórica e 

empiricamente fundada, as passagens dos textos relativos aos diferentes 

tópicos da investigação permitem que o investigador possa apreciar todo o 

material relevante relativo a um dado tópico e concentrar-se na compreensão 

do significado do seu conteúdo. 

Apresenta-se de seguida a grelha de codificação utilizada no estudo nas áreas 

temáticas que emergiram da análise das entrevistas (Esquema 1).  

O sistema categorial tem duas funções, a confirmatória e a heurística, sendo 

privilegiada esta última, no sentido que o estudo vai em busca dos 

pensamentos, perspectivas e crenças dos professores de Desporto Escolar, no 

sentido de compreender e conhecer a opinião, motivação, percurso e 

concepções sobre o Desporto Escolar dos professores de Desporto Escolar. 
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Bardin (1977) enfatiza a necessidade de recorrer a paradigmas heurísticos, na 

medida em que estes enfatizam a importância de estudar o todo, a experiência 

subjectiva dos indivíduos, examinando como estes percebem, criam, e 

interpretam o seu mundo. 

De facto, pese embora todas as categorias tenham sido definidas a partir dos 

temas do guião da entrevista, as suas respostas não tinham o objectivo de 

confirmar pré-concepções, mas antes detectar o entendimento dos 

respondentes face às temáticas em análise. 

A unidade de análise utilizada foi a unidade de contexto, tendo a sua 

codificação sido efectivada através da codificação por parágrafo (Bardin,1977). 

 

 

Esquema 1: Temas e categorias da entrevista a professores 

 

 

Tema 1- Identificação 
pessoal

Sexo / Idade

Habilitações / Instituição

Tema 2 - Percurso 
desportivo

Modalidades / Tempo / Formalidade da prática

Tema 3 - Percurso como 
professor

Regime contractual / Tempo

Outra actividade profissional (passado / presente)
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Tema 4 - Percurso como 
professor do Desporto 

Escolar

Início e percurso profissional como professor 
do Desporto Escolar

Motivos para continuar como professor do 
Desporto Escolar

O porquê desta modalidade

Episódios mais marcantes

Tema  5 - Concepção pessoal  do  
Desporto Escolar

Funcionamento e organização do Desporto Escolar

Aspectos valorizados no Desporto Escolar

Aquisições com a prática do Desporto  Escolar

Desporto Escolar / Federado

Desenvolvimento Social  e Relacional através do 
Desporto Escolar

Contributo Social da Natação no Desporto Escolar

Preocupações com planeamento
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Esquema 1- Temas e categorias da entrevista a professores 

 

Como primeiro tema surge a Identificação pessoal, com duas categorias, 

identificação pessoal e percurso académico dos professores. Aqui, procurou-se 

caracterizar os entrevistados, quer através dos seus dados pessoais quer 

através da sua formação académica, no sentido de perceber se existem 

relações directas entre estas variáveis e a sua opinião relativa às várias 

temáticas abordadas. 

Num segundo tema, denominado Percurso desportivo, procurou-se saber qual 

o passado desportivo dos entrevistados desde as suas vivências desportivas, 

às modalidades praticadas, anos e nível de prática e a formalidade da prática. 

Esta temática aparece no sentido de percepcionar diferentes posições / 

opiniões sobre o Desporto Escolar, sua conceptualização e a sua relação com 

o passado desportivo. 

Como terceiro tema emergiu o percurso como professor, onde se identificou a 

experiência profissional na prática docente, o seu vínculo laboral e experiência 

noutras actividades profissionais dentro da área em questão. Esta temática 

surge no sentido de tentar relacionar a experiência profissional dos 

entrevistados com a leccionação do Desporto Escolar, nomeadamente da 

modalidade de Natação. 

No quarto tema surge o percurso como professor do Desporto Escolar, onde se 

aborda o percurso dos professores no Desporto Escolar até ao momento, o 

motivo porque continuam a ser professores de Desporto Escolar e em 

particular desta modalidade, e episódios marcantes no seu percurso. A 

importância deste tema reside na necessidade de conhecer o percurso e os 

motivos que conduziram, e mantêm, os professores a “abraçarem” este 

projecto, assim como o tipo de experiências que os marcaram enquanto 

profissionais e as aprendizagens que reconhecem ter adquirido. 

Tema 6 - Vivências 
fundamentais

Vivências fundamentais à capacidade de 
intervenção como professor do Desporto Escolar
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Foi definido como quinto tema a Concepção pessoal sobre o Desporto Escolar, 

para assim conhecer as concepções, o contributo, os objectivos e o que os 

professores valorizam na prática do Desporto Escolar e desta modalidade em 

particular. 

Por último e como sexto tema surge “as vivências fundamentais à capacidade 

de intervenção como professor de Desporto Escolar”. Este tema foi incluído 

para se percepcionar os aspectos mais influentes na construção e concepção 

dos seus objectivos profissionais. 

 

 

3. Resultados 

 

Como já foi referido, participaram no estudo 10 professores pertencentes a 10 

estabelecimentos de ensino, sendo escolas com Ensino Secundário, 

pertencentes à zona do Grande Porto.  

Quanto ao percurso desportivo dos entrevistados, verifica-se grande 

variabilidade de percursos. De facto, apenas um professor não praticou 

desporto federado, sendo que, dos restantes, 6 praticaram a sua modalidade 

até ao escalão de Sénior. A duração das práticas desportivas dos vários 

professores estão num intervalo entre 2 e 18 anos, tendo 3 professores 

apontado a Natação como a sua modalidade, 1 o Pólo-Aquático, 2 Ginástica e 

os restantes repartidos pelas modalidades de Judo, Basquetebol, Futebol e 

Dança (Quadro 15). 
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Quadro 15 - Percurso desportivo dos professores 

Profs Modalidades Tempo Formalidade da prática 

P1
11

 Basquetebol 12 anos (até Sénior) Federada 

P2 Judo Até aos 16 anos Federada 

P3 Futebol 2 anos (Formação) Federada 

P4 Natação 4 anos (até Júnior) Federada 

P5 Natação 17 anos (até Sénior) – Alta 
Competição 

Federada 

P6 Ginástica Desportiva 
Ginástica acrobática 
Pólo aquático 

Formação 
Formação 
Até Sénior – Alta Competição 

Federada 
Federada 
Federada 

P7 Basquetebol 12 anos (até Sénior) Federado 

P8 Dança 18 anos Não federada 

P9 Ginástica artística 10 anos (Formação ) – Alta 
competição 

Federada 

P10 Natação 10 anos (até Sénior) Federada 

 

 

3.1. Percurso como professor 

 

Relativamente ao percurso como professor e no que concerne ao vínculo 

laboral, 7 professores pertencem a quadros de escola, 1 a quadro de zona 

pedagógica, 1 em regime de contratado e outro a recibo verde, ou seja em 

regime de prestação de serviços. Quanto ao tempo de serviço, este situa-se 

num intervalo entre 2 e 25 anos, tendo 3 professores menos de 10 anos de 

serviço, 5 entre 10 e 20 anos de serviço e 2 com mais de 20 anos de serviço. 

Dos professores participantes neste estudo, todos têm ou já tiveram outra 

actividade profissional, sendo que 7 são ou foram professores de Natação e 

Hidroginástica, e um é treinador de Natação e Pólo-Aquático de alta 

competição noutra instituição que não a escola. Como outras actividades 

desenvolvidas pelos professores, aparece a docência no ensino superior, 

professor de academia e salas de musculação, técnico de desporto de câmara 

municipal e junta de freguesia, monitor de desportos de ar livre e treinador de 

Basquetebol (Quadro 16). 

 

 

 

 

                                                      
11

 P1 refere-se a professor entrevistado nº1, sendo que esta será a denominação para todos os 
professores (P2, P3….), ao longo de todo o estudo. 
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Quadro 16 - Percurso como Professor 

Profºs Tempo 
de 

serviço 
(anos) 

Regime 
contactual 

Outra actividade profissional (passado/presente) 

P1 18 Quadro de 
escola 

 Professor numa Escola Superior de Educação 
desde o ano de 1997 

P2 25 Quadro de 
escola 

 Professor de Manutenção (durante 10 anos) 

 Professor de Natação desde o ano de 2000 

P3 16 Quadro de 
escola 

 Professor de Natação (durante 8 anos) 

 Professor de ginásticas de academia e sala de 
musculação (durante 5 anos) 

P4 2 Recibo verde  Professor de Natação desde o ano de 2009 

P5 8 Quadro de Zona 
Pedagógica 

 Professora de Natação (durante 8 anos) 

P6 15 Quadro de 
escola 

 Professora e treinadora de Natação e Pólo-
Aquático desde o ano de 1991 

P7 23 Quadro de 
escola 

 Técnico de desporto de Câmaras Municipais 
(durante 4 anos) 

 Técnico de desporto da uma Junta de Freguesia 
(durante 6 anos) 

 Treinador de Basquetebol desde o ano de 1998 

P8 20 Quadro de 
escola 

 Professora de ginásticas de academia (durante 
10 anos) 

 Monitora de desportos de ar livre (durante 10 
anos) 

P9 6 Professora 
contratada 

 Professora de Natação e Hidroginástica desde o 
ano de 2005  

P10 15 Quadro de 
escola 

 Professora de Natação e Hidroginástica desde o 
ano de 1997 

 

3.2. Percurso como professor do Desporto Escolar  

 

Quanto ao seu percurso no Desporto Escolar, os entrevistados na sua 

globalidade, começaram a actividade a orientar grupos-equipa numa fase inicial 

da sua carreira. De seguida, são apresentados alguns exemplos relativos ao 

percurso. 

 “Desde o início, desde sempre. Não de Natação, mas desde sempre.” (P1) 

“Logo nos primeiros anos foi-nos apresentado como uma medalha de ouro, aquilo, ou seja, era 

um projecto muito bonito, muito bom que estava predestinado para os mais novos. Há 16 anos 

foi assim que me apresentaram o desporto escolar.” (P3) 

“No 1º ano foi o primeiro que dei aulas.” (P5) 

 Os motivos pelos quais aderiram ao projecto do Desporto Escolar são 

diversos, sendo que nalguns casos foram impostos (P4, P5), ou seja as 

escolas quando atribuíram os horários aos professores já tinham incluído o 

Desporto Escolar; num dos casos começou voluntariamente mas agora está 
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numa situação de imposição (P3); outro foi para que outro colega pudesse ter 

horário completo (P10), não tendo os restantes professores mencionado se 

esta foi uma situação imposta ou não. Seguem-se algumas falas das 

entrevistas que demonstram o mencionado:  

 “Como, pela escola onde trabalho, já entrei com tarefa atribuída.” (P4);  

“No 1º ano foi o primeiro que dei aulas, foi logo Futsal, porque cheguei à escola e foi imposto.” 

(P5); 

“Cheguei a uma escola nova e, sem opção de escolha, é importante referir isto, fui colocado 

como coordenador e como professor de um grupo/equipa. Portanto, estou numa situação de 

não voluntário, na altura, porque não me foi dada a opção.” (P3). 

Dos 10 professores entrevistados, 4 acumulam ou já acumularam com a 

orientação de grupo-equipa o cargo de Coordenador do Desporto Escolar e 

praticamente todos orientaram grupos-equipas de outras modalidades antes de 

orientarem a modalidade de Natação. Uns por continuidade de cultura de 

escola, outros por opção no momento e outros por atribuição da escola. Assim 

se pode verificar pelo discurso dos entrevistados: 

“Sim, tive sempre como professor. Com modalidades diversas como o Basquetebol, o 

Badmington, Voleibol, Natação, e foi por aí.” (P1); 

 “O meu primeiro grupo de desporto escolar foi de Atletismo, tive esse grupo para aí durante 

dois ou três anos, […]. Depois, à medida que a escola foi tendo mais grupos e abriu um piscina 

junto à escola, eu optei pela Natação.” (P2) ; 

“Fui professor responsável pelo grupo/equipa na Escola E.B. 2/3 de Gervide, na Irene Lisboa, 

isto com Basquetebol. Depois, fui coordenador no Rodrigues de Freitas, na Escola Secundária 

do Padrão da Légua e fui, também, responsável pelo grupo/equipa de Golfe da Escola 

Secundária do Padrão da Légua, acumulando com o coordenador do Desporto Escolar e, neste 

último ano, iniciei o grupo/equipa de Natação com alunos com necessidades educativas 

especiais.” (P7); 

 “Já tive todos os papéis, desde coordenadora a professora de várias modalidades. Já tive 

Patinagem, Natação que tenho agora, Dança, sempre tive muito mais ligada à Dança, com as 

actividades rítmicas e expressivas, mas já tive quase os papéis todos a nível de desporto 

escolar.” (P8). 
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3.2.1 Motivos para continuar a ser professor do Desporto 

Escolar 

 

Os professores entrevistados apresentam como razões para continuarem com 

o Desporto Escolar, o facto de poderem diversificar a sua actividade e o gosto 

pela orientação de grupos de Desporto Escolar (P1, P5), para poderem 

complementar a formação desportiva dos alunos de forma mais aproximada ao 

desporto de competição e possibilitar a prática desportiva regular (P1, P4, P7), 

ocupar os tempos lectivos dos alunos de forma saudável, proporcionando 

óptimas experiências para os alunos (P8, P10), a possibilidade do inter-

relacionamento com uma variação etária significativa (P3), por uma questão de 

motivação dos alunos optimização das instalações (P8) e por uma questão de 

obrigação contratual com a entidade escolar (P3). Os excertos seguintes 

ilustram o referido: 

“Porque gosto de diversificar a minha intervenção […] Porque acho que é útil, acho que é útil 

para a escola ter professores que dêem o complemento da formação desportiva, não formação 

tão generalizada como é na Educação Física, mas é uma oportunidade das crianças 

desenvolverem o modelo minimamente aproximado da competição, com treinos, com jogos.” 

(P1); 

“Mantenho-me neste segundo ano porque assumi as coisas para quatro anos. Assumi o 

programa para quatro anos.” (P3); 

“ Acho que é uma boa experiência para os alunos, a nível de convivência, a nível de poderem 

competir um bocado. Quem nunca competiu, de entrar numa competição e ter alguma vivência 

do que é competir.” (P4); 

 “…porque em cada escola há um tipo de motivação para os miúdos diferente e também a nível 

de instalações também se proporcionam modalidades diferentes […] porque os miúdos não 

têm possibilidade de praticar desporto devido aos preços e principalmente à falta de locais 

onde pratiquem algumas modalidades que podem ser proporcionadas dentro e nas instalações 

da escola.” (P8). 

Como razões para os professores optarem por esta modalidade, apontaram a 

simples curiosidade (P1), a ligação enquanto atleta ou professor à modalidade 

(P5, P6, P9, P10), o facto de existir uma piscina na escola ou próxima da 

mesma (P2, P7, P8, P10), o seu gosto pela modalidade (P2), e no caso 

concreto do professor P7, o facto acessório, de ir ao encontro das 
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necessidades de um aluno com problemas motores. Pelas palavras dos 

entrevistados: 

“Foi também curiosidade, sinceramente, e ocasião. Foi uma colega que deixou e eu entrei.” 

(P1);  

 “Começou a partir do momento em que foi aberta uma piscina junto à escola.” (P2); 

“Porque a minha vivência foi sempre nesta modalidade.” (P5); 

 

 “Porque eu achava uma pena haver uma piscina perto da escola e não haver desporto escolar 

de Natação, e havia muitos miúdos que gostavam de praticar Natação e não podiam, portanto 

lancei a proposta ao grupo, como ninguém quis tive que ficar eu…” (P8); 

 

“Porque fui nadadora durante muitos anos, porque é uma área que estou muito ligada e acho 

que tenho algumas competências para leccionar e também porque a escola tem uma piscina 

incorporada...” (P10). 

 

3.2.2. Episódios mais marcantes 

 

Como episódios mais marcantes, os professores elencaram, negativamente, o 

facto de haver professores que levam ao limite a vontade de ganhar, 

ultrapassando e mesmo usurpando o regulamento competitivo do Desporto 

Escolar (P1), a não identificação com o discurso e a falta de apoio das 

organizações que tutelam o Desporto Escolar (P3, P7), que por vezes se 

preocupam muito com a imagem que passam as organizações do Desporto 

Escolar e pouco com os alunos e professores intervenientes nestas 

competições. Positivamente, os professores elencaram o desenvolvimento dos 

níveis sociais e relacionais entre os alunos (P2, P3, P6, P8, P10), os bons 

resultados alcançados e a evolução técnica dos alunos (P2, P5), a iniciação e 

consolidação da prática regular desportiva (P8). Pelas suas palavras: 

“Enfim, esses episódios curiosos, quando eu vejo colegas que levam ao máximo a importância 

do vencer, ultrapassando a importância do convívio, do fair-play, isso para mim é um episódio 

caricato, porque eu não sou assim.” (P1); 

 “Em termos pessoais, penso que a alegria dos miúdos em participar é fundamental. Verem, ali, 

eles a torcerem uns pelos outros penso que não há palavras para descrever. Os negativos, 

essencialmente a forma como são cobrados ao professor determinadas coisas que não tem 
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lógica nenhuma, porque cada escola tem a sua realidade, não é?” (P3); 

 “Ver que os miúdos não faziam a mínima ideia do que era a Natação e poder começar quase 

do zero com uma equipa e no fim do terceiro ano poder levar dois aos nacionais, isso é bom.” 

(P5); 

 

“… os alunos tiram muito partido quando vão aos regionais ou aos nacionais, em que eles têm 

uma interacção e um convívio entre eles fantástico, e acho que isso é sempre importante. A 

primeira vez que fui aos regionais fiquei impressionada com o intercâmbio de relacionamento 

deles, acho que foi espectacular”. (P10). 

 

 3.3. Concepção sobre o Desporto Escolar 

 

  3.3.1. Funcionamento e organização do Desporto Escolar 

 

Para os entrevistados P1 e P2, a existência e funcionamento do Desporto 

Escolar, em termos conceptuais e gerais, poderia ser melhor caso se 

estabelecesse um vínculo ao meio associativo, na perspectiva de dar 

continuidade à evolução desportiva, principalmente dos talentos detectados. De 

facto, na sua opinião, o Desporto Escolar é um espaço onde se podem 

desenvolver outras competências, nomeadamente as sociais, e um espaço 

onde se pode fomentar a prática desportiva, embora sem grande grau de 

especialização. Na sua perspectiva, a ligação ao meio associativo iria 

proporcionar um verdadeiro plano de desenvolvimento desportivo para os 

alunos com essa ambição (P1, P2).  

Numa outra perspectiva, é de salientar que os entrevistados consideram que, 

para muitos alunos, esta é a única oportunidade que têm de praticar desporto 

ou determinada modalidade específica (P1, P8), sendo P8 da opinião que a 

própria escola deve fornecer modalidades alternativas ao que o próprio 

movimento associativo oferece na área de residência. Também P2 refere a 

separação, ao nível das competições, entre alunos federados e não federados, 

no sentido da homogeneizar o nível competitivo inter-pares. O que se verifica é 

que os alunos federados, pelo seu maior nível técnico têm melhores 

performances e consequentemente acesso às fases mais avançadas da 
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competição (regional e nacional). Por conseguinte, os entrevistados são da 

opinião que os alunos não federados ficam claramente em desvantagem, 

podendo conduzir à desmotivação. Isto mesmo se pode depreender pelas 

palavras dos professores entrevistados:  

 

“Sim, eu acho que o Desporto Escolar não funciona assim tão bem como nós precisávamos. 

Acho que o Desporto Escolar devia funcionar um pouco, se calhar, com algum vínculo ao meio 

associativo local de modo a haver um aproveitamento de alguma detecção dos talentos que 

nós, professores de Educação Física e professores do Desporto Escolar, temos mais acesso, 

que eles estão connosco diariamente e nesse sentido, acho que seria uma boa plataforma de 

lançamento para o modelo associativo.” (P1); 

 

“… é um momento em que as crianças, apesar de tudo é bom, porque lá está, porque muitas 

crianças se não tiverem Desporto Escola não praticam desporto. Como o meio associativo não 

é assim tão forte como isso, não é assim tão próxima da área de residência, da área onde 

estudam, acho que é a única ocasião em que as crianças têm de fazer prática desportiva, 

minimamente formal.” (P1); 

 

“Para mim, o Desporto Escolar deve ser entendido como uma forma de desenvolver as 

competências dos alunos, nomeadamente a nível de relações sociais. Não é com o Desporto 

Escolar que se consegue formar grandes atletas, quando nós chegamos a um regional de 

natação e nos deparamos com atletas federados, os alunos do Desporto Escolar não têm 

hipótese nenhuma, como já aconteceu várias vezes. A minha opinião é que deveriam ser 

classificações separadas, mas isso foi entendido de outra maneira, tem vindo a ser praticado 

de outra maneira ao longo dos anos.” P2). 

 

 

3.3.2. Aspectos valorizados no Desporto Escolar 

 

Os professores entrevistados (P1, P2, P3, P4, P6, P8, P9, P10) realçam que os 

aspectos que mais valorizam na prática do Desporto Escolar são 

essencialmente os aspectos sócio-afectivos e pedagógicos, visto esta ser uma 

prática de todos e para todos os alunos, mesmo para os alunos federados na 

modalidade, proporcionando uma melhor integração escolar e hábitos 

regulares de prática desportiva, e facilitando o desenvolvimento social e 

relacional. Os aspectos técnicos surgem num segundo plano, sendo uma forma 
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dos alunos poderem ter sucesso nas competições que participam. No entanto, 

alguns professores ressalvam que é dever do professor adaptar os objectivos 

do programa do Desporto Escolar aos objectivos dos alunos (P5, P6), sendo 

sempre este um espaço de desenvolvimento social e relacional. O entrevistado 

P7 vê o Desporto Escolar tal como qualquer outro espaço de treino, onde o 

rendimento a performance são os objectivos principais, podendo ser o 

Desporto Escolar uma excelente forma de iniciação de prática desportiva, 

alargando a base de recrutamento para o Desporto Federado. Assim se pode 

verificar pelos discursos dos professores: 

“Eu acho que é aspectos de natureza sócio-afectiva, depois aspectos de natureza técnica e, 

depois, aspectos relacionados com a tal situação da competição.” (P1); 

 

“Relação pedagógica e afectiva em primeiro lugar e depois os aspectos técnicos da 

modalidade...” (P2); 

 

“A relação pedagógica e afectiva. Eu acho que Desporto Escolar deve ser uma experiência 

para os alunos poderem conviver mais, competir de uma forma saudável, não de uma forma 

doentia…” (P4); 

“Consoante o aluno. Tenho alunos completamente distintos e com objectivos completamente 

diferentes e por isso, uns é uma coisa outros é outra.” (P5); 

 

 “…a perspectiva da evolução e de um caminho para o rendimento. Associado à palavra 

“Desporto” está sempre, tem de estar, a palavra “rendimento”. Portanto, essa é a m inha 

concepção. Não chega só o entretenimento dos miúdos. É com a ideia da formação. Essa é a 

minha opinião relativamente ao Desporto Escolar.” (P7); 

 

“Portanto, eu acho que o Desporto Escolar é “o desporto de todos para todos”, tem que ser 

uma perspectiva em que todos possam integrar o Desporto Escolar independentemente das 

suas competências físicas e sociais. Acho que deve ser aberto a toda a comunidade.” (P10). 

 

3.3.3 Aquisições com a prática do Desporto Escolar 

 

Como fruto de real desenvolvimento, os professores entrevistados apontam a 

formação desportiva e a vertente social e pessoal (factores relacionais e de 

integração) (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P10), através da vivência de novas 

experiências. O participante P5 afirma mesmo que, em termos desportivos, os 
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jovens podem evoluir, pela regularidade temporal no clube, mas que nunca 

será uma evolução ou especialização desportiva significativa pelo volume de 

treino proporcionado, no caso especifico 4 horas. Pelos excertos seguintes 

percebe-se uma concordância quanto ao potencial do Desporto Escolar para o 

desenvolvimento das crianças e jovens: 

 

 “Os argumentos das competências relacionais, para mim esse é o principal.” (P2); 

 

“Essencialmente, a integração, essencialmente, a integração. Integração e criação de hábitos 

ou de gosto por prática desportiva, de forma, a que ao longo o percurso de vida deles, tenham 

esse hábito e esse estilo de vida.” (P3); 

“Através do Desporto Escolar […] O desenvolvimento inter-pessoal, inter-relacional. Eu penso 

que é o grande objectivo…” (P4); 

“Acho que será mais na vertente social e pessoal. Na desportiva, ou já a têm passado 

desportivo, ou está em algum sitio, ou então não há tempo na escola para ter a versão 

desportiva.” (P5); 

 

“Exactamente, relacional, social, experienciar novas práticas. Ter a possibilidade de ter um 

espaço diferente. Ainda por cima a Natação, como sabe, não existe nas escolas portanto é um 

bom espaço para eles se confrontarem com uma actividade diferente.” (P6). 

 

 

3.3.4. Preocupações com o planeamento  

 

Quanto aos objectivos inerentes ao planeamento dos treinos de Desporto 

Escolar, os entrevistados privilegiam os da convivialidade, da assiduidade, da 

prática inclusiva onde todos os alunos poderão satisfazer as suas motivações, 

sendo esta uma actividade prazerosa, além de ser também uma experiência 

enriquecedora a nível pessoal e social (P1, P5, P6, P8). Os entrevistados P2, 

P7, P8 e P10 afirmam que está sempre subjacente a vertente pedagógica, para 

que o processo ensino-aprendizagem aconteça, satisfazendo também os 

alunos que têm o rendimento e a performance como objectivo, mesmo que esta 

seja uma ambição satisfeita apenas de certa maneira. Registam-se de seguida 

algumas das ideias dos entrevistados:  
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 “Os objectivos essencialmente são de assiduidade, presença, de alegria, de convívio, boa 

disposição e, depois, no fim, se quiserem, de superação.” (P1); 

“Acho que o mais importante é os alunos competirem, mas de uma forma saudável, não 

esquecendo as regras, não esquecendo que isto é “uma brincadeira”, é para todos conviverem, 

é para todos terem uma boa experiência”. (P4); 

“Primeiro tenho que ver os miúdos que vou ter naquele ano, vejo sempre os objectivos que 

cada um tem, porque eu tenho muitos que não querem competir, a competição dá muito 

medo… “(P5); 

“Sobretudo, motivá-los para a prática. Motivação para a prática. Levá-los à assiduidade, a 

assumirem compromissos que, hoje em dia, é muito difícil.” (P6). 

 

3.3.5. Desporto Escolar / Desporto Federado 

 

Relativamente à ligação e diferenciação entre Desporto Escolar e Desporto 

Federado, há professores que são da opinião que estas duas realidades 

deveriam ser integradas, numa ligação articulada, efectiva e mais próxima 

numa perspectiva de continuidade da formação que é dada no Desporto 

Escolar (P1, P2, P5, P7, P8, P10). Este poderia ser um espaço para detectar 

talentos ou jovens com potencial e encaminhá-los paro o Desporto Federado, 

pois só aqui com os volumes e intensidades de treino praticados é possível 

evoluir para a competição federada.  

Para os entrevistados, a diferença entre o Desporto Escolar e o Federado é 

logo evidente na organização e nos objectivos primordiais (P9), pois no 

Federado o objectivo é claramente a performance, enquanto no Escolar são o 

convívio e o relacionamento entre os alunos e claramente aqui a base de 

recrutamento é muito maior (P4, P6, P9). Por outro lado, o Desporto Escolar 

diferencia-se do Desporto Federado por ser uma prática mais inclusiva, onde 

todos os alunos têm lugar. Com efeito, mesmo não sendo praticante, o aluno 

poderá ser árbitro ou dirigente (P7, P8). Como se pode comprovar no excerto 

seguinte: 

 

“… a escola, tem de ser mais democrática, … não pode excluir ninguém, tem de incluir todos. 

Enquanto que no Desporto Federado tende à exclusão, aqui tende à inclusão, na minha 

opinião.” (P7). 
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Existem professores que são contra a participação dos alunos Federados nas 

competições do Desporto Escolar (P5), ou pelo menos deverem ser 

competições diferenciadas (P9), sendo P6 da opinião que caso fosse para 

haver uma articulação efectiva ter-se-ia que atender a modelos de outros 

países em que as escolas se organizam em clubes do ponto de vista estrutural 

e institucional. Estas posições são apresentadas nos excertos seguintes: 

 “Pois claro, é isso. O Desporto Federado deveria aproveitar muito melhor o nosso trabalho, 

porque nós temos recursos, temos horas.” (P1); 

“Acho que no Desporto Federado o mais importante é ganhar, o mais importante é atingir 

objectivos, e no Desporto Escolar o mais importante é conviver e os alunos relacionarem-se 

uns com os outros.” (P4); 

“… penso que os alunos que procuram o Desporto Escolar não procuram tanto a vertente 

competitiva como existe no Desporto Federado.” (P9); 

 

“A articulação deve ser de permeabilidade, acho que se detectamos talentos no nosso 

Desporto Escolar devem ser completamente encaminhados para o Desporto Federado e acho 

que o Desporto Federado pode ser completamente integrado e articulado com o Desporto 

Escolar.” (P10). 

 

3.3.6. Desenvolvimento social e relacionar através do Desporto 

Escolar 

 

Todos os professores são da opinião que a prática do Desporto Escolar é uma 

excelente ferramenta para o desenvolvimento social e relacional, visto que os 

encontros desportivos proporcionam a convivialidade entre os alunos. 

Adicionalmente, reconhecem que o Desporto Escolar desenvolve aspectos da 

superação e organização pessoal (P1, P10), da cooperação (P3), da integração 

social (P4), da autonomia e experiências pessoais (P5, P7). Consideram 

mesmo uma forma de combate ao abandono escolar (P3), de promover o 

sucesso escolar e resolver problemas de comportamento, proporcionando até 

uma aproximação relacional professor/aluno (P6) e uma maior ligação à escola 

(P9). Como se depreende pelas palavras dos entrevistados: 

 

“… os alunos querem organizar, querem ser árbitros e querem ir para a mesa, ajudar de 
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qualquer forma, são alunos que não são bons alunos a nível escolar. Portanto, isto prende os 

alunos à escola.” (P3); 

“No Curso Profissional com o qual trabalho temos muitos alunos que vêm de Cabo Verde, são 

Cabo-verdianos, e é muito importante eles, também, passarem por esta experiência cá em 

Portugal, para, também, se poderem relacionar melhor com a sociedade em que estão 

inseridos.” (P4); 

“Posso interagir com eles a nível das suas dificuldades pessoais e escolares e sinto que acabo 

por conseguir ser um elemento que poderá intervir a nível do insucesso escolar e até a nível de 

comportamentos.” (P6);  

 “Penso que há uma maior ligação entre os alunos e mesmo uma maior ligação à escola.” (P9); 

 

“Aí acho que é importantíssimo, porque, como…passo a referir, acho que o convívio de várias 

turmas de vários anos lectivos diferentes e de sexos diferentes, rapazes e raparigas muitas 

vezes em convívio permite a união dos alunos dentro das escola e menos…não é mau 

comportamento…, mas menos conflitos entre eles em anos de escolaridade diferentes, muito 

menos conflito, uma coesão muito mais escolar.” (P10).  

 

3.3.7. Contributo social da prática da Natação no Desporto 

Escolar 

 

Quando abordados sobre o contributo da modalidade de Natação para o 

desenvolvimento das competências sociais e relacionais, os professores 

manifestam posições contraditórias. Os entrevistados P7 e P10, por exemplo, 

referem que na Natação, devido ao facto de ser um desporto individual, só se 

trabalha a parte da socialização nas paragens dos treinos e nas competições, 

fruto da convivialidade ou ainda quando são organizados exercícios ou provas 

em que a cooperação é necessária, como é o caso das estafetas. 

Não obstante, outro dos entrevistados (P6) refere que este formato das 

competições, onde são os alunos que se certificam quando é a sua vez de ir 

para a câmara de chamada (por exemplo), realizam o seu aquecimento e 

gerem a sua participação, aliado ao facto de ser uma modalidade individual, 

lhes confere autonomia, responsabilidade, capacidade de superação e 

aprendizagem para lidar com o stress e a ansiedade.  
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Registam-se de seguida excertos proferidos pelos entrevistados a comprovar 

esta ideia: 

 

“Penso que sim, o facto de eles terem de perceber a dinâmica das provas e serem autónomos 

irem para as filas, verem os números, serem responsáveis e depois nadarem sozinhos na pista 

atribui-lhes alguma autonomia e também capacidade de superar as suas ansiedades, o stress.” 

(P6); 

“Esta modalidade tem umas características diferentes, uma vez que, na sua prática, a relação é 

mais com o fundo da piscina e com a água em si. Claro que a competição permite, nos 

momentos de paragem, permite essa relação social. A Natação não é o melhor exemplo, nesse 

aspecto. Mas em todas as outras isso é um aspecto fundamental, a relação, o conhecimento 

com os outros, durante os encontros, durante as competições, eu acho que isso é 

extremamente importante, a relação social que se estabelece através da prática desportiva e, 

nomeadamente, desta do Desporto Escolar.” (P7). 

Os restantes entrevistados são da opinião que este tipo de competências se 

desenvolvem na prática da Natação, através da convivialidade que se 

proporciona e do aumento de relações pessoais que proporciona aos alunos 

(P2), a possibilidade de incitar e incentivar os alunos, muitos deles com 

problemas disciplinares e com problemas de integração na comunidade escolar 

e mesmo social, a integrarem o projecto colaborando e ajudando os restantes 

alunos (P3, P8), o facto de desenvolverem a persistência, o espírito de 

sacrifício (P5), a cooperação e o espírito de trabalho em equipa (P8). Os 

excertos seguintes ilustram o referido: 

 

 “Eu ensino-lhes a ajuda no equilíbrio, eles vão ajudar, sentem-se bem. Portanto, no inicio, com 

certeza, tive as minhas bombas nas piscina, eles atiravam-se. Tive de dizer, “opa, não é forma 

de estar, estamos a incomodar os outros utentes” e neste momento tenho alunos que 

colaboram na ajuda dos outros.” (P3); 

“Desta modalidade é mais o sacrifício que têm que ter para conseguirem alguma coisa, 

conseguir o objectivo, que aqui custa sempre bastante.” (P5); 

 

“Especificamente sim, eles aprendem a trabalhar muito em equipa também, embora seja um 

desporto muito individual, eles aprendem a trabalhar em equipa e vão-se relacionar nas 

competições com muita gente, acho que é muito bom para o desenvolvimento psicossocial.” 

(P8); 
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“Sim, tenho um aluno que se relaciona muito mal com os colegas e foi fantástico na 

competição, por exemplo os pais foram lá buscá-lo para ele ir embora e ele não quis, quis ficar 

até ao fim a ver a equipa a fazer a estafeta e a acabar, e ele nem sequer ia participar na 

estafeta porque não era do escalão etário da estafeta, e eu acho que foi muito bom, quer para 

ele quer para mim que estava a contar que ele se quisesse ir embora.” (P8). 

 

 

3.4. Vivências relevantes/significativas 

 

Os professores entrevistados P1, P2, P3, P4, P8 e P9 consideram as suas 

vivências, experiências e formação profissional enquanto docentes, aliadas à 

sua formação académica, como mais importantes, pois são estas que lhes 

permitem criar e manter relações adequadas com os alunos, levando-os à 

prática regular do Desporto Escolar. São, ainda, da opinião que a 

especialização técnica neste âmbito não é muito importante, visto que na maior 

parte dos casos se está a fazer a iniciação à modalidade, logo afirmam que as 

suas vivências enquanto praticantes são relevadas para segundo plano.  

Os entrevistados P4, P5, P6, P7 referem as suas vivências como atletas como 

mais importantes, pois foi através desta prática que desenvolveram as suas 

competências sociais e relacionais, e consequentemente a sua inteligência 

emocional, o que lhes permite compreender e orientar os alunos enquanto 

participantes nos grupos de Desporto Escolar. As falas seguintes ilustram o 

referido: 

 

 “Como atleta não são assim tão significativas […] Como professor sim, porque realmente a 

minha experiência permite-me ter a certeza que vale a pena investir no Desporto Escolar e 

acompanhar os alunos, porque eles continuam a manter um elo de ligação grande ao 

desporto.” (P2); 

 “Quando dou algumas indicações aos alunos, também terão um bocado da minha experiência, 

para poder transmitir as experiências que eles vão viver quando forem para a prova 

propriamente dita.” (P4); 

“Sem dúvida que os anos de prática facilitam muito em todos os aspectos, porque sei 

perfeitamente como funcionam as competições, aquilo que eles sentem quando estão lá a 

tentar fazer alguma coisa e não conseguem, o quanto custa estar lá dentro, a treinar e ficarem 

cansados, isso permite-me ter a percepção daquilo que eles sentem e pensam. Ajuda bastante, 
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assim como corrigir a técnica, reconhecer logo os erros e saber porque fazem mal, a vivência 

prática é importante.” (P5); 

 

 “Mais a minha vivência pedagógica e a minha vivência como professora, mais que o treino.” 

(P9). 

 

 

4. Discussão dos resultados 

 

Os resultados deste estudo surgiram da análise dos seis temas apresentados e 

pela emergência das várias categorias também já realçadas. 

O objectivo deste estudo foi procurar captar as motivações e concepções dos 

professores que actuam no Desporto Escolar acerca desta actividade em 

contexto escolar. O estudo perspectiva a compreensão e conhecimento da 

opinião, motivação, percurso e concepções sobre o Desporto Escolar dos 

professores de Desporto Escolar. A discussão dos resultados será 

desenvolvida, seguindo a mesma forma da apresentação dos resultados. 

Tal como descrito, participaram no presente estudo 10 professores, 6 do sexo 

masculino e 4 do sexo feminino que, no ano lectivo 2010-2011, orientavam 

Clubes de Desporto Escolar de Natação pertencentes à área de coordenação 

local do Desporto Escolar – Porto, dirigidos a alunos do Ensino Secundário. A 

sua média de idades é de 38.3 ±7.3 anos. Relativamente ao tempo de serviço, 

a média situou-se em 14.8 ±7.4 anos. Quanto às habilitações, 4 professores 

são licenciados, tendo 1 uma pós-graduação e sendo outro mestrando, os 

restantes 6 são Mestres. 

No que concerne à sua situação profissional e também como anteriormente 

referido, a generalidade dos professores tem uma situação profissional estável, 

sendo que 1 professor está a recibo verde, 1 professor efectivo afectado a 

quadro de zona pedagógica (QZP) e os restantes 7 estão efectivos e afectados 

a quadros escolas.  

Verifica-se que mais de metade dos inquiridos fez a sua formação inicial na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), instituição muito 

orientada para a vertente do treino, o que poderá ajudar a explicar o seu 
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posicionamento na organização mais formal e competitiva que a escola 

apresenta, no caso o Desporto Escolar.  

Pode-se inferir que devido à média de idade e tempo de serviço médio 

descritas, os professores detenham um grande número e variedade de 

experiências pessoais e profissionais, que de certo serão potenciadoras de 

uma melhor performance no exercício da actividade como docentes de 

Desporto Escolar. 

Quando analisado o percurso desportivo dos entrevistados, verifica-se que 

apenas um não praticou Desporto Federado. É de realçar que os três 

professores que praticaram Natação, dois praticaram até ao escalão de sénior 

e um desde os 4 anos até ao escalão de juniores. Também relevante é o facto 

da professora denominada por P6 ter praticado Pólo-Aquático, modalidade que 

engloba a Natação, até ao escalão de sénior. É assim, possível inferir que os 

professores com vários anos de prática desportiva e com níveis de 

especialização na modalidade altos optam por orientar grupos-equipa da sua 

modalidade, relativamente à qual têm maiores conhecimentos técnicos, e 

níveis de socialização superiores, como consequência da sua prática 

desportiva anterior.  

No que concerne aos percursos como professores, a maioria dos professores 

pertencem, no que diz respeito ao vínculo contratual, a quadros de escola. 

Após analisar e cruzar as respostas dos professores sobre os motivos que os 

levam a continuar a ser professores do Desporto Escolar, entende-se que o 

vínculo contratual, e em muitos casos a antiguidade na escola lhes permite ter 

influência no processo de distribuição de serviço, e assim, optarem pelo 

Desporto Escolar como forma de diversificarem a sua actividade profissional, 

ao mesmo tempo que têm a possibilidade de colocar em prática conhecimentos 

mais específicos da modalidade de Natação. Este entendimento é reforçado 

pelo facto de 5 professores, serem ou já terem sido professores de Natação, 

como actividade profissional paralela à de professor de Educação Física. Pode 

assim constatar-se, que 6 professores da amostra, por terem sido praticantes 

da modalidade ou por serem ou já terem sido professores de Natação em 

instituições extra-escolares, têm conhecimentos mais específicos sobre esta 

modalidade, o que, como já foi referido, poderá ajudar a justificar a sua 

presença ou escolha desta modalidade.  
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Percurso como professor do Desporto Escolar 

 

Quando analisados os percursos como professores do Desporto Escolar, 

verifica-se que a maioria começou a orientar grupos-equipas desde uma fase 

inicial da sua carreira, tendo alguns professores, nomeadamente os 

professores com menos anos de serviço ou que estão na escola há pouco 

tempo, referido que esta foi uma situação pela qual não optaram 

voluntariamente. Este facto justifica-se por serem professores que entram para 

a escola numa fase em que esta já se organizou, em termos de opções e 

funcionamento, e mesmo pelo facto acrescido de os projectos de Desporto 

Escolar serem aprovados de forma plurianual. Assim, os horários dos 

professores são organizados por forma a dar continuidade às modalidades 

aprovadas aquando da aprovação do projecto de Desporto Escolar da escola.  

Como motivos para continuarem a ser professores de Desporto Escolar, são 

apontados pelos entrevistados a diversificação da sua actividade profissional e 

o gosto pelo Desporto Escolar. Os professores reconhecem a mais-valia desta 

prática para os alunos e, no caso, complementar a formação desportiva destes, 

de forma mais aproximada ao desporto de competição, possibilitando, assim, a 

prática desportiva regular, novas e saudáveis experiências, potenciando, 

igualmente, o inter-relacionamento entre os alunos, dando resposta às 

motivações dos alunos e como forma de optimização das instalações. 

 Tal como Santos (2009) refere, os professores consideram que a escola deve 

dar resposta às motivações e necessidades das crianças e jovens em relação à 

cultura motora, de forma a facilitar e estimular o acesso às diferentes práticas 

lúdicas e desportivas. Percebe-se, por conseguinte, que os professores estão 

sensibilizados para esta necessidade, pois para muitos jovens a prática do 

Desporto Escolar é a única maneira possível de praticarem desporto de uma 

forma organizada, sendo consensual, como refere (Teixeira, 2007), o valor do 

Desporto enquanto promotor de valores fundamentais para a formação dos 

jovens.  

 O facto de os professores terem optado por esta modalidade relaciona-se com 

o seu percurso desportivo e profissional, visto alguns deles serem ou já terem 

sido professores de Natação. Outro factor relevante é a existência de uma 
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piscina na escola ou nas proximidades desta, o que possibilita a 

operacionalização desta prática, utilizando uma piscina, que é uma 

condicionante necessária à realização desta modalidade, e que a quase 

generalidade das nossas escolas não possui. Assim, a escola presta um 

verdadeiro serviço social, proporcionando aos alunos uma verdadeira 

igualdade de oportunidades no acesso à escolha da prática desportiva, sendo 

que, de outra forma, muitos alunos não teriam meios financeiros para 

frequentar esta modalidade, pelo custo inerente à frequência da mesma. Neste 

sentido, é valorizada a participação das autarquias locais na sua organização 

como é indicado na Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, no seu 

artigo 28º, ponto 2. De facto, através de protocolos celebrados entre as 

respectivas autarquias e as escolas, tornando possível a abertura de grupos-

equipa desta modalidade na escola. 

De um modo geral, os professores realçam como episódios mais marcantes, 

sob o ponto de vista negativo, a falta de apoio das organizações que tutelam o 

Desporto Escolar (no caso os Gabinetes de Desporto Escolar das várias 

Direcções Regionais de Educação). Talvez se encontre justificação no estudo 

de Silva (2006), que concluiu que a realidade do Desporto Escolar em Portugal 

está longe de satisfazer os seus diversos agentes, que a sua estrutura e 

modelo de organização se revela demasiado burocrático e centralizado num 

nível orgânico elevado, com a necessidade de adopção de novas medidas que 

definam claramente o que se pretende com estas actividades.  

Apesar de estar no Programa do Desporto Escolar (2009), que este deve 

adaptado a cada realidade e contexto escolar, nem sempre é fácil a sua 

flexibilização operacional, servindo como exemplo, o facto da obrigação 

presencial de um número mínimo de alunos nas competições, quando para 

muitas escolas, o objectivo dos alunos não passa pela experiência competitiva.  

Positivamente, os professores destacam o desenvolvimento dos níveis sociais 

e relacionais dos alunos e a evolução técnica dos mesmos. Relativamente ao 

desenvolvimento dos níveis sociais e relacionais, os autores Soares, Naiff, 

Fonseca, Cardozo e Baldez (2009) realçam a questão das habilidades sociais 

serem aprendidas e terem, no contexto interpessoal, o significado de 

propulsores ou inibidores para as pessoas no âmbito familiar, social, 

profissional, sendo importante fazer uso adequado das habilidades sociais para 



 

152 
 

a promoção de um relacionamento satisfatório. Os mesmos autores definem 

habilidades sociais como um conjunto de condutas emitidas por um indivíduo 

num contexto interpessoal, que expressa sentimentos, atitudes, desejos, 

opiniões ou direitos desse indivíduo de um modo adequado à situação, 

respeitando essas condutas nos demais, e que geralmente resolve os 

problemas imediatos da situação conflituante, minimizando a probabilidade de 

futuros problemas (Soares et al. 2009).  

No sentido contrário, note-se que a falta de habilidades sociais poderá ter 

consequências negativas nas relações interpessoais conforme referem Aliane 

et al (2006), existe uma relação directa entre baixo índice de habilidades 

sociais (HS) e dificuldades e conflitos na relação com outras pessoas, pior 

qualidade de vida e diversos tipos de transtorno psicológico. 

 

 

Concepções acerca do Desporto Escolar 

 

No que concerne ao funcionamento do Desporto Escolar, os entrevistados são 

da opinião de que este poderia ser melhor se se estabelecesse um vínculo ao 

meio associativo, na perspectiva de dar continuidade à evolução desportiva, 

principalmente dos talentos detectados. Com efeito, existe um entendimento de 

que este é um espaço onde se devem desenvolver prioritariamente outro tipo 

de competências, nomeadamente as sociais e relacionais. 

Como refere o Coordenador Regional do Gabinete Coordenador do Desporto 

Escolar no estudo 1 desta dissertação, “A escola deve também adaptar o 

Programa de Desporto Escolar à sua dinâmica organizacional e à motivação 

dos seus alunos, dando assim resposta às expectativas da sua comunidade.” 

Como relatam vários entrevistados, esta é a única oportunidade que os alunos 

têm de praticar desporto ou determinada modalidade específica, sendo da 

opinião que a própria escola deve fornecer modalidades alternativas ao que o 

próprio movimento associativo oferece na área de residência 

O mesmo Coordenador Regional refere existirem zonas do país onde o único 

acesso à prática desportiva a que os jovens têm acesso é precisamente na 

escola, porque a oferta exterior à escola não existe ou é muito onerosa para as 

famílias, acrescido do facto de que é na escola que converge toda a juventude.  
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 A generalidade dos professores valoriza essencialmente, no Desporto Escolar, 

os aspectos sócio-afectivos e pedagógicos, justificados por esta ser uma 

prática de e para todos os alunos. De facto, o Desporto Escolar é uma prática 

que promove a integração escolar, os hábitos regulares de prática desportiva e 

o desenvolvimento social e relacional dos alunos (Brandão, 2010). 

 Estas opiniões são reforçadas pela Lei de Bases do Sistema Educativo que no 

seu artigo 51º (Ocupação dos tempos livres e Desporto Escolar) ponto 5 diz 

que “O Desporto Escolar visa especificamente a promoção da sáude, a 

aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento como factor de 

cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e 

criatividade…” (p. 5136). 

No entanto, Pinto (2003), no seu estudo sobre os modelos de prática do 

Desporto Escolar reflectidos nos documentos orientadores oficiais e nas 

concepções dos professores, enaltece que apesar das orientações ministeriais, 

os programas têm sido manifestamente insuficientes para provocar alterações 

nas crenças dos professores, sendo que estes filtram o seu conteúdo de forma 

a legitimar um determinado tipo de prática. 

É de ressalvar o facto de alguns professores afirmarem a necessidade de se 

adaptarem os objectivos do Desporto Escolar aos objectivos alunos, dando 

assim verdadeira resposta às expectativas dos alunos e fidelizando os alunos à 

regularidade desta prática escolar. Neste sentido, Santos (2009) defende que a 

escola, através do Desporto Escolar, deve dar resposta às motivações dos 

alunos. Na mesma linha, Mota (2003) refere que só com a pluralidade de 

opções, percursos e projectos escolares se pode ter uma escola mais activa, 

mais solidária e mais democrática, que forme cidadãos mais activos, críticos e 

interventivos socialmente. 

 

 

Aquisições com a prática do Desporto Escolar 

 

De forma evidente, os entrevistados referem que a formação desportiva e a 

vertente social e pessoal (factores relacionais e de integração), através da 

vivência de novas experiências como as maiores aquisições que a prática do 
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Desporto Escolar proporciona, responsabilizando os clubes pela especialização 

desportiva. 

O Programa de Desporto Escolar 2009/2013 (DGIDC, 2009) apoia esta 

percepção dos professores, quando se refere que “o Desporto Escolar visa, 

especificamente, a realização pessoal dos alunos no sentido da utilização 

criativa e formativa dos seus tempos livres; o enriquecimento cultural e cívico; a 

Educação Física e desportiva: a ocupação do tempo livre devidamente 

orientada e em segurança; a educação artística; a inserção e integração dos 

alunos na comunidade; a promoção da saúde e condição física; a aquisição de 

hábitos e condutas motoras o entendimento do desporto como factor de 

cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e 

criatividade; proporcionar uma actividade de complemento curricular da 

disciplina de Educação Física na perspectiva da continuidade, reforço e 

satisfação das necessidades e interesses dos alunos.  

 

 

Preocupações com o planeamento 

 

Na sua maioria, os entrevistados privilegiam as questões da convivialidade, da 

possibilidade de proporcionar uma actividade prazerosa, de esta ser uma 

actividade inclusiva para todos os participantes e tornar o Desporto Escolar 

uma experiência enriquecedora a nível pessoal e social. Acrescem as 

preocupações pedagógicas, para que a aprendizagem da modalidade seja 

efectiva, sendo o facto do rendimento e da performance um factor a ter em 

atenção, no sentido de satisfazer os alunos com estas ambições e 

expectativas. A competição, em muitas modalidades, é parte integrante da 

prática desportiva, servindo de justificação à sua existência. Pode e deve, no 

contexto escolar, servir como um instrumento necessário para a concretização 

de outros objectivos como sejam, os pessoais, os sociais e relacionais e os 

afectivos. Mais uma vez a justificação pode estar no facto de esta ser uma 

prática inclusiva, onde, supostamente, todos os alunos devem encontrar 

resposta às suas motivações e necessidades. 

Como é possível constatar no estudo de Sousa (2004), as razões que os 

alunos apontaram como motivos principais para participarem nas actividades 
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do Desporto Escolar foram o desenvolvimento de competências, a afiliação 

geral, a forma física, a competição e o prazer. Este argumento articula-se com 

os resultados deste estudo, visto que os professores ao planearem os seus 

treinos privilegiam os objectivos da convivialidade, da assiduidade, da prática 

inclusiva, onde todos os alunos poderão satisfazer as suas motivações, 

caracterizando-a como uma actividade prazerosa, além de ser também uma 

experiência enriquecedora a nível pessoal e social. 

De notar que o estudo 3 desta dissertação teve como propósito a 

caracterização da população que participa no Desporto Escolar na modalidade 

de Natação, bem como o significado que os participantes atribuem à sua 

participação, nomeadamente ao nível da percepção de competências que 

desenvolvem com esta prática. Nesse estudo, os alunos apontam como razões 

para a participação no Desporto Escolar o gosto da competição no Desporto 

Escolar, a possibilidade de conviver e conhecer novas pessoas, enumerando, 

ainda, as experiências mais marcantes no Desporto Escolar, e a possibilidade 

de competir e cooperar com os outros. Estes resultados estão na mesma linha 

da pesquisa de Sousa (2004), bem como dos das opiniões resgatadas dos 

professores constituintes deste estudo.  

No mesmo sentido, está a visão institucional do Coordenador Regional do 

Gabinete Coordenador de Desporto Escolar Norte, para quem os “os objectivos 

são maioritariamente educacionais, sendo a prática desportiva escolar um 

instrumento que a escola possui para combater o insucesso e o abandono 

escolar, proporcionar igualdade de oportunidades e contribuir assim, para a 

formação integral do jovem”. (p. 2). 

Também Pina (1997) defende que o Desporto Escolar visa o desenvolvimento 

e a alteração de comportamentos como a autonomia, responsabilidade, sentido 

crítico, cooperação, criatividade e sentimentos de prazer, emoção, risco, 

competição e superação. Por conseguinte, o Desporto Escolar tem objectivos 

muito mais abrangentes e primordiais que a formação desportiva inerente a 

este tipo de prática. 
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Desporto Escolar vs Desporto Federado 

 

No que respeita a esta temática, grande número dos entrevistados afirma que a 

articulação entre o Desporto Escolar e o Desporto Federado deveria ser 

efectiva e numa perspectiva de continuidade, estando a iniciação desportiva a 

cargo do Desporto Escolar, podendo ser mesmo um espaço direccionado para 

a detecção de talentos, e a especialização a cargo do Desporto Federado. Com 

efeito, Pina (1997) defende uma articulação e cooperação entre os dois 

sistemas sem hipotecar as diferentes vocações e finalidades, até porque, 

segundo o mesmo autor, estas dificuldades de relação entre estes dois 

sistemas traduzem-se numa grande desarmonia ou descoordenação que tem 

caracterizado a estrutura desportiva nacional. 

 Estes dois tipos de práticas devem diferenciar-se desde a organização até aos 

objectivos planeados, sendo o Desporto Federado orientado para a 

performance e o Escolar para a convivialidade e relacionamento e para a 

massificação da prática desportiva, pois aqui a base de recrutamento é muito 

maior. Também a diferenciação se regista pelo facto do Desporto Escolar ser 

uma prática mais inclusiva que o Desporto Federado, justificado pelos 

objectivos que lhe estão inerentes (resultados, performance). 

Também o Coordenador Regional do Gabinete do Desporto Escolar refere que 

no panorama organizacional desportivo em Portugal é importante a existência 

de estes dois sistemas desportivos numa óptica de articulação e 

complementaridade. 

Este institucional refere ainda que as competições são organizadas com 

programas construídos numa base de “…conviver, competir e fazer amigos. É 

esse o nosso princípio. E é também uma base do Desporto Escolar, que o jogo 

seja aproveitado para fazer amigos e como uma forma de convívio. Ganhar é 

óptimo, mas o princípio aqui é outro: “O champanhe aos vencedores é 

merecido, aos derrotados é imprescindível”, sendo esta uma expressão que 

retrata bem o espírito do Desporto Escolar.” (p. 16) 
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Desenvolvimento social e relacional através do Desporto Escolar 

 

De forma inequívoca e transversal a todos os entrevistados, o Desporto Escolar 

apresenta-se como uma excelente ferramenta para o desenvolvimento social e 

relacional, desenvolvendo nos alunos as questões relacionadas com, a 

superação, a cooperação, a integração, a autonomia e a organização pessoal. 

Pina (1997) reforça e realça o facto do Desporto Escolar visar o 

desenvolvimento e a alteração de comportamentos no sentido da aquisição da 

autonomia, da responsabilidade, do sentido crítico, da cooperação, da 

criatividade e de sentimentos de prazer, emoção, risco, competição e 

superação. Assim, o Desporto Escolar é uma questão desportiva e um assunto 

do domínio da educação e da escola. 

 Este é reconhecido como uma prática que combate o abandono escolar, 

fomenta o sucesso escolar, resolve problemas de comportamento e cria uma 

identificação dos alunos com a escola. Este facto torna-se mais importante 

quando confrontado com o estudo de Gendron (2003), que concluiu que aos 

alunos com problemas de comportamento têm níveis bastante mais baixos de 

habilidades sociais, de cooperação, de auto-estima e de auto-eficácia. 

Vaughn & Hogan (1990) acentuam que o comportamento socialmente 

competente resulta da interacção entre quatro componentes: relações com os 

pares, cognição social, problemas de comportamento e habilidades sociais 

eficazes. Assim, é reforçado o poder da prática desportiva e, no caso do 

Desporto Escolar, no desenvolvimento de cidadãos socialmente mais 

competentes. 

Também Satcher (2006) comprova na sua dissertação de doutoramento que os 

atletas têm maior índices de características sociais do que os não atletas. Mais 

uma vez é aqui reforçada a tese de que os praticantes desportivos têm maior 

nível de competências sociais que os outros. 

 

 

Contributo social da prática da Natação no Desporto Escolar 

 

De forma evidente, este foi o assunto com opiniões mais contraditórias, pois 

alguns professores referem que o facto de ser um desporto individual, é uma 
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condicionante para o desenvolvimento das competências sociais e relacionais, 

enquanto outros argumentam com a forma organizativa das competições, onde 

são os alunos a gerir a sua participação. Com efeito, são os próprios alunos 

que devem estar atentos e certificar-se quando é a sua vez de ir para a câmara 

de chamada (por exemplo), realizar o seu aquecimento e gerir a sua 

participação. Por tudo isto, pode-se inferir que a Natação contribui para o 

desenvolvimento social dos alunos, proporcionando-lhes o desenvolvimento de 

aspectos como sejam a autonomia, a responsabilidade e a gestão de situações 

de stress e de ansiedade. 

Não podemos ocultar, como realça Teixeira (2007), a consensualidade que o 

desporto em geral e o Desporto Escolar em particular, se constituem como 

instrumentos de valor inegável, enquanto promotores de valores fundamentais 

para a formação do carácter dos jovens que frequentam as nossas escolas. 

 

 

Vivências Fundamentais 

 

A maioria dos entrevistados é da opinião que a sua formação e experiência 

profissional são os aspectos mais relevantes para o seu desempenho enquanto 

professores do Desporto Escolar. Este facto pode ser explicado por esta ser 

uma actividade que se rege fundamentalmente por princípios pedagógicos, não 

tendo a performance e o rendimento desportivo como objectivos primordiais. 

Os restantes professores referem as suas vivências como atletas como as mais 

relevantes, pois foram as competências adquiridas através da prática 

desportiva que lhes permitem compreender, intervir e orientar os seus alunos 

de forma mais assertiva. 

Tal como Pina (1997) refere, o Desporto Escolar é uma questão desportiva e 

um assunto do domínio da educação e da escola. 
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5. Conclusões 

 

Após análise e discussão dos resultados emergentes, surgem algumas 

conclusões que contribuem para uma melhor compreensão da temática relativa 

ao Desporto Escolar, na perspectiva dos professores. 

Assim, são apresentadas de seguida, as principais conclusões a que se 

chegou. 

Na generalidade, todos os professores têm um vasto passado como praticantes 

desportivos, sendo que a quase totalidade praticaram desporto federado. 

Os professores com vários anos de prática desportiva e com maiores níveis de 

especialização na modalidade de Natação optam por orientar grupos-equipa 

desta modalidade, sendo provável que se encontre a mesma justificação 

noutras modalidades do Desporto Escolar. 

Os professores com maior estabilidade profissional têm tendência a ter 

Desporto Escolar nos seus horários de forma a poderem diversificar a sua 

actividade e aplicação prática dos seus conhecimentos específicos sobre a 

modalidade. 

No que concerne ao seu percurso como professores de Desporto Escolar, a 

maioria dos professores começou a orientar um grupo-equipa desde uma fase 

inicial da sua carreira, sendo que os professores com menos anos de carreira 

estão no Desporto Escolar sem terem tido o direito de opção. 

Como motivos para continuarem a ser professores de Desporto Escolar, os 

professores apontam como principais razões, a possibilidade de diversificar a 

sua actividade, o gosto pela modalidade e o reconhecimento da prática de 

Desporto Escolar como uma mais-valia para os alunos. 

A escolha por esta modalidade justifica-se, para a maioria dos professores, 

pelo facto de serem ou já terem sido professores de Natação em instituições 

extra-escolares ou porque existe uma piscina na escola ou nas proximidades 

destas. 

Como episódios mais marcantes, os professores elencam, sob o ponto de vista 

negativo, a falta de apoio das organizações que tutelam o Desporto Escolar e, 

positivamente, o desenvolvimento social e relacional dos alunos, assim como a 

sua evolução técnica. 
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No sentido de melhorar e potenciar o funcionamento do Desporto Escolar, os 

entrevistados são da opinião de que deveria existir um vínculo mais estreito ao 

meio associativo, na perspectiva de dar continuidade à evolução desportiva, 

principalmente dos talentos detectados. Adicionalmente, os professores 

encaram o Desporto Escolar como um espaço onde se deve desenvolver 

maioritariamente as competências sociais e relacionais, dando assim primazia 

aos aspectos sócio-afectivos e pedagógicos. Na perspectiva dos professores, o 

que é adquirido pelos alunos com esta prática são a formação desportiva e 

competências sociais e pessoais. Quando realizam o seu planeamento, no que 

concerne às actividades do Desporto Escolar, os professores privilegiam 

essencialmente as questões da convivialidade, a necessidade de proporcionar 

uma actividade prazerosa e inclusiva, visando simultaneamente ser 

enriquecedora ao nível social e pessoal. Também demonstram preocupações 

pedagógicas, no sentido da aprendizagem técnica da modalidade, no momento 

do planeamento. 

De forma inequívoca e transversal a todos os entrevistados, o Desporto Escolar 

apresenta-se como uma excelente ferramenta para o desenvolvimento social e 

relacional, desenvolvendo nos alunos as questões da superação, da 

cooperação, da integração, da autonomia e da organização pessoal. É 

reconhecido como uma prática que combate o abandono escolar, fomenta o 

sucesso escolar, resolve problemas de comportamento e cria uma identificação 

dos alunos com a escola. 

A questão do contributo social da prática da Natação no Desporto Escolar é a 

questão mais contraditória e menos consensual entre os professores. Alguns 

professores argumentam positivamente com a forma organizativa das 

competições, enquanto, que outros argumentam negativamente com o facto de 

ser um desporto individual, o que é uma condicionante para o desenvolvimento 

das competências sociais e relacionais. 

Os professores são da opinião que a sua formação e experiência profissional 

são os aspectos mais relevantes para o seu desempenho enquanto 

professores de Desporto Escolar, depreendendo-se que a valorização destes 

aspectos está directamente relacionado com o facto de esta ser uma actividade 

eminentemente pedagógica. 
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Finalmente, das conclusões apresentadas, pode referir-se que os professores 

concebem o Desporto Escolar de modo alinhado com os objectivos 

estratégicos enunciados no Programa de Desporto Escolar.  
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Conclusões Gerais 

 

Com o término desta dissertação, torna-se imperativo considerar o seu 

propósito, dando resposta às questões de pesquisa. Referir-se o objectivo 

principal da dissertação e elencar os objectivos iniciais. Só depois partir para os 

estudos. 

Foram desenvolvidos quatro estudos distintos, que no entanto se cruzam entre 

si, sendo que esta ligação foi necessária para um entendimento e 

contextualização dos conteúdos a serem estudados. 

No estudo 1, onde se procurou analisar a evolução histórica do Desporto 

Escolar e a sua realidade actual, constatou-se que a evolução do Desporto 

Escolar se caracterizou por oscilações rupturas e descontinuidades, fruto de 

políticas desconcertadas e desarticuladas entre si, não existindo ainda, um 

verdadeiro plano de desenvolvimento desportivo que aproveite o Desporto 

Escolar como foco de alimentação e desenvolvimento da prática desportiva 

extra-escolar; o Desporto Escolar satisfaz as motivações dos alunos, 

potenciando o desenvolvimento e a educação desportiva, social, pessoal e 

relacional destes. O crescimento do número de alunos inscritos no Desporto 

Escolar tem sido constante e significativa, existindo uma similitude entre os 

números a nível nacional e a nível DREN.  

No que concerne ao estudo 2, relativo à temática do Desporto Escolar e das 

competências sociais no contexto desportivo, o qual se materializou numa 

revisão sistemática da literatura em que a análise da produção académica 

marcou presença. Nele foi aferido que a nível nacional e internacional os 

estudos evidenciaram que a prática desportiva surge como um factor 

preponderante na resolução de problemas comportamentais na escola, no 

desenvolvimento de comportamentos socialmente positivos e no 

desenvolvimento de competências e habilidades académicas. Assim, os 

estudos, na sua generalidade, apontam a prática desportiva escolar como 

benéfica na aquisição de competências e comportamentos socialmente 

reconhecidos como positivos. 

Relativo ao estudo 3, que assumiu como propósito central a caracterização da 

população que participa no Desporto Escolar na modalidade de Natação, bem 
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como o significado que os participantes atribuem à sua participação, 

nomeadamente ao nível da percepção de competências que desenvolvem com 

esta prática, o estudo indica que os motivos que levam os alunos à prática do 

Desporto Escolar relacionam-se com as competências afectivo/pessoais, mais 

concretamente com o gosto pela modalidade. No que concerne aos objectivos 

visados com esta prática, os alunos apontam como mais significativos o 

aperfeiçoamento da técnica de nado e a melhoria da condição física. São os 

amigos e o professor de Educação Física, aqueles que mais influenciam os 

alunos a iniciar a prática do Desporto Escolar. 

Em termos de reconhecimento dos benefícios que a prática de Desporto 

Escolar lhes traz, os alunos referem a melhoria da condição física e a melhoria 

da saúde, sendo que o facto de conhecerem novas pessoas e fazerem novos 

amigos é muito valorizado. São ao nível das competências sociais, 

nomeadamente a possibilidade de conhecer e conviver com novas pessoas, as 

experiências mais marcantes no Desporto Escolar referidas pelos alunos. Estes 

também são da opinião que a organização do Desporto Escolar satisfaz as 

suas necessidades, revelando, no entanto, que gostariam de ter mais treinos 

semanais e com maior duração. 

Do estudo 4, que surgiu no sentido de contribuir para uma melhor 

compreensão de temática relativa ao Desporto Escolar, na perspectiva dos 

professores, emergiram várias conclusões que passamos a referir: na 

generalidade, todos os professores têm um vasto passado como praticantes 

desportivos, sendo que a quase totalidade praticou desporto federado; os 

professores com vários anos de prática desportiva e com maiores níveis de 

especialização na modalidade de Natação optam por orientar grupos-equipa 

desta modalidade; os professores com maior estabilidade profissional têm 

tendência a ter Desporto Escolar nos seus horários de forma a poderem 

diversificar a sua actividade e aplicação prática dos seus conhecimentos 

específicos sobre a modalidade; a escolha da modalidade de Natação justifica-

se, para a maioria dos professores, pelo facto de serem ou já terem sido 

professores de Natação em instituições extra-escolares ou porque existe uma 

piscina na escola ou nas proximidades desta; Como episódios mais marcantes, 

os professores elencam, sob o ponto de vista negativo, a falta de apoio das 

organizações que tutelam o Desporto Escolar e, positivamente, o 
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desenvolvimento social e relacional dos alunos, assim como a sua evolução 

técnica; são da opinião de que deveria existir um vínculo mais estreito ao meio 

associativo, na perspectiva de dar continuidade à evolução desportiva, 

principalmente dos talentos detectados; Quando realizam o seu planeamento, 

no que concerne às actividades do Desporto Escolar, os professores 

privilegiam essencialmente as questões da convivialidade, a necessidade de 

proporcionar uma actividade prazerosa e inclusiva, sendo simultaneamente 

enriquecedora ao nível social e pessoal; todos os entrevistados referem que o 

Desporto Escolar apresenta-se como uma excelente ferramenta para o 

desenvolvimento social e relacional, contribuindo para o combate ao abandono 

escolar e fomentando a sucesso académico. 

A questão do contributo social da prática da Natação no Desporto Escolar é a 

questão mais contraditória e menos consensual entre os professores. Estes 

são da opinião que a sua formação e experiência profissional são os aspectos 

mais relevantes para o seu desempenho enquanto professores de Desporto 

Escolar. 

A estrutura do trabalho em vários estudos, com temáticas complementares 

entre si, justifica-se pelo facto do propósito central desta dissertação se 

materializar na procura de percepcionar a realidade do Desporto Escolar em 

Portugal, tomando como exemplo uma modalidade e uma região do País. 

Assim, na tentativa de responder a esta finalidade, no estudo 1 procurou-se 

caracterizar a evolução do DE até ao presente momento, já no estudo 2 

analisou-se a produção académica nesta área do conhecimento, para depois 

avançar para estudos empíricos em que as perspectivas dos alunos (estudo 3) 

e dos professores (estudo 4) estiveram em análise. Deste modo, conseguiu-se 

obter uma visão documental e operacional, que foi complementada com as 

perspectivas dos intervenientes.  

Em suma, ficou visível que o crescimento do Desporto Escolar e a importância 

atribuída a esta actividade, tem sido objecto de uma evolução positiva. Esta é 

considerada uma prática benéfica ao desenvolvimento comportamental e à 

aquisição de competências sociais. Acresce, que tanto os alunos como os 

professores reconhecem a prática do Desporto Escolar com uma actividade 

prazerosa, que enaltece e privilegia a convivialidade com novas pessoas. O 
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enriquecimento a nível social, pessoal e relacional ficou evidente nos vários 

estudos efectuados. 
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Guião da entrevista ao Coordenador Regional de Desporto 

Escolar da DREN 

Com o seu conhecimento e visão sobre este assunto gostaria que, sucintamente e 

numa prospectiva pessoal, nos caracterizasse o desporto escolar do passado, do 

presente e do futuro. O que foi, o que é e o que será? 

Através de uma visão cronológica, visto ser um conhecedor profundo do tema, 

diga-nos os factos, episódios, mudanças que foram ocorrendo no desporto escolar 

que marcaram a sua evolução. Pontualmente o que mudou? 

Baseando-se na sua experiência que leva como coordenador do gabinete de 

desporto escolar da DREN, em termos de conceito, o que acha que mudou ao 

longo dos últimos anos, no desporto escolar, que influencia directamente a 

organização do Desporto Escolar? 

Também lhe coloco a questão do conceito, nesta temática será um item que tem a 

ver com o desporto escolar? Uma forma motivadora de prática desportiva e 

iniciação desportiva ou terá outros valores intrínsecos na prática de desporto 

escolar? 

Concorda que o professor deve centralizar-se nas competências não só 

desportivas mas pessoais e sociais do aluno. 

Concorda com este modelo de desporto escolar? Se não, o que acha que deveria 

de mudar? 

Na sua opinião quais os grandes condicionalismos das escolas na 

operacionalização do Desporto Escolar? 

As diferentes concepções dos professores ao nível do conceito do Desporto 

Escolar, sendo que uns têm um conceito mais de especialização desportiva, outros 

mais de participação desportiva (se assim quiser) são um factor influenciador dos 

objectivos a que o Desporto Escolar se propõe? 

Na sua óptica quais as principais funções do Desporto Escolar na formação dos 

jovens, que importância lhes atribui? Isto já está subjacente se me elencar 

hierarquicamente. 

Considera um aluno de Desporto Escolar mais competente socialmente? 
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Anexo 2 

Guião do Questionário dirigido aos alunos 
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1- Idade 
 
 
___________________anos 
 

2- Sexo 
 
1. Masculino  
 
2. Feminino      

3- Ano de escolaridade 
 
10º ano   
 
11º ano 
 
12º ano 

 

4- Qual a escola que frequentas? ________________________________________ 

5- Além da Natação praticas mais alguma modalidade no Desporto Escolar?  Sim              Não  

5.1- Se respondeste Sim, qual?___________________ 

6- Qual o local dos treinos de Desporto Escolar? São na tua escola?       

Natação:    Sim          Não               No caso negativo, onde?_________________ 

Outras modalidades:  Sim           Não           No caso negativo, onde?____________ 

7- Quantos treinos de Desporto Escolar realizas por semana?  

Natação   __________________    Outras modalidades ________________ 

8- Qual a média, em minutos, da duração de cada treino 

 Natação   -          45 min.         60 min.         75 min.          90 min.         Outra_____________ 

Outras modalidades - 45 min.         60 min.         75 min.          90 min.         Outra_________ 

9- Praticas esta modalidade no desporto Escolar há quanto tempo? 

< de 1 ano  >1 e < 2 anos  >2 e < 3 anos  >3 e <4 anos  > 4 anos  

 

Caro aluno: 

Desde já muito obrigado pela tua disponibilidade para participar neste estudo, que se 

insere no âmbito do Mestrado de Desporto para Crianças e Jovens da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Agradecemos que preenchas a totalidade das 

questões apresentadas, sendo que serão garantidas as condições de anonimato. As 

informações obtidas serão utilizadas apenas no âmbito desta pesquisa. 
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10- Enumera as modalidades que praticaste anteriormente no Desporto Escolar, e durante 

quanto tempo? 

 

11- Em que ano de escolaridade e idade começaste a praticar Desporto Escolar (nesta ou 

noutra escola) ?______________________________ 

 

12- Em que ano de escolaridade e idade começaste a praticar Natação no Desporto 

Escolar?_____________________________________ 

 

13- Já praticaste Desporto Escolar noutra Escola ?  

       Sim                Não 

 

14- Já praticaste Natação (Desporto Escolar), noutra Escola ?  

        Sim               Não 

 

15- Praticas alguma modalidade, paralelamente ao Desporto Escolar (fora ou dentro da 

escola) ?  

Sim    Não    Qual?______________           

 

          Federada? – Sim               Não          Há quanto tempo?________________anos 

         Nºde vezes por semana?_______________________________ 

         Qual a duração média por treino? (em minutos)_____________________________ 

 

16- Já praticaste alguma modalidade Federada? 

Não     Sim    Qual?______________ 
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17- Quais os motivos que te levaram a praticar natação no Desporto Escolar? 

_______________________________________________________________________ 

 

18- Alguém te influenciou a iniciar a prática de Desporto Escolar?   

           Sim              Não                Quem?________________________________________ 

 

 

19- Quais os teus principais objectivos com a prática do Desporto Escolar? 

____________________________________________________________________________ 

 

20- Reconheces benefícios a esta prática?   

             Sim                Não                Em caso afirmativo, quais?____________________________ 

 

21- Gostas da competição do Desporto Escolar? Porquê?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

22- O que é que mais te marcou nas experiências tidas com o Desporto Escolar? (positiva e 

negativamente) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

  

  



 

CXC 
 

23- Gostarias que a forma como Deporto Escolar está organizado fosse diferente, 

nomeadamente ao nível dos treinos, das competições, entre outros aspectos? Em quê?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

24- O que achas que ganhaste / aprendeste com a prática do Desporto Escolar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela tua colaboração. 
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Guião da Entrevista aos Professores 
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Bloco temático Objectivos Questões Tipo de questões Observações 

Legitimação da 

entrevista 

 
Informar acerca do objectivo da entrevista e do 
contexto em que surge; 
Valorizar o contributo do participante; 
Obter autorização para registar em áudio e 
escrita a entrevista; 
Agradecer a participação no estudo. 

Deseja saber mais alguma coisa sobre o trabalho? E acerca da 
entrevista? 
Tem alguma objecção a que a entrevista seja gravada? 
Há alguma coisa que não tenha ficado clara? 

Informativas  

Identificação/dados 

pessoais 

 

Conhecer os dados pessoais do entrevistado. 

 

Sexo, idade, habilitações literárias, Instituição onde fez formação 
inicial, formação especializada? 

Identificação  

Percurso Desportivo 

 
Conhecer as modalidades a que o entrevistado 
esteve ligado na sua formação desportiva e 
quais os patamares alcançados em cada uma 
delas. 
 

Quais são ou foram as suas vivências desportivas? (modalidade, 
anos de prática, escalões, federado/não federado) 

Identificação  

Percurso como 

Professor 
Conhecer o seu percurso profissional ( como 
professor e outros). 

Há quantos anos é professor? 

Qual o seu vínculo contratual? 

É professor nesse regime há quanto tempo? 

Além de Professor de Educação Física tem/teve mais alguma 
actividade profissional (treino, ginásios, …..)? Qual? Durante 
quanto tempo?  

Identificação 

/Experiência 
 

Objectivo central: Captar as motivações e concepções dos professores que actuam no desporto escolar acerca desta actividade 

em contexto escolar. 
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Percurso como 

Professor do Desporto 

Escolar 

 
Conhecer os motivos que o levaram ao 
Desporto Escolar e o respectivo percurso. 
 
Indagar os episódios marcantes durante o seu 
percurso de D. E. e/ou professor de Educação 
Física  
 

Lembra-se de como e quando começou a ser professor de D.E.? 

Conte-nos o seu percurso como Professor de D. E. até à 
actualidade. (modalidades a que esteve ligado, em que papel 
(professor, coordenador, ….)?  

Porque motivo continua a ser professor do D. E.? 

Porquê esta modalidade? 

Quais os episódios mais marcantes  que experienciou no 
percurso? O que aprendeu com isso? (em termos profissionais e 
pessoais) 

Experiência/Valor  

Concepção pessoal 

sobre o D.E. 
Conhecer as concepções dos Professores de 
D. E. acerca do D.E. e quais os objectivos que 
mais valorizam. 

O que deve ser para si o D. E.? (objectivos a alcançar / 
desenvolver)  E o que é na realidade o D. E.?  

O que é que tem em consideração quando organiza a sua 
intervenção como professor do D. E.? (planificações, aulas, etc) 

 Entre os objectivos enunciados pelo D. E. (em relação aos alunos) 
quais é que considera que são objecto de verdadeiro 
desenvolvimento? 

De que modo se distingue o D.E. do Desporto Federado? Na sua 
opinião qual deve a sua articulação? 

O que é que mais valoriza na sua intervenção como professor, no 
contexto de Desporto Escolar? (aspectos técnico-tácticos da 
modalidade, relação pedagógica e afectiva)  

Da sua experiência percebe algum contributo da participação dos 
alunos no D. E. para o seu desenvolvimento social e relacional? E 
especificamente através desta modalidade? Quer relatar-nos 
algum episódio ilustrativo? 

 

Valor/Opinião  
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Conclusão 

Sintetizar a história de vida do professor, 
destacando os aspectos mais influentes na 
construção da sua concepção de objectivos 
profissionais 

Para terminar, das vivências formativas ou práticas como atleta ou 
professor, quais as que se revelaram úteis ao exercício da sua 
actividade como professor de D.E. (as que são fundamentais à sua 
capacidade de intervenção como Professor do D. E.)? 

Experiência/Valor  

Validação da 

entrevista 

Averiguar as reacções à entrevista; 

Recolher sugestões para a melhoria da 
entrevista; 

Avaliar o guião da entrevista; 

Recolher informações que não tenham sido 
contempladas anteriormente e que sejam 
importantes para o entrevistado; 

Agradecer a colaboração no estudo. 

Considera que a entrevista foi bem conduzida?  

Considera que o conteúdo da entrevista vai de encontro aos 
objectivos enunciados? 

Tem alguma questão que queira colocar? 

Valor  

 

 


