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RESUMO 

 

 O insucesso escolar é um tema que está na ordem do dia da nossa sociedade. 

Mas apesar do seu uso comum, só recentemente entrou no vocabulário corrente. Em 

Portugal o insucesso escolar é definido segundo Silva (2004) como a incapacidade 

que o aluno revela em atingir os objectivos globais definidos para cada ciclo de 

estudos utilizando-se como indicadores de insucesso as taxas de retenção, de 

abandonos e de insucesso nos exames.  

 Este estudo tem como objectivo perceber de que forma o desporto escolar 

pode ser importante para a prevenção do abandono e do insucesso escolar, na 

perspectiva dos alunos, e entender de que maneira pode ser um meio de captar o seu 

interesse pela escola. A amostra deste estudo é constituida por 67 alunos, dos quais 

43 são do sexo feminino e 24 do sexo masculino, que frequentam o desporto escolar. 

Para a recolha dos dados foi utilizado um questionário, em que os resultados obtidos 

demonstram que a maioria das representações são positivas, tanto na globalidade dos 

67 alunos com 63% das respostas positivas, como na amostra dos 18 alunos que já 

repetiram de ano com 81% das respostas positivas, podemos verificar assim, que os 

resultados obtidos vieram realçar a importância do desporto escolar como uma medida 

de sucesso escolar.  
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ABSTRACT 

 

The scholar failure is a nowadays issue of our society. Despite common use, 

only recently became part of current conversation. In Portugal, the scholar failure is 

defined, according to Silva (2004), as the inability of the student to achieve the goals, 

set each year, for each level of study, using as reference unsuccessful learning, 

abandonment and unsuccessful exam rates. 

The object of this survey is to understand, from the student’s point of view, how 

sports can capture their interest in school and prevent abandonment and failure. The 

sample of the survey is made up of 67 students from school sports activities, 43 of 

which are female and 24 male. All the information for the survey was collected from a 

questionnaire which shows that most of the representations are positive, not only for 

the global 67 students with 63 % of positive answers, but also for the 18 students that 

have to repeat the year with 81% of positive answers, too. 

As for that we can see that all the results received show the big importance of 

sports at schools to achieve overall success. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O sucesso versus insucesso escolar, é cada vez mais um tema em voga na 

sociedade portuguesa. Deixou de ser encarado como um fenómeno individual, sendo 

considerado como um fenómeno com implicações sociais e económicas. Apesar de o 

tema ser inerente a todos os graus do sistema educativo, a atenção está centrada nos 

resultados a nível da escolaridade obrigatória. 

 Podemos caracterizar o insucesso escolar pela incapacidade de uma criança 

corresponder aos objectivos da escola em termos escolares. Segundo Carlos Fonte 

(s.d.) existem múltiplas manifestações para o insucesso escolar, mas ele enumera três 

pela possibilidade de se poder medir a própria eficácia do sistema educativo, estas 

são: abandono da escola antes do fim do ensino obrigatório; as reprovações 

sucessivas que dão lugar a grandes desníveis entre a idade cronológica do aluno e o 

nível escolar; e por último a passagem dos alunos para tipos de ensino menos 

exigentes, que conduzem a aprendizagens profissionais imediatas, mas os afasta do 

ingresso no ensino superior. As causas podem ser derivadas de vários agentes: os 

próprios alunos, as famílias, os professores, a escola, o currículo, o sistema educativo 

e por fim e não menos importante a sociedade.  

 O Desporto Escolar é “ (…) 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 actividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema 

educativo” (Artigo 5.º – “Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 

95/91, de 26 de Fevereiro). 

 Citando a mensagem enviada pelo Sr. Secretário de Estado da Educação 

Valter Lemos relativo ao desporto escolar, publicado no portal do desporto escolar em 

28 de Fevereiro de 2009, podemos ver a importância que lhe é atribuída e as 

expectativas que são criadas relativamente a ele pelo próprio Estado: “... Considero 

que o Desporto Escolar, ao constituir-se como uma das vertentes de actuação 

pedagógica do Ministério da Educação com maior transversalidade no sistema 

educativo, contribui de forma clara para a qualidade da escola pública e para a 

igualdade de oportunidades no acesso à prática desportiva. A actividade física e 

desportiva possibilita ao aluno o pleno desenvolvimento da personalidade, da 

formação do carácter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente 

sobre os valores cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico. 

Estou certo de que o Desporto Escolar concorre para o combate ao insucesso e 



“O Desporto Escolar como medida de combate ao Insucesso e ao Abandono Escolar” 

Tese de Mestrado                                             3 | P á g i n a  
 Teresa Irene Almeida Martins Varelas nº 31802 

abandono escolar, para a promoção da inclusão, a aquisição de hábitos de vida 

saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar. Por isso, penso que as 

escolas se devem constituir como pólos dinamizadores da comunidade escolar e da 

própria comunidade educativa em torno destes objectivos...” 

 Neste estudo a problemática em análise é precisamente a do insucesso e 

abandono escolar e a do possível papel do Desporto Escolar como medida de 

combate a esse facto negativo que caracteriza o percurso de muitos dos nossos 

alunos. Desta forma, levantam-se as seguintes questões: “O desporto escolar 

contribuirá de alguma maneira para prevenir e combater o insucesso e o abandono 

escolar? Se sim de que forma o faz?” A resposta a estas questões foi abordada, do 

ponto de vista empírico, através da perspectiva, das representações dos alunos 

acerca desta matéria. 

 A justificação do estudo, o seu relevo, deve-se ao próprio problema em si do 

insucesso e ao facto de não existirem muitas investigações que procurem ver até que 

ponto o desporto escolar pode contribuir para atenuar esse problema. 

 A recolha de dados foi realizada numa Escola EB 2,3 do agrupamento de Ovar. 

Essa recolha foi efectuada através de um questionário, com o respectivo 

consentimento da Direcção da Escola e respectivos Encarregados de Educação. Este 

questionário foi realizado aos 67 alunos participantes nas modalidades do Desporto 

Escolar e era constituído por 3 grandes grupos de questões, o I grupo referia-se aos 

dados pessoais dos alunos, o II grupo ao percurso escolar dos alunos, e por último o 

III grupo era referente às opiniões dos alunos sobre o seu interesse pelo desporto 

escolar. Este III grupo era o que nos trazia maior informação acerca dos objectivos do 

tema em estudo, e era formado por 2 questões, uma relacionada com o gosto pelo 

desporto escolar e a outra pela representação dos alunos acerca do desporto escolar 

como medida de combate ao insucesso e abandono escolar. O tratamento e a análise 

dos questionários foram tratados estatisticamente. 

 Os objectivos da realização deste estudo foram: perceber de que forma o 

desporto escolar pode ser importante para a prevenção do abandono escolar; 

entender de que maneira o desporto escolar pode ser um meio de captar o interesse 

dos alunos pela escola; e, por fim, tentar ver se e como o desporto escolar se constitui 

como uma via de prevenção do insucesso escolar. 
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O INSUCESSO ESCOLAR 
 
 

1.  Aspectos gerais 

 

 O conceito de insucesso escolar tem sido alvo de diferentes interpretações ao 

longo do tempo. Actualmente deixou de ser encarado como um fenómeno circunscrito 

à dimensão individual, sendo considerado por muitos autores, como um fenómeno 

com implicações sociais e económicas, que em última análise é equacionado através 

das consequências que acarreta em termos de competitividade das sociedades.  

 A problemática do insucesso escolar é complexa e multiforme. Os tipos de 

insucessos são diversos. Diferenciam-se, vulgarmente, o insucesso escolar do 

insucesso educativo.  

 Segundo José Alexandre (1999), o fenómeno “insucesso escolar” não é 

redutível à sua visualização imediata, devendo ser tomado como algo complexo que 

resulta de (dis)funcionalidades presentes no indivíduo, escola e sociedade e ainda da 

forma como estas três entidades se articulam. O (in) sucesso escolar numa das 

entidades referidas tenderá a transferir-se para as outras, o que torna difícil discernir e 

equacionar as suas causas quando nos reportamos apenas a uma delas, o tipo de 

conhecimento que se tem sobre um determinado fenómeno irá influenciar, de forma 

determinante, as políticas tendentes à sua resolução. 

 

2.  Conceito e diversas abordagens do Insucesso Escolar 

 

 O insucesso escolar é um tema que está na ordem do dia da nossa sociedade. 

Mas apesar do seu uso comum, só recentemente entrou no vocabulário corrente.  

 Ouvimos muitas vezes referir que o insucesso escolar é quando o aluno 

reprova de ano. Realmente, de uma forma geral, assim é, mas será que é apenas 

isto? O conceito de insucesso escolar não será mais vasto? De acordo com o 

pensamento de Pires, Fernandes e Formozinho (1991, p.187-188), a escola tem como 

finalidade visar a aquisição de determinados conhecimentos e técnicas, ao que 

denominamos de instrução; visar também o desenvolvimento equilibrado da 

personalidade do aluno, ao que se denomina de estimular e também garantir a 

interiorização de determinadas condutas e valores com vista à integração na 

sociedade, socialização. Se a escola tem todos estes objectivos para com o educando 

a reprovação por si só não é suficiente para caracterizar o insucesso escolar. Assim 

sendo segundo Pires, Fernandes e Formozinho (1991, p.188) pode dizer-se que há 
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insucesso ou fracasso escolar quando algum ou alguns dos objectivos da educação 

escolar não são alcançados. Se os objectivos de instruir, estimular e socializar, entre 

outras tantas dimensões da educação, não forem alcançadas pode dizer-se que há 

insucesso na educação escolar.  

 Avaliando o nosso sistema educativo, concluímos que o elemento de referência 

para a existência de sucesso ou insucesso escolar é sobretudo a dimensão da 

instrução, esquecendo assim duas importantes dimensões, a da personalista (criação 

de personalidades equilibradas) e a socializadora (criação de espírito de equipa e de 

cooperação). Para haver uma clara eficácia do sistema educativo teria que haver uma 

valorização equiparada de todas estas dimensões, avaliando desta maneira o 

insucesso real dos alunos e em que dimensões este se manifestavam.  

 Segundo Isambert – Jamati, em Rangel (1994), a noção de insucesso aplicada 

ao universo escolar traduz-se na falência ou fracasso de um projecto que terá sempre 

como referencial uma determinada instituição escolar. Apesar de ser apreendido 

através de indicadores de reprovação, de repetência ou abandono, em última análise a 

sua definição dependerá de um determinado modelo. O qual poderá variar consoante 

os objectivos e programas das instituições, os tipos de aprendizagem e de ensino 

vigentes num dado momento num dado contexto. Ou seja, existe uma diversidade de 

variáveis associadas ao fenómeno do insucesso escolar, não podendo este ser 

imputado apenas a uma delas, sob pena de se obter uma leitura enviesada da 

realidade. É a instituição que define o que é sucesso e insucesso. 

 Recentemente tem sido estabelecida uma distinção entre insucesso escolar e o 

insucesso académico. Enquanto o primeiro termo, de carácter restrito, remete para os 

resultados e classificação escolares, o segundo é “ indicado pelos resultados que o 

estudante consegue durante o tempo da sua vida na academia e que se traduz pelas 

competência cognitivas e metacognitivas, comportamentais e de comunicação 

desenvolvidas durante e no final da sua estadia na instituição universitária” (Tavares e 

Silva, em Correia, 2003 p.10-11). 

 De acordo com Philippe Perrenoud, in Humbert (1992 p.86) o sucesso e o 

insucesso escolar são representações construídas pelo sistema escolar segundo os 

seus próprios critérios e procedimentos de avaliação. As apreciações de 

sucesso/insucesso reflectem normas de excelência, elas próprias solidárias com um 

currículo em que o conteúdo e a forma influenciam directamente a natureza e a 

extensão das desigualdades. O insucesso escolar é também o insucesso da escola; a 

construção do insucesso joga-se na contradição entre a intenção de ensinar e a 

impotência relativa da organização pedagógica em alcançar esse fim. 

 



“O Desporto Escolar como medida de combate ao Insucesso e ao Abandono Escolar” 

Tese de Mestrado                                             7 | P á g i n a  
Teresa Irene Almeida Martins Varelas nº 31802 

 Pires, Pernandes e Formozinho (1991, p.187) referem que o insucesso escolar 

é a “designação utilizada vulgarmente por professores, educadores, responsáveis de 

administração e políticos para caracterizar as elevadas percentagens de reprovações 

de exigência para a passagem de um nível para o outro. Quanto aos professores são 

eles quem organizam o trabalho escolar, escolhem os exercícios e os conteúdos, dão 

uma forma concreta aos currículos e à norma de excelência. Explicar a construção do 

insucesso escolar é também analisar a influência de todas estas escolhas 

institucionais e sociais, políticas e pedagógicas”. 

 Pode-se atribuir então o insucesso escolar á instituição escolar, no que 

concerne à incapacidade que o sistema educativo muitas vezes apresenta em dar 

resposta a um vasto número de problemas com que cada aluno se debate, podendo 

conduzir ao fracasso e, até mesmo, ao abandono escolar prematuro. Na mesma linha 

de pensamento Iturra (1990 p.129) diz-nos que “o insucesso escolar consiste na 

dificuldade que as crianças têm em aprender, em completar a escolaridade no tempo 

previsto, em obter notas altas ou pelo menos satisfatórias pelo seu trabalho escolar 

para poderem continuar os seus estudos”. Segundo este autor, a opinião de 

professores, com quem ele conversou, acerca das razões pelas quais este fenómeno 

acontece devem-se a dois tipos de factores: um deles é que os estudantes não estão 

interessados em aprender e os seus pais têm sobre eles expectativas que vão além 

das capacidades dos adolescentes; o segundo factor tem a ver com a inexistência de 

meios para ensinar e a inexistência de orientação pedagógica adequada. Iturra 

resume estas duas razões com a seguinte afirmação: “ ou os estudantes não estão 

aptos para aprender, ou os professores não estão aptos para ensinar” (1990, p15). 

 Depois disto ficamos com uma dúvida, se haverá uma discrepância entre o 

desenvolvimento integral da criança e as exigências do sistema educativo propostas 

para a sua fase etária. Le Gall (1978, p. 159) salienta que nas escolas do ensino 

básico, colégios particulares entre outras instituições de ensino confrontamo-nos com 

uma enorme diversidade de personalidades infantis e quando as escolares e as suas 

exigências não se sabem adaptar a essas personalidades e condicionamentos 

psicológicos, que algumas crianças têm, pode levar ao insucesso escolar. “Uma 

grande percentagem de insucesso escolar se relaciona com a inadaptação da 

personalidade da criança às exigências escolares. 

 Para Muñiz (1989, p.9), o insucesso escolar define-se como “a grande 

dificuldade que pode experimentar uma criança com um nível de inteligência normal 

ou superior para acompanhar a formação escolar correspondente á sua idade”. Para 

Rangel (1994 p.20) “o insucesso escolar significa falência de um projecto, assim como 

a posição difícil em que somos colocados pelo adversário. No campo educacional, 
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significa o insucesso num exame, bem como o afastamento definitivo da escola 

provocado por repetências sucessivas... a noção de insucesso escolar só tem sentido 

dentro de uma dada instituição escolar e num dado momento da escolaridade”. 

 No contexto Português e de acordo com Benavente (1990), o insucesso 

escolar começou a ser falado em Portugal a partir do ano de 1987 e é um problema 

social que preocupa pais, professores e alunos. 

 Em Portugal o insucesso escolar é definido segundo Silva (2004) como a 

incapacidade que o aluno revela em atingir os objectivos globais definidos para cada 

ciclo de estudos utilizando-se como indicadores de insucesso as taxas de retenção, de 

abandonos e de insucesso nos exames. Contudo, outros países da União Europeia 

têm outras definições de insucesso, uma vez possuírem sistemas educativos 

diferentes do português (EURYDICE, 1995 p.45-48).  

 

3.  Indicadores de Insucesso Escolar 

 

 De acordo com o pensamento de Alexandre (1999), são indicadores de 

insucesso escolar, tudo o que é revelador de mal-estar da criança, do adolescente ou 

do jovem na instituição escolar, bem como o facto de, terminada a escolaridade, não 

se desencadear a capacidade de mobilização dos conhecimentos adquiridos, a 

curiosidade ou o desejo de conquista de maior cultura, tudo isto mostra que a 

educação não se cumpriu. O desinteresse pelas actividades escolares, a 

agressividade exagerada para com os outros elementos da comunidade escolar, as 

destruições, a delinquência são alguns indicadores, entre muitos outros, que devem 

constituir verdadeiros sinais de alarme, para a instituição. Outros sintomas são o 

estudante não se desenvolver, não alcançar o máximo das suas potencialidades.  

 Podemos dividir, segundo Alexandre (1999), os indicadores do insucesso 

escolar em indicadores internos e indicadores externos, consoante se localizem 

intrinsecamente ou extrinsecamente em relação ao aluno.  
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Tabela 1 – Indicadores Internos 
 

 

Indicadores Internos: 
 

 
 

A Repetência 

Inexistência em grande parte dos países europeus. Mesmo 

naqueles em que se utiliza, sob diferentes modalidades, como 

processo de recuperação, é vista como um mal necessário e, 

sobretudo, como um indicador de insucesso; 

 

Os Resultados dos 

exames 

Se a tendência actual é a de reduzir a frequência de exames 

dentro da escolaridade obrigatória, nalguns países é o exame 

que permite a obtenção dum diploma e/ou o prosseguimento de 

estudos; 

Distribuição dos alunos 

por diversas vias 

 

Que tem por base as diferenças de nível entre os alunos; 

 

O atraso escolar 
Correlação entre a idade do aluno e o ano de estudo que 

frequenta 

O absentismo Quando resultante do desagrado pela escola; 
 

O abandono 
Que frequentemente traduz a rejeição da escola por parte de 

quem se sente excluída por ela 

 

O sentimento pessoal 

A auto-imagem de insucesso que o quotidiano escolar vai 

ajudando a construir e que muitas vezes precede qualquer dos 

indicadores antes referidos 

 Fonte: Alexandre (1999) 

 

Tabela 2 – Indicadores Externos 
 

 

Indicadores Externos: 
 

 A distribuição dos alunos pelos cursos pós-escolaridade obrigatória, fenómeno 

semelhante ao que se verifica quanto às vias paralelas na escolaridade obrigatória. O acesso 

a determinados cursos é condicionado pelos resultados anteriormente obtidos e mesmo a 

preferência por uma via profissionalizante é vista como sinal de insucesso. 

 Dificuldades de inserção na vida activa, que podem também traduzir o desajustamento 

da preparação proporcionada pela escola às exigências do mundo de trabalho. 

 Desemprego dos jovens que, embora utilizado como indicador de insucesso, não 

deixa de também significar falta de emprego e inadequação das formações às necessidades 

do mercado de trabalho. 

 O trabalho precoce dos jovens. Com razões diferentes consoante o contexto social, e, 

ao mesmo tempo causa e indicador de insucesso. 

 Analfabetismo, iletrismo. De notar a frequência do fenómeno do iletrismo em países de 

elevados níveis de desenvolvimento. 

 A delinquência, o abuso de drogas. Indicadores que levam á tomada de medidas no 

sentido de permitir o desenvolvimento da escolaridade num clima de serenidade. 

Fonte: Alexandre (1999) 

 

 No âmbito português existem estudos realizados pelo Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação Física do Ministério da Educação que demonstram a 

existência do insucesso escolar no nosso país. Várias conclusões foram retidas destes 

estudos, tais como que quanto maior o ciclo de ensino, maior a taxa de retenção e de 

desistência.  



“O Desporto Escolar como medida de combate ao Insucesso e ao Abandono Escolar” 

Tese de Mestrado                                             10 | P á g i n a  
Teresa Irene Almeida Martins Varelas nº 31802 

 Um estudo estatístico foi realizado em 2009 pelo Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação Física do Ministério da Educação, relativo à taxa de 

reprovação e desistência escolar (dois indicadores internos de insucesso escolar), 

segundo os ciclos de ensino básico e ensino secundário, correspondente ao ano 

lectivo de 2006/2007.  

 De acordo com esse estudo, a nível de concelhos é possível destacar no 1º 

ciclo, na zona Norte, casos bastante preocupantes de insucesso escolar e desistência. 

Concelhos como Boticas, Vinhais e Ribeira de Pena apresentavam, respectivamente, 

as seguintes taxas: 8,6%, 9,9% e 8,7%. Relativamente á zona Centro sobressai o 

concelho de Idanha-a-Nova com uma taxa de 9,8%. No sul, no Alentejo, destaca-se 

Monforte com uma taxa de 13,4% e para terminar no Algarve sobressai o concelho de 

Alcoutim com 9,8% como o concelho com maior percentagem de alunos com 

insucesso escolar e desistência. 

 Relativamente ao 2º ciclo de ensino básico, destaca-se na zona Norte o 

concelho de Penedono é o que se destaca com 18,7%. Na zona Centro destaca-se o 

concelho da Murtosa com 18%. Na Grande Lisboa os concelhos de Setúbal, Barreiro e 

Amadora (respectivamente com 17,9%; 17,8% e 17,5%), na zona do Alentejo o 

concelho de Reguengos de Monsaraz com uma taxa de 22,3%, e, por fim, na zona do 

Algarve destaca-se o concelho de Portimão com 18,2% de alunos com insucesso 

escolar e desistência. 

 No que diz respeito ao 3º ciclo do ensino básico, a zona do país que obtêm 

maior percentagem de alunos com insucesso escolar e desistência é a zona da 

Região Autónoma da Madeira, com 21,3% no 3º ciclo de ensino básico.  

          A zona do país que se destaca pela menor percentagem de alunos com 

insucesso escolar e desistência no 1º e 2º ciclo, é a zona centro do país, com uma 

percentagem de 4,0% e 8,2%, respectivamente, já em relação ao 3º ciclo de ensino 

básico a região autónoma dos Açores obtém menor percentagem de insucesso 

escolar e desistência com 15,7%. A nível nacional, Portugal, obtém uma percentagem 

de insucesso e escolar e desistência de 4,0% no 1º ciclo, de 10,5% no 2º ciclo e de 

18,4% no 3º ciclo (figura 1). 
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Gráfico 1 – Taxa de insucesso e desistência escolar, segundo o ciclo de ensino básico por NUTS II, 2006/2007 (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação do Ministério da Educação, 2009 

 

 De acordo com o que já foi dito, a taxa de insucesso e de desistência escolar 

aumenta quanto mais elevado o nível de ensino, desta forma não é surpreendente que 

no ensino secundário (figura 2) a taxa de insucesso e de desistência escolar seja 

superior às apresentadas nos anteriores níveis de ensino (figura 1). Os cursos 

tecnológicos tendem a registar uma taxa de insucesso e de desistência escolar mais 

elevada do que os cursos gerais. 

 A zona da Região Autónoma da Madeira detém dos valores mais elevados de 

insucesso e de desistência escolar, no ensino secundário nos cursos gerais com 

28,2%, enquanto a zona da Região Autónoma dos Açores no secundário, nos cursos 

tecnológicos, obtém maior taxa de insucesso e de desistência escolar com 37,1%. A 

zona Centro é a que apresenta valores mais baixos (28,1% no cursos tecnológicos e 

24,2% nos cursos gerais). Em Portugal a taxa de insucesso e desistência escolar no 

secundário nos cursos gerais rondam os 24% enquanto nos cursos tecnológicos 

rondam os 29%. (figura 2). 

 

Gráfico 2 – Taxa de insucesso e desistência escolar, no ensino secundário por NUTS II, 2006/2007 (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação do Ministério da Educação, 2009 
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 Para concluir, citando Clavel (2004 p.101), “as condições de existência, em 

particular os recursos, induzem comportamentos de sobrevivência que interditam uma 

projecção no futuro e a construção de um projecto escolar e profissional”. Como 

podemos analisar o insucesso e o abandono escolar está bem patente na sociedade 

Portuguesa, com números cada vez maiores e maior preocupação quanto maior for o 

nível de ensino. 

 Para além destes indicadores existem, como já referimos, outros de outro tipo. 

Referimo-nos a alguns sintomas e comportamentos que são indicadores da existência 

do problema que é o insucesso escolar.  

 Segundo Alexandre (1999), existem dois tipos de sintomas de insucesso 

escolar: sintomas de indicadores positivos e indicadores negativos. Regra geral, 

os sintomas são indicadores de que estamos perante uma situação passageira, 

quando o aluno revela sofrimento e desgosto pelo seu fraco rendimento escolar, 

quando apresenta sintomas depressivos mas tenta resolver activamente o problema, 

procurando ajuda e mostra-se com vontade de melhorar. Também é um indicador 

positivo o facto de haver alternâncias no seu rendimento, pequenas melhorias 

seguidas de recaídas, o que significa que o sintoma não está estruturado rigidamente, 

pelo contrário cede em determinados momentos. Por outro lado, existem os 

indicadores negativos, que são aqueles que são permanentes, quando para encobrir o 

seu fraco rendimento escolar, o aluno não expressa sofrimento e desgosto, procura 

justificações e desculpas, geralmente não adequadas á realidade. Parece não ter 

consciência das suas dificuldades, não saber que actividades, trabalhos e tarefas têm 

que realizar. Não procura ajuda e soluções, e quando ela existem, não as aceita, 

reagindo negativamente a elas. Para concluir não se notam indícios de melhoria, pelo 

contrário enfrenta-se uma situação permanente com ligeiras variações.  

 Segundo Munsterberg (1976), as crianças que têm graves dificuldades de 

aprendizagem revelam alguns dos seguintes tipos de comportamento e, geralmente, 

dois ou três em simultâneo. 

 

1. Desassossego: hiperactividade, distracção 

2. Pouca tolerância á frustração: incapacidade de aceitar um insucesso ou uma critica, 

hipersensibilidade. 

3. Irritabilidade: pouco controlo interior, impulsividade, birras. 

4. Ansiedade: tensão, constrangimento. 

5. Retraimento: passividade, apatia, depressão. 

6. Agressividade: comportamento destrutivo, murros, mordidelas, pontapés. 

7. Procura constante de atenção: absorvente, controlador, impertinente. 
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8. Rebeldia: desafio á autoridade, falta de cooperação. 

9. Distúrbios somáticos: gestos nervosos, dores de cabeça, dores de estômago, 

tiques, chupar o dedo, tamborilar com os dedos, bater com os pés, puxar ou enrolar o 

cabelo. 

10. Comportamento esquizóide: passar despercebido, falar sozinho, contacto com a 

realidade desorganizado e fraco, comportamento estranho. 

11. Comportamento delinquente: roubar, provocar incêndios. 

12. Autismo: incapacidade de relacionar-se com os outros, inconformidade em último 

grau, procura da satisfação dos impulsos interiores chegando mesmo á rejeição do 

mundo exterior, inflexibilidade extrema, inadaptação, incapacidade de aprender pela 

experiência, falta de afecto, incapacidade de comunicar verbalmente. 

 

4. Teorias e Causas - Principais Factores Explicativos do  

Insucesso Escolar 

 

 A “escola”, tal como é hoje encarada, é um fenómeno recente. Ao longo destes 

séculos de existência, a escola tem tido a função de transmitir sabedoria, sendo 

actualmente marcada por uma forte massificação. Segundo vários autores o fenómeno 

do insucesso escolar acompanha o surgimento do fenómeno da massificação da 

escola. De acordo com Gomes (1987 p.36) “ao longo das últimas décadas assistiu-se 

á abertura da escola a camadas da população que anteriormente estavam afastadas 

do saber letrado”. Com a “universalização e democratização da educação escolar 

através do acesso generalizado à escola, do carácter compulsivo da frequência 

escolar e do estabelecimento de um período de escolaridade obrigatória”, a escola 

passou a receber um público heterogéneo tanto a nível social, como cultural e 

económico.  

 O insucesso escolar, apesar de presente desde o inicio da instituição escolar, 

nem sempre foi considerado um problema social. Segundo Rangel (1994) e Duarte 

(2000), nos anos 40 do anterior século, o termo, além de ser encarado numa 

perspectiva afectiva ou psico-patológica, circunscreve-se essencialmente aos alunos 

oriundos de meios abastados e cultos, os quais constituam de forma predominante a 

população escolar. Durante os anos 50, assiste-se a um “boom” da educação, 

impulsionado pela ideia de que “a escola seria capaz de democratizar a sociedade, no 

sentido de criar uma maior igualdade social (Martins, 1993 p.16), a par dessa 

massificação do ensino assiste-se a uma intensificação do insucesso escolar (Correia, 

2003), acabando, portanto, por ser entendido como um problema social. 
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 Ao longo do tempo foram surgindo diferentes teorias sobre o insucesso escolar. 

Assim sendo, até final dos anos 60 a teoria dos “dons” era a que prevalecia. Este 

teoria explica o insucesso escolar através de “aptidões”, as quais têm origem no nível 

intelectual expresso no Quociente de Inteligência.” O sucesso/insucesso é explicado 

pelas maiores ou menores capacidades dos alunos, pela sua inteligência, pelos seus 

dotes naturais” (Benavente, 1989, citada pelo Ministério da Educação em 1992).  

 No final dos anos 60 surge a teoria do handicap sócio cultural, a qual explica o 

insucesso dos alunos pela cultura de que dispõem à entrada na escola. Para a “teoria 

do handicap sócio cultural, baseada em explicações de natureza sociológica, o 

sucesso/insucesso é explicado pela pertença social, pela maior ou menor bagagem 

cultural de que os alunos dispõem à entrada na escola” (Benavente, 1989, citada pelo 

Ministério da Educação em 1992 p.7). 

 Após o inicio dos anos 70 aparece a teoria sócio-institucional, destacando o 

papel da instituição na compreensão do insucesso escolar. “A corrente sócio-

institucional sublinha o carácter activo da escola na produção do insucesso” 

(Benavente, 1989, citada pelo Ministério da Educação em 1992 p.7). 

            De seguida, serão descritas as três correntes teóricas explicativas do 

fenómeno insucesso escolar, atrás mencionadas. 

 

 Teoria dos “dons” ou “dotes” individuais      

 

 Desde o final da 2ª Guerra Mundial até ao final da década de sessenta vigorou 

a chamada teoria dos “dons” ou dos “dotes” individuais, tida como teoria explicativa 

das causas do insucesso escolar (Benavente, 1990). Segundo Cortesão e Torres 

(1990) a teoria em causa explica o rendimento escolar dos “dons” pessoais e naturais 

do próprio aluno, ou seja, era a inteligência de cada um que ditava o sucesso na 

escola. A inteligência era vista como um “dote” natural, como algo inato e hereditário e 

o facto de um aluno ter um fraco aproveitamento escolar, devia-se somente á sua falta 

de capacidade e/ou inteligência (Benavente, 1980 p.10). De acordo com Deschamps, 

in Humbert (1992 p.50-51), o insucesso escolar é, pois, um sintoma da inadaptação do 

aluno, a manifestação de um handicap individual. Visto tratar-se de um problema 

individual, resultante de uma deficiência intelectual ou afectiva, as soluções para este 

problema seria, de cariz individual, dirigidas ao aluno, silenciando-se, assim, a função 

social do aparelho escolar. 

 Segundo esta teoria, a inteligência poderia ser considerada como um factor 

discriminatório que possibilita classificar hierarquicamente os alunos com base num 

dado biológico. Deste modo, caberia á escola a selecção dos melhores; o insucesso 
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escolar determinaria aqueles destinados a tarefas subalternas e o sucesso 

determinaria aqueles destinados a funções dirigentes, fundamentando-se, assim, a 

desigualdade entendida como um facto natural (Eurydice, 1995 p.54). 

 

 Teoria do handicap sócio cultural       

 

 Esta teoria surgiu a partir dos anos 60, com base na investigação desenvolvida 

nas áreas da psicologia genética, da sociologia da educação e da psicossociologia, 

compreende-se que o insucesso escolar não pode ser atribuído apenas a causas 

individuais dos alunos, como era entendido nos anos transactos. Segundo o 

pensamento de Forquin (1990) o facto de aquele fenómeno ser considerado massivo, 

atingindo grandes percentagens de repetências, não pode ser explicado através de 

características individuais dos alunos. Trata-se de um problema social, aliás, 

socialmente selectivo, uma vez que a sua distribuição varia de acordo com a origem 

social dos discentes. A escola fornece a cada aluno, sem discriminação toda a cultura 

possível, dá oportunidades iguais para se instruírem, a sua mensagem é universal e 

funciona de forma igual e natural, se assim é, qual o motivo que explica o insucesso 

escolar?  

A resposta desta teoria diz-nos que os alunos com proveniências sociais distintas 

apresentam diferenças a nível sócio-cultural, diferenças estas que poderão 

condicionar o seu bom desempenho escolar. Nestas duas teorias a responsabilidade 

pelo insucesso escolar é imputado aos alunos. Mas esta teoria deixa de culpar apenas 

os filhos, passa também a culpar os pais que não tendo meios para lhes assegurar 

condições favoráveis a uma educação adequada os colocam numa desigualdade 

perante os colegas de meios sociais mais favorecidos.  

 

 Teoria dos Sócio-Institucional        

 

 A partir dos anos 70, atendendo ao facto que nos países desenvolvidos a 

melhoria do nível de vida socio-económica não fez anular o insucesso escolar, 

mantendo-se “quase” inalterado, a teoria do handicap sócio-cultural começou a perder 

força para dar lugar a uma nova teoria: a teoria sócio-institucional. 

 Segundo Benavente (1990), passou-se a investir na transformação da própria 

escola, nas suas estruturas, conteúdos e práticas, procurando “adaptá-las” às 

necessidades dos diversos públicos que as frequentam, elucidando subtis 

mecanismos de reprodução de diferenças e procurando caminhos de facilitação das 

aprendizagens para todos os alunos. O fenómeno do insucesso escolar a partir desta 
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década torna-se uma realidade cada vez mais abrangente, Benavente em 1980 

aponta o insucesso escolar como um fenómeno relacional que envolve factores de 

natureza política, cultural, institucional, sócio-pedagógica e psicopedagógica; tem a ver 

com as relações que a escola estabelece com os alunos que vêm de meios mais 

afastados dos saberes letrados, tem a ver com as dificuldades, (baseando-se na 

igualdade formal e numa suposta neutralidade), em se relacionar com os alunos social 

e culturalmente diversos. O insucesso escolar é imputado a múltiplas causas e vários 

factores encontraram-se implicados: relativos ao aluno, ao professor, aos métodos de 

ensino e programas, à filosofia de ensino, à cultura de referência, todavia, estas 

causas variam ao longo dos tempos. 

 Pode-se dizer deste modo que a teoria socio-institucional explica o fenómeno 

do insucesso escolar através de uma abordagem conflitualista, na medida em que o 

insucesso escolar é atribuído às relações de classes. Nesta perspectiva, o professor é 

um agente de execução ao serviço das classes. 

 O insucesso escolar tem origem, consequências e efeitos sociais que 

ultrapassam a problemática individual de cada aluno. Segundo Bernard Gibello, in 

Humbert (1992), o insucesso escolar não é um sintoma clínico. É sim, um estado que 

pode resultar de numerosas circunstâncias, é um sinal que deve ser analisado por 

forma a aferir se tal pertence ao domínio médico-psicológico ou a qualquer outro. 

 

5.  Soluções e medidas contra o Insucesso Escolar 

 

 Seria impossível focar todas as medidas especificas de combate ao insucesso 

escolar, devido á sua complexidade e aos níveis de abrangência desta problemática. 

Contudo, a sua prevenção é uma tarefa urgente e como tal tentaremos mencionar 

algumas medidas de prevenção do insucesso escolar. 

 De seguida irão ser enunciadas algumas estratégias de intervenção 

preconizadas pelo Ministério da Educação (1992) e algumas linhas de intervenção da 

União Europeia, citadas pelo Ministério da Educação (s.d). Estas estratégias e linhas 

de intervenção desenvolvem-se a diversos níveis e estão relacionadas com as 

politicas estruturais, a escola, o professor, a família e o aluno. 
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           De acordo com o Ministério da Educação (1992,p.13), no âmbito das Politicas 

Estruturais, ambiciona-se:  

 

 “Generalizar a pré-escolaridade, medida unanimemente considerada de 

importância fundamental. 

 Adequar o ritmo escolar às necessidades das crianças e dos jovens, 

sublinhando a importância da repartição equilibrada dos tempos de trabalho e 

de lazer no dia, na semana, no ano escolar. 

 Tornar o horário flexível, adaptando a organização do ensino às características 

de vida da comunidade em que a escola se insere; 

 Reduzir as rupturas entre os vários ciclos, quer desenvolvendo um tronco 

comum, quer considerando cada ciclo um todo, diminuindo a frequência dos 

momentos de selecção. (...) 

 Facilitar as aprendizagens básicas, como as da linguagem e as da matemática. 

 Utilizar novos equipamentos e métodos pedagógicos com recurso aos muitos 

canais de difusão de conhecimentos, para estimular as aprendizagens e 

desenvolver o potencial de cada aluno. 

 Recorrer a novos sistemas de avaliação adequados aos novos objectivos da 

educação. Preferência marcada pelos sistemas que atendem prioritariamente à 

aquisição de competências, permitindo implicar o aluno na sua avaliação e 

respeitar o seu ritmo e estilo de aprendizagem. 

 Disponibilizar apoio ao jovem, no campo da orientação, tanto ao longo do 

percurso escolar, como na escolha profissional, quando se verifica a passagem 

para o mundo do trabalho.” 

 

No que diz respeito á escola, e de acordo com o Ministério da Educação (1992), 

procura-se:  

 

 Aumentar a autonomia, o que favorece uma adaptação dos programas ao 

contexto específico e à diversidade dos seus alunos, permite um melhor 

aproveitamento dos recursos de que dispõe e pode desenvolver iniciativas no 

sentido de envolver toda a comunidade educativa e social; 

 Uma maior cooperação com a família em actividades escolares e para 

escolares, pois não só a escola mas também a família são grandes pilares da 

educação das crianças. Ambos devem visar os mesmos objectivos e apoiar-se 

mutuamente, actuando de modo coordenado; 
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 Melhorar a vida escolar, enaltecendo o desempenho dos professores no 

sucesso escolar, oferecer um acolhimento adequado no início do ano escolar e 

estabelecer um mediador que auxilie o aluno na sua relação com a escola. 

 

 
 Segundo o Ministério da Educação (1992), a teoria segundo a qual cabe ao 

professor um papel fundamental no combate ao insucesso do aluno é defendida por 

todos os Estados-Membros da União Europeia. Estes reconhecem que o êxito e a 

eficácia das medidas a serem postas em prática dependem, em grande parte, da 

capacidade de envolvimento do professor. Daí, a importância que assume a sua 

formação, quer inicial quer contínua, para uma permanente adaptação das suas 

competências técnico-científicas em constante mudança.  

 De acordo com Martí e Guerra, (1997, p. 21) como pressuposto básico relativo 

às funções e responsabilidades profissionais do educador, importa salientar a sua 

formação permanente com seminários e cursos de especialização, que lhe permitem 

exercer correctamente a sua tarefa dentro da comunidade educativa. 

 O Ministério da Educação (s.d.) refere ainda que, em Portugal, o Programa de 

Educação para Todos (PEPT), criado em 16 de Maio de 1991, “lançou um projecto de 

Centro de Recursos para a Escolarização Ano 2000, que visa nomeadamente animar 

uma unidade de informação e formação contínua de professores e de outros agentes, 

numa perspectiva de prevenção do abandono escolar, com vista à criação de uma 

cultura de escolarização prolongada” (p. 92). 

 A complexidade crescente que caracteriza a missão do professor, sobretudo no 

quadro do combate ao insucesso escolar, só poderá ser verdadeiramente assumida 

por este se, para o efeito, puder contar com o apoio e a colaboração dos restantes 

parceiros da comunidade educativa. É nesta perspectiva que se enquadra o trabalho 

cooperativo entre professores de uma mesma escola e pela cooperação estreita entre 

os docentes de estabelecimentos de diferentes níveis escolares. Esta cooperação tem 

vindo a ser desenvolvida por alguns sistemas educativos; cooperação reconhecida 

como eficaz, mas que encontra ainda resistências por parte de alguns professores 

(Ministério da Educação, s.d.). 

 No que diz respeito á família, o Ministério da Educação (s.d.) considera que a 

intervenção da família no processo educativo, e mais especificamente na luta contra o 

insucesso escolar, é em larga escala reconhecida, pelo menos teoricamente, na 

maioria dos Estados-Membros da União Europeia. Neste sentido, o empenho da 

família torna-se muito desejável uma vez que se reconhece que os factores/causas do 
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insucesso dos alunos em geral, para muitas crianças, estão não no contexto escolar, 

mas no seio da própria família. 

 Nesta perspectivas, aponta-se para a participação dos pais na gestão da 

escola, participação essa assegurada principalmente através do Conselho de Turma. 

Porém, “raramente encontramos as famílias associadas a trabalho de fundo capaz de 

afectar o projecto de escola. O nível da sua participação dependerá do grau de 

autonomia de que as escolas gozam” (Ministério da Educação, s.d., p. 87). No entanto, 

cada vez mais a família é convidada a envolver se no processo educativo dos filhos, 

quer a nível de actividades escolares ou mesmo para-escolares. 

 Têm-se feito esforços para apoiar a família, integrá-la nos órgãos de gestão e 

envolvê-las nas actividades escolares, porque “o conhecimento do modo como se 

desenvolvem as aprendizagens na classe, auxílio no desenvolvimento do gosto das 

crianças pela leitura, utilização de bibliotecas para pais, cooperação na procura de 

soluções para as dificuldades dos filhos” (Ministério da Educação, 1992, p. 15) pode 

ser essencial na acção contra o insucesso. 

 No que diz respeito ao aluno, o Ministério da Educação (1992, p. 15-16) 

aponta algumas pedagogias que podem favorecer o desenvolvimento pessoal e o 

interesse pela frequência escolar, tais como: 

 

 “A pedagogia por grupos de nível visando a adaptação às características 

individuais e permitindo um diagnóstico preciso das dificuldades de cada um”; 

 “A pedagogia diferenciada que se fundamenta no princípio de que não há via 

única para o conhecimento; paralelamente, pela avaliação formativa, o aluno é 

guiado na sua formação pela ajuda à identificação das suas finalidades e à 

procura do modo de as resolver”; 

 “A pedagogia de projecto, já que aprendizagem implica acção. O projecto, 

levado a cabo por um grupo de alunos e animadores, supõe espírito de 

cooperação e abordagem interdisciplinar dos objectivos, desenvolve uma 

pedagogia activa fundada numa relação constante entre a prática e a teoria e 

acentua a criatividade e a expressão livre dos alunos.” 

 

 Também foram acordadas algumas linhas de força para o desenvolvimento de 

estratégias visando o sucesso educativo em cada um dos Estados-Membros, entre 

estas realçam-se as três últimas linhas apontadas: 

 

 “A oferta de educação deve ser flexível e diversificada, para permitir a cada 

estudante encontrar um caminho adequado aos seus talentos e objectivos. (...) 
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 O potencial das novas tecnologias e os instrumentos para educação à distância 

devem ser explorados no sentido de se enriquecerem os conteúdos da 

educação. 

 Devem ser desenvolvidos sistemas de informação e de avaliação para 

aprofundar o conhecimento destes problemas, para ajudar cada estudante a 

fazer as suas opções e para possibilitar à administração o controlo do 

insucesso e do abandono”. (Ministério da Educação, 1992, p. 18) 

 

À luz da Lei de Bases do Sistema Educativo, as medidas a implementar para 

promover o sucesso escolar e educativo na escolaridade obrigatória são: 

 Actividades de acompanhamento e complemento pedagógicos; 

 Serviços de psicologia e orientação escolar e profissional; 

 Acção social escolar; 

 Serviços especializados dos centros comunitários de saúde. (Artigos 24º a 28º) 

 

As medidas tomadas para minorar o insucesso são inúmeras e todas colocam a 

escola, professores, família e alunos em paridade como meio de ultrapassar esta 

situação. 

  Porém, as medidas só serão eficazes se os valores da escola coincidirem com 

os valores da família e, por conseguinte, do aluno, pois só assim a aprendizagem se 

desenvolverá com mais facilidade e sucesso. 

 

5.1. Medida de “Combate” ao Insucesso e ao Abandono 

Escolar – O papel da Actividade Física no geral e do 

Desporto Escolar em particular. 

 

 Como podemos analisar anteriormente existem várias medidas de combate ao 

insucesso e ao abandono escolar, divididas por diferentes níveis de intervenção. A 

actividade física duma maneira geral e o Desporto escolar de uma forma específica, 

contribuem também como medida de “combate” ao insucesso e ao abandono escolar. 

Neste sub-ponto analisaremos os devidos conceitos e os seus benefícios, sobretudo 

na maneira de combater o insucesso escolar. 
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5.1.1.  Actividade Física 

 

 Começando por definir o conceito de Actividade Física, é importante realçar 

que este tem sido objecto de alterações ao longo do tempo, visto ser um 

fenómeno/comportamento extremamente complexo. Mas o conceito que tem vindo a 

reunir mais consenso é o definido por Caspersen, Powel e Chistenson (1985, p.126), 

que refere a Actividade Física “como qualquer movimento produzido pelos músculos 

esqueléticos que resulta em dispêndio energético para além do metabolismo de 

repouso”.  

 De acordo com Bouchard, (1990), a Actividade Física é um conceito multi-

dimensional em que engloba todas as actividades realizadas pelas pessoas no seu 

dia-a-dia, tais como a actividade lúdica, actividade de lazer, actividades desportivas 

mais ou menos organizadas, entre outras, e que sofre e exerce influência sobre 

inúmeros factores, tais como a aptidão física, a saúde e, consequentemente, o bem-

estar, mobilidade e mortalidade. 

 Após definido o conceito de Actividade Física, passemos a apresentar a 

realidade portuguesa. Estudos realizados pela Comissão Europeia e pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em crianças e jovens quanto ao índice de Actividade Física, 

verificaram que as crianças portuguesas são das que menos cumprem as linhas de 

recomendação para a Actividade Física, em todos os grupos etários, os rapazes são 

mais activos que as raparigas, com o avanço da idade não se verificam uma 

diminuição da Actividade Física, contrariamente ao que acontece a nível mundial. 

(Seabra, 2007) 

 Este último aspecto é, segundo Seabra (2007, p.352), claramente 

“demonstrativo da enorme importância e interessa que a participação em Actividade 

Física e práticas desportivas tem junto da população portuguesa”, daqui podemos 

concluir que de um modo geral os portugueses apesar do baixo índice de actividade 

física referenciado, reconhecem o desporto como um valor educativo, e uma parte 

fundamental da sua formação pessoal e social.  

 São vários e conhecidos os benefícios e a importância que a Actividade Física 

tem sobre todos nós. De acordo com EUFIC (2007), esses benefícios podem fazer-se 

sentir em três vertentes: fisiológica; psicológica e social. Ao nível dos benefícios 

fisiológicos e de uma forma sucinta faz-se sentir com a melhoria da circulação 

sanguínea, das funções cardíacas e pulmonares, com o aumento da resistência, da 

tonificação muscular da melhoria da mobilidade articular e da estimulação do 

metabolismo; a nível dos benefícios psicológicos prende-se á promoção da auto-
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estima, da auto-confiança, da melhoria do estado de humor e consequentemente 

reduz os níveis de ansiedade e depressão; para terminar ao nível dos benefícios 

sociais este promove a melhoria das relações interpessoais. 

 De acordo com Marques (1997), a Actividade Física agrupa várias virtudes, 

aquando no envolvimento em programas educativos e recreativos, assim como: 

 

 No desenvolvimento motor e formação corporal; 

 No desenvolvimento emocional; 

 Na Integração social; 

 No desenvolvimento de traços positivos no carácter; 

 Na aptidão física; 

 Na saúde; 

 Na prevenção da delinquência; 

 

 A Actividade Física, relativamente a crianças e jovens, promove um 

crescimento saudável; aumenta os níveis de desempenho escolar; enriquece o 

reportório psicomotor; ajuda na prevenção e controlo de comportamento de risco, 

como a dependência de substâncias ilícitas e a adesão a dietas pouco saudáveis. 

(Department of Health and Human Services, 2000) 

 No que diz respeito ao insucesso e abandono escolar; e à inclusão social, a 

Actividade Física também possui um papel importante no seu combate.  

 Em relação ao insucesso escolar, a Actividade Física tem um papel significativo 

no sucesso académico. Foram realizados vários estudos que referem a existência de 

uma relação entre a Actividade Física e o aumento dos níveis da função mental e da 

aprendizagem. Nestes mesmos estudos, a pesquisa indica que as escolas que 

oferecem intensos programas de Actividade Física verificam efeitos positivos quanto á 

realização académica: aumento da concentração; melhoria da interpretação oral e 

escrita e verificou-se também uma redução de comportamentos disruptivos. (Franklin, 

2007; Kolbe et al 1986; Symons et al, 1997)  

 Num estudo realizado por Byrd (2007) verificou-se que os estudantes que 

mantiveram um nível mais alto de Actividade Física, obtiveram um índice de Sucesso 

educativo mais elevado do que os estudantes que eram fisicamente menos activos. 

 Os programas de Actividade Física em crianças de idade escolar, segundo 

Taras (2005), ajudam-nas a desenvolver habilidades sociais, a melhorar a saúde 

mental e a reduzir os comportamentos de risco. 

 No que diz respeito à inclusão social, segundo Novais (2007, p.9) “o desporto, 

independentemente da sua expressão, congrega em si um potencial de inclusão 
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social, mantêm-se na moda, contrária na sua prática a desvantagem, o isolamento e o 

separatismo que conduzem á exclusão social”. 

 Segundo Marques (1997) fazer parte do “mundo do desporto” pode fazer cair 

barreiras restritas ou impeditivas. Pode alterar significativamente as consequências da 

exclusão ou pré-exclusão social. É licito afirmar que a simples prática desportiva é um 

meio de prevenção da exclusão ou um meio de re-inclusão social. Os efeitos de uma 

qualquer Actividade Física para o grupo em risco será sempre efémero e relativizado 

ao seu tempo, duração e envolvimento. Porém são esperados factores secundários 

positivos de natureza psicológica, física e moral, os quais devem ser potenciados de 

forma a constituírem-se em efeitos temporais mais duradouros. 

 Vários autores concluem das suas práticas e dos seus estudos, que o Desporto 

pode verdadeiramente ajudar alunos em risco de insucesso escolar e de abandono 

escolar e, consequentemente, de marginalização social. (Disibio 2001; Escarti e 

Gutierrez 2001; Hekkison e Wright, 2003). 

  

5.1.2.  Desporto escolar 

 

 De acordo com Sousa, divulgado pelo Ministério da Educação em 2006, o 

Desporto Escolar é “ (…) 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 actividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo” (Artigo 

5.º – “Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de 

Fevereiro). Mais, ainda, como refere o preâmbulo deste diploma legislativo, “ (…) o 

desporto escolar deve basear-se num sistema aberto de modalidades e de práticas 

desportivas que serão organizadas integrando de modo harmonioso as dimensões 

próprias desta actividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a 

competição”. Em síntese, poderemos dizer que o Desporto Escolar é o ensino do 

Desporto através da realização de competições e dos processos que antecedem a sua 

preparação (actividades recreativas e treinos, com objecto desportivo).  

 Segundo dados do Ministério da Educação, o desporto escolar regista, desde 

2006, um aumento da adesão das escolas, quer em número de praticantes 

abrangidos, quer em número de projectos desenvolvidos, contando com a participação 

da grande maioria dos estabelecimentos de ensino básico e secundário. Entre o ano 

2006/2007 e o de 2008/2009, o número de projectos de Desporto Escolar realizados 

nas escolas aumentou de 1163 para 1312, enquanto o número de alunos incluídos 
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registou uma subida de 111 996 para 120 375. O aumento do número de escolas, de 

alunos, de professores e de equipas envolvidas reforça a importância do Desporto 

Escolar, que constitui uma das apostas da actuação pedagógica do Ministério da 

Educação com maior transversalidade no sistema educativo, através do 

desenvolvimento de actividades desportivas de carácter formativo intra e 

interescolares. Mais do que proceder á organização de competições nas diversas 

modalidades desportivas, esta iniciativa tem uma missão mais alargada que pretende 

contribuir para combater o insucesso e o abandono escolar, ao mesmo tempo que 

promove a inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral de 

jovens em idade escolar, mediante a prática de actividades físicas e desportivas. De 

acordo com os projectos do Desporto Escolar, o Corta-Mato é uma das modalidades 

que abrangem maior número de alunos, contando com 400 000 participantes por ano. 

 A prática desportiva nas escolas constitui um instrumento de grande relevo e 

utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, em complemento, o Desporto Escolar promove estilos de vida 

saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e permitem o 

desenvolvimento da prática desportiva em Portugal. Nas actividades do Desporto 

Escolar deverá ser observado o respeito pelas normas do espírito desportivo, 

fomentando o estabelecimento, entre todos os participantes, de um clima de boas 

relações interpessoais e de uma competição leal e fraterna. Deverá ser oferecido aos 

alunos um leque de actividades que, na medida do possível, reflicta e dê resposta às 

suas motivações e interesses, proporcionando-lhes actividades individuais e colectivas 

que sejam adequadas aos diferentes níveis de prestação motora e de estrutura 

corporal. O Desporto Escolar, inserido no Sistema Educativo, só poderá cumprir a sua 

função social, cultural e educativa, se mantiver relações de cooperação devidamente 

articuladas entre o Sistema Educativo e o Sistema Desportivo (nomeadamente na 

articulação estratégica com o Desporto Federado). 

 

 O objectivo principal do Desporto Escolar, segundo o Ministério da Educação, 

publicado no portal do desporto escolar, 2009 será:  

 

 Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e promover a 

inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral dos 

jovens em idade escolar, através da prática de actividades físicas e 

desportivas; 
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 Proporcionar a todos os alunos acesso á prática de actividade física e 

desportiva como contributo essencial para a formação integral dos jovens e 

para o desenvolvimento desportivo Nacional. 

 

 Existem vários valores que são fomentados pelo desporto escolar, tais como: 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 garantindo a individualidade de cada um); 

a motivação (de todos os intervenientes na procura das melhores práticas); a 

comunicação e credibilidade (como forma de alcançar o reconhecimento de toda a 

comunidade) e por fim, o cumprimento e excelência (assumindo as tarefas para além 

das obrigações tendo em vista o melhor desempenho possível). (portal do desporto, 

2009). 

 

 É de realçar também os benefícios que a prática do desporto e principalmente 

do desporto escolar, tem para com os seus praticantes tais como: 

  

Tabela 3 – Benefícios do Desporto Escolar 

 Desenvolve ossos e músculos 

saudáveis 

 Melhora o rendimento escolar em 

geral; 

 Melhora a saúde no geral  Aumenta a capacidade de 

concentração; 

 Previne o excesso de peso e 

obesidade e suas complicações 

 Aumenta a capacidade de 

aprendizagem por unidade de tempo; 

 Melhora o controlo da 

agressividade 

 Estimula e melhora a auto-estima 

e a autoconfiança; 

 Aumenta a coesão e cooperação  Reduz a ansiedade, o stress e a 

depressão; 

 Melhora as competências e a 

eficiência 

 Melhora a saúde psicológica; 

 Contribui para a formação de 

valores e atitude 

 Melhora a tolerância pelas regras 

e pelos outros 

 Contribui para o desenvolvimento 

da personalidade 

 Melhora o humor 

 Fonte: Ministério da Educação, publicado no portal do desporto, 2009 

 



“O Desporto Escolar como medida de combate ao Insucesso e ao Abandono Escolar” 

Tese de Mestrado                                             26 | P á g i n a  
Teresa Irene Almeida Martins Varelas nº 31802 

 Os contributos e benefícios do desporto escolar para o desenvolvimento das 

crianças/adolescentes e para o Sistema Educativo podem ser sistematizados em 

quatro diferentes áreas: a área Social – alunos fisicamente activos estão mais 

integradas; a área Fisiológica – alunos fisicamente activos são mais saudáveis; a área 

Afectiva – alunos fisicamente activos são mais felizes; e a área Cognitiva – alunos 

fisicamente activos aprendem melhor e de uma forma mais rápida. 

 Após analisado o conceito do desporto escolar, a sua evolução ao longo dos 

anos, a sua missão na prevenção e no combate ao insucesso e ao abandono escolar, 

os seus valores assim como os benefícios, passamos a citar uma parte, a mais 

relevante para este trabalho, da mensagem escrita pelo Sr. Secretário de Estado da 

Educação – o Sr. Valter Lemos, publicada no portal do desporto em 2009 “... 

Considero que o Desporto Escolar, ao constituir-se como uma das vertentes de 

actuação pedagógica do Ministério da Educação com maior transversalidade no 

sistema educativo, contribui de forma clara para a qualidade da escola pública e para 

a igualdade de oportunidades no acesso á prática desportiva, A actividade física e 

desportiva possibilita ao aluno o pleno desenvolvimento da personalidade, da 

formação do carácter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente 

sobre os valores cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento 

físico...”. 

 ”... O Desporto Escolar concorre para o combate ao insucesso e abandono 

escolar, para a promoção da inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudáveis e a 

formação integral dos jovens em idade escolar. Por isso, penso que as escolas se 

devem constituir como pólos dinamizadores da comunidade escolar e da própria 

comunidade educativa em torno destes objectivos...”. 

 “... Garanto-vos que é o objectivo fundamental deste Governo continuar a 

proporcionar a todos os alunos e alunas o acesso á prático de actividades físicas e 

desportivas como contributo essencial para a sua formação integral e para o 

desenvolvimento desportivo Nacional” (ver ANEXOS). 

 Em síntese, sobre a Actividade Física foram feitos ao longo dos anos, vários 

estudos relevantes á co-relação entre a actividade física e o sucesso escolar dos 

alunos. São várias as opiniões, mas o que há a salientar é que existem vários 

benefícios da Actividade Física que levam ao sucesso escolar dos alunos. Assim, é 

uma mais-valia a realização de actividade física na vida destes. Em relação ao 

desporto escolar, tudo o que temos acesso são as divulgações e a informação 

recolhida pelo ministério da educação, na pesquisa que realizámos não encontrámos 

estudos científicos sobre o desporto escolar e o seu objectivo no combate ao 

insucesso escolar e ao abandono escolar, mas como podemos observar pelas 
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citações efectuados pelo próprio Sr. Secretário de Estado da Educação, o Sr. Valter 

Lemos e, também pela divulgação do Ministério da Educação, o desporto escolar visa 

o combate ao insucesso e ao abandono escolar, assim como em outros benefícios na 

vida escolar e pessoal do aluno.  
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 III – Metodologia: 
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TEMÁTICA E METODOLOGIA 

Tema: 

 

 A temática abordada neste trabalho é centralizada no insucesso e abandono 

escolar, visando descobrir o contributo do Desporto Escolar como medida de combate 

destes. 

 

 

Problema em estudo e relevo de ser estudado: 

 

 

 Na perspectiva dos alunos o desporto escolar contribuirá de alguma maneira 

para prevenir e combater o insucesso e o abandono escolar? Se sim de que forma o 

faz? 

 A escolha deste tema derivou do facto do insucesso escolar ser um tema 

bastante comum na nossa sociedade, contudo não existem estudos que procurem ver 

até que ponto o desporto escolar pode contribuir para atenuar esse problema. Neste 

sentido escolheu-se o tema “O desporto escolar como medida de combate ao 

insucesso e abandono escolar” para tentar ver de que maneira o desporto escolar 

poderá ser uma medida que contribua para combater o insucesso e o abandono 

escolar, e se contribuir de que forma o faz. 

 

 

Objectivos: 

 

Os objectivos deste estudo passam por: 

 
 

 Perceber de que forma o desporto escolar pode ser importante para a 

prevenção do abandono e do insucesso escolar, na perspectiva dos alunos 

 Entender de que maneira o desporto escolar pode ser um meio de captar o 

interesse dos alunos pela escola. 

 

Método: 

 

 Neste trabalho foi utilizado o método de estudo de caso 
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Contexto do estudo e unidades de análise: 

 

 As unidades de análise do trabalho são os respectivos alunos (67 alunos) que 

frequentam as modalidades do desporto escolar, respectivamente as Actividades 

Rítmicas Expressivas, Ginástica Artística, Ténis de Mesa e Andebol Masculino. A 

escola onde estão inseridas estas unidades de análise é uma escola EB 2.3 do 

agrupamento de escolas de Ovar, que irá ser caracterizada noutro ponto. 

 

Técnicas de recolha dos dados: 

 

 A técnica de recolha de dados foi efectuada no modo de inquérito por 

questionário. A técnica de recolha de dados efectuada aos alunos foi feita na forma de 

inquérito escrito, com questões de resposta pronta e livre. 

 

Caracterização do Instrumento de recolha de dados: 

 

 Como referido anteriormente, o instrumento utilizado para a recolha de dados 

foi o inquérito por questionário. Este questionário foi dividido em 3 grandes grupos, o I 

grupo referia-se aos dados pessoais dos alunos, o II grupo ao percurso escolar dos 

alunos, e por último o III grupo era referente às opiniões dos alunos sobre o seu 

interesse pelo desporto escolar. No primeiro grupo (dados pessoais), foi questionado 

aos alunos a sua idade, o seu sexo e que ano escolar frequentava, este grupo era 

composto por questões de resposta pronta. No grupo II (percurso escolar), 

questionava-se os alunos se já tinham reprovado, e se a resposta fosse sim, teriam 

que responder por quantos anos e em que anos, ainda neste grupo pedia-se a todos 

os alunos que referissem as suas preferências pelas disciplinas já leccionadas, 

enunciando também a ordem de preferência (1ª,2ª e 3ª), este grupo era composto por 

questões de resposta pronta. Com estes dois grupos obtínhamos informações 

essenciais para podermos caracterizar a amostra sob um nível pessoal e escolar.  

O terceiro grupo de perguntas tinha um objectivo diferente, pretendíamos obter 

informações sobre os interesses dos alunos no desporto e escolar. Este grupo era 

dividido em 2 questões, na primeira perguntou-se aos alunos se gostam de frequentar 

o desporto escolar, os alunos respondiam à questão através de resposta fechada, sim/ 

não/ nem gosto nem desgosto/não responde. A quem respondeu que sim, perguntou-

se o motivo para a sua resposta, esta pergunta requereu uma resposta aberta. Com 

esta pergunta pretendemos adquirir informações sobre o que faz com que os alunos 

gostem de frequentar o desporto escolar. A segunda pergunta do grupo III, é a mais 
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pertinente para a recolha de dados do nosso estudo, os alunos foram questionados 

através de resposta fechada, optando por: concordo plenamente/ concordo/ não 

concordo nem discordo/ não concordo, às várias afirmações descritas no quadro. Esta 

última questão teve como objectivo obtermos a representação dos alunos acerca do 

desporto escolar como medida de sucesso escolar.   

 

Tratamento e análise de dados: 

 

 Após a recolha de dados, foi realizado o tratamento e a análise dos dados 

obtidos. A recolha de dados, feita através da técnica de inquérito na forma escrita 

(questionários), foi tratada estatisticamente. A sua apresentação fez-se através de 

gráficos e tabelas realizados no Word2007. 
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IV - Caracterização do Meio: 
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CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

 

 A escola em que foi efectuado o estudo de caso, está situada numa vila na 

Província da Beira Litoral, é uma das oito freguesias do Concelho de Ovar, uma das 

maiores em termos geográficos e populacionais. Com cerca de 7500 habitantes, 

estende-se por uma vasta área de 25,09 Km2, distribuída por 46 lugares. Faz fronteira 

a Norte com Ovar e S. João de Ovar, a Sul com Avanca e Pardilhó, a Este com S. 

Vicente de Pereira e S. Martinho da Gândara e a Oeste com Ovar e com um dos 

braços da Ria de Aveiro. (Projecto educativo do Agrupamento de escolas de Ovar sul, 

2009) 

 

Desenvolvimento económico e populacional: 

 

 Até há algumas décadas, o estilo de vida da população da freguesia em causa 

era relativamente independente do centro do Concelho. A sua população estava 

vocacionada essencialmente para a agricultura, para a criação de gado e para a 

produção de leite. De uma maneira geral, as pessoas tinham um nível económico 

razoável. Nas últimas décadas, com o abandono da agricultura e a desertificação do 

interior, têm afluído a esta localidade novos agregados familiares que trabalham em 

empresas industriais criadas na freguesia e fora desta e que se instalam em novos 

prédios aqui edificados. Isto contribuiu para que se registasse algum desenvolvimento 

recente, ao nível do comércio, da restauração e da construção civil, dando emprego a 

muitos agregados familiares. Também uma pequena comunidade de etnia cigana se 

instalou na parte nordeste da freguesia. A vila registou um notável surto de 

desenvolvimento em vários sectores: na área do ensino, no associativismo, nas infra 

estruturas, no progresso económico - social e na qualidade de vida. (Projecto 

educativo do Agrupamento de escolas de Ovar sul, 2009) 

 

Agrupamento : 

 

 A escola em questão está inserida no Agrupamento de escolar de Ovar Sul. 

Esta escola é constituída por três blocos, dois com dois pisos onde se situam as salas 

de aula, gabinetes, secretaria e instalações de apoio, e um térreo, onde estão 

instalados o bufete, cozinha, sala de alunos, outros serviços e instalações de apoio. 

Os dois blocos de dois pisos constituem-se como se de um edifício único se tratasse, 
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com ligações horizontais, corredores e três ligações verticais, vulgo caixa de escadas, 

localizadas no centro de cada bloco (quadrangular) de aulas. A estrutura do edifício é 

do tipo tradicional, constituída por estrutura em betão armado e alvenarias em tijolo, 

sendo os vãos equipados com caixilharia em alumínio. O espaço que circunda o 

edifício principal é todo pavimentado em cimento, com espaços verdes junto aos 

gradeamentos, verificando-se que o restante terreno circundante se desenvolve em 

patamares situados a cotas superiores à do edifício principal e onde estão instalados 

os campos de jogos e balneários. Os acessos à escola fazem-se através de três 

portões: um principal, por onde entra toda a comunidade escolar, outro junto ao campo 

de jogos e próximo das instalações da cozinha e um terceiro junto ao pavilhão 

polidesportivo. Apesar de bem apetrechada a escola sede precisa de salas específicas 

devidamente equipadas, essencialmente laboratórios, e espaços verdes ajardinados. 

 Nos últimos anos o corpo docente do Agrupamento manteve-se relativamente 

instável, pelo que a sua grande mobilidade tem dificultado o desenvolvimento de 

projectos de continuidade. O facto de os alunos terem sido confrontados, quase todos 

os anos, com novos professores, pode ter sido também um factor pouco favorável ao 

sucesso educativo. Actualmente esta situação deixou de se verificar, pelo que se 

espera um trabalho mais profícuo no desenvolvimento do processo de ensino - 

aprendizagem. O Agrupamento tem-se debatido com sérios problemas de falta de 

pessoal auxiliar, facto que se tem reflectido no acompanhamento dos alunos fora da 

sala de aula, o que, por vezes, perturba o normal funcionamento da(s) escola(s). 

 Segundo o projecto educativo do Agrupamento de Escolas de Ovar Sul, 

relativamente ao ano de lectivo 2009/2010, podemos ver que durante este ano lectivo 

estiveram inscritos na escola em estudo 418 alunos, em que a maioria está inscrito no 

3º ciclo de ensino, os Cursos de Educação e Formação (CEF), os Cursos de 

Educação e Formação de Adultos (EFA) e Profissional obtêm 76 dos alunos que 

frequentam esta escola (tabela nº 4) 

 

Tabela nº4 (População escolar do ano lectivo 2009/2010) 

População Escolar ano lectivo 2009/2010 
 

Ensino escolar: 
 

 
2ºciclo 

 
3ºciclo 

 
CEF 

 
EFA 

 
PROF 

 
 
418 

 
Nº de alunos: 

 

 
158 

 
184 

 
27 

 
21 

 
28 

Fonte: Projecto educativo do Agrupamento de escolas de Ovar sul,2009 
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 O regimento interno da escola em causa, faz referência á taxa de transição do 

ano escolar, nos anos lectivos de 2003 até 2005. Os resultados da estatistica 

demonstraram que a taxa de transição diminuiu de um ano para o outro. E que no 

ensino básico o 7º ano é o que detém menor taxa de transição (66%) , o 6º ano é o 

que detém maior taxa de transição (85%), em relação aos cursos o profissional a taxa 

de transição é muito baixa de 39%.  (tabela nº 5) 

 

Tabela nº 5(Taxa de transição no 2º/3º ciclos e cursos nos anos lectivos de 2003 a 2005) 

 
Taxa de transição no 2º/3º ciclos e cursos nos anos lectivos de 2003 a 2005 

 

 
Ano 

escolar 
 

2003/2004  
 

Taxa de 
transição 

 2004/2005  
 

Taxa de 
transição 

 
Inscritos 

 
Transitados 

 
Inscritos 

 
Transitados 

5º ano 107 96 90 95 77 81 

6º ano 89 82 93 104 88 85 

7º ano 93 78 84 100 66 66 

8º ano 60 50 84 93 76 82 

9º ano 64 54 85 55 39 71 

9º ano + 1 - - - 34 21 62 

10º Prof. 26 8 31 13 5 39 
Fonte: Regimento interno 2009/2010 do Agrupamento Ovar sul 

 

 

 De acordo com o projecto educativo do Agrupamento de escolar de Ovar Sul 

de 2009/2010, neste agrupamento foram feitos esforços de proporcionar estratégias 

com o objectivo de assegurar a todos os alunos a possibilidade de obterem sucesso 

na sua aprendizagem, diminuindo assim o abandono escolar. As estratégias 

adoptadas foram: estudo orientado; sala de estudo; projecto de turma +; aulas de 

apoio pedagógico acrescido, parcerias, tutorias e Serviços de psicologia e orientação.  
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V – Apresentação e Discussão dos 

Resultados: 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Como já foi referido anteriormente, o nosso propósito neste estudo consistiu 

em entender se o desporto escolar podia ser encarada como uma medida de combate 

ao insucesso e abandono escolar. A abordagem empírica desta questão foi feita com 

base num estudo que recaiu sobre os alunos que frequentam as várias modalidades 

do desporto escolar de uma escola do concelho de Ovar, ao todo 67 alunos. Foi 

fornecido aos alunos, que estavam inscritos no desporto escolar, um questionário, com 

o intuito de adquirir informações dos alunos sobre os seus interesses pelo desporto 

escolar. O questionário era dividido em 3 grupos, o primeiro consistia nos dados 

pessoais dos alunos; o segundo grupo no seu percurso escolar o terceiro era referido 

às opiniões dos alunos sobre o seu interesse no desporto escolar, conforme já 

referimos anteriormente.  

 

I - DADOS PESSOAIS 

 

              Gráfico 3 – Caracterização etária dos alunos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos observar no gráfico acima apresentado, os alunos analisados 

neste estudo, têm idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. O grupo de idades 

que contém maior número de alunos são dos 12 aos 14 anos com uma taxa de 78%, é 

de salientar também que a maior percentagem dos alunos tem 13 anos (com 22 dos 

alunos) e a menor tem 15 anos (com apenas 3 alunos). 
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64%

36%
Feminino

Masculino

                                                              Gráfico 4 – Caracterização do género dos alunos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos 67 alunos inquiridos, 65% dos alunos são do sexo feminino e 36% dos 

alunos do sexo masculino. Ao que corresponde a níveis numéricos a 43 raparigas e 24 

rapazes.  

 Podemos concluir que nesta escola a grande maioria da afluência no desporto 

escolar é frequentado por alunos do sexo feminino. Estes resultados não vêm em 

consonância com os da literatura nacional e internacional consultada tais como 

Cardoso (2000), Castro (2001), Magalhães (2003) e Martins (2005), que realçam que o 

sexo masculino é mais activo nas actividades físicas que o sexo feminino.  

 

                                                               

Gráfico 5 – Caracterização do Ano Escolar dos alunos 
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27%

73%

Sim

Não

 Foi questionado aos alunos os anos escolares que frequentavam, os resultados 

obtidos foram que a maioria dos alunos (43 alunos) frequenta o 3º ciclo do ensino 

básico, desses 43 alunos, 23 estão no 7º ano. O ano lectivo que obtém menor número 

de alunos corresponde ao 5º ano, com apenas 8 alunos (Gráfico 5) 

 Segundo os dados obtidos pelo Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação Física do Ministério da Educação em 2009, comparando o 2º e 3º ciclo do 

ensino básico, há um aumento de 8% da taxa de insucesso e abandono escolar em 

Portugal.  

 

II- PERCURSO ESCOLAR: 

 

Gráfico 6 – Identificação dos alunos que reprovaram de ano 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos analisar anteriormente e de acordo com Alexandre (1999), a 

reprovação de ano é um dos indicadores de insucesso escolar.  

 Foi então de nosso interesse saber dos 67 alunos que frequentam o desporto 

escolar, quantos alunos são repetentes de ano. Assim, perguntamos aos alunos, se já 

tinham repetido o ano, concluímos que a maioria (49 dos alunos) nunca tinha 

reprovado de ano, ao que corresponde a 73% dos alunos. Apesar de ser uma grande 

diferença, é de salientar os 27% de alunos que responderam que já tinham reprovado 

de ano, a esta percentagem correspondem a 18 alunos (Gráfico 6). Destes alunos 

61% são do sexo masculino e 39% do sexo feminino e de idades compreendidas entre 

os 11 e os 15 anos.  

Após estes resultados é bom salientar a importância destes alunos praticarem 

desporto, vários autores concluíram das suas práticas e dos seus estudos, que o 

Desporto pode verdadeiramente ajudar alunos em risco de insucesso escolar e de 

abandono escolar e, consequentemente, de marginalização social (Disibio 2001; 

Escarti e Gutierrez 2001; Hekkison e Wright, 2003). Particularizando no desporto 
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escolar, não comprovado por estudos mas apoiado pelo Ministério da Educação e 

publicado em 2009 no portal do desporto, o desporto escolar beneficia os alunos no 

combate ao insucesso e abandono escolar e promove a inclusão, a aquisição de 

hábitos de vida saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar, através 

da prática de actividades físicas e desportivas.  

 

Gráfico 7 – Identificação do número de anos de reprovação 

 
Gráfico 8 – Identificação dos anos de repetição 

 
 Aos 18 alunos que responderam que já tinham repetido de ano, foram feitas 

mais duas perguntas: Quantas vezes tinham repetido de ano? E em que anos tinham 

repetido? Os resultados obtidos na primeira pergunta foram: 3 dos alunos repetiram 2 

vezes de ano, correspondente a 17% dos alunos, e os restantes 15 alunos repetiram 1 

vez de ano, ao que corresponde a 83% dos alunos. Ou seja, a grande maioria 

reprovou apenas num dos anos, mas é de salientar também os três alunos que já 

reprovaram 2 vezes (Gráfico 7). 

 Relativamente à segunda questão o ano que contém maior grau de repetência 

é o 3º ano de ensino, com 24% dos alunos a afirmarem terem repetido neste ano. 

Comparando as repetências consoante os níveis de ensino, comprovamos que no 1º 

ciclo do ensino básico foi onde se detectou maior grau de repetências com 52%, e no 
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2º ciclo de ensino básico foi onde se detectou menos grau de repetências com 19% 

dos resultados. Mais uma vez nesta pequena amostra de 18 alunos, não se 

comprovou os resultados do estudo efectuado em 2009 pelo Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação Física do Ministério da Educação, que analisou haver um 

aumento de reprovações, quanto maior for o ano escolar, nesta amostra as 

reprovações estão divididas nos 3 graus de ensino básico (Gráfico 8). 

 

Gráfico 9 – Disciplinas de maior interesse dos alunos 

 

 
  

 Questionou-se os alunos sobre as disciplinas que lhes proporcionam maior 

interesse, tendo-lhes sido pedido que enunciassem 3 disciplinas por ordem de 

preferências (1ª, 2ª e 3ª escolha).  Relativamente á 1ª escolha dos alunos, é bem 

expressiva a preferência, com 39 dos alunos a escolher a disciplina de Educação 

Física como a de maior preferência. NA segunda escolha já não é tão expressiva essa 

preferência, esta divide-se igualmente pela Educação Física e pela Educação Visual, 

ambos com 13 alunos. Por último, na terceira a escolha divide-se por algumas 

disciplinas: tais como Inglês, Informática, com 7 alunos cada, mas ainda se verificam 

preferências em Educação Física e Educação Visual cada uma com 5 alunos. (Gráfico 

9). Concluímos assim que a disciplina com mais ênfase de popularidade entre os 

alunos é a Educação Física, arrecadando ao todo, nas 3 escolhas (57 referências), as 

disciplinas que não foram enunciadas por nenhum dos alunos foram: Religião e Moral; 

História e Físico-química. É de salientar que todos os resultados que não se 

encontram neste gráfico, contêm menos alunos dos que os representados, não sendo 

assim relevantes ao estudo. 
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II- OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE O INTERESSE NO 

DESPORTO ESCOLAR: 

 

Gráfico 10 – Gosto dos alunos pelo Desporto Escolar 

 
 

 Segundo dados do Ministério da Educação em 2009, dentro do desporto 

escolar deve ser oferecido aos alunos um leque de actividades que, na medida do 

possível, reflicta e dê resposta às suas motivações e interesses, proporcionando-lhes 

actividades individuais e colectivas que sejam adequadas aos diferentes níveis de 

prestação motora e de estrutura corporal. Estes objectivos se forem executados 

correctamente incutem nos alunos interesse e gosto pelo desporto escolar, os 

resultados neste estudo demonstram que 99% dos alunos gostam de frequentar o 

desporto escolar, apenas 1% correspondente a 1 aluno respondeu que nem gosta 

nem desgosta, é de salientar que este aluno já repetiu de ano (gráfico 10).  

 Aos alunos que responderam que gostam de frequentar o desporto escolar, foi 

questionado o porquê de terem dado essa resposta. As razões foram variadas, 

passemos a identificar as respostas obtidas:  

 Tabela nº 6 – Razões do gosto pelo Desporto Escolar 

Fonte: Questionário aos alunos, 2010 

99%

1%

Sim

Não

Nem gosto nem desgosto

NR

Razões do gosto pelo Desporto Escolar 

 Porque é divertido e é algo que gosto de fazer; 

 É interessante; 

 Passar mais tempo com os amigos; 

 O gosto pelo Desporto e por enfrentar os limites físicos; 

 Saúde e evolução das Capacidades Físicas; 

 Bom para entreter nos tempos livres; 

 Outro tipo de resposta; 
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Representações dos Alunos acerca do Desporto escolar como 

medida de Sucesso Escolar. 

 

 Com esta questão tivemos como objectivo a obtenção das opiniões dos alunos 

sobre o desporto escolar como medida de combate ao insucesso e abandono escolar. 

 Para tal foi feita uma grelha que inclui (ver abaixo) 4 grupos de perguntas, 

(A/B/C e D), em que o grupo A simboliza o desporto escolar como medida de 

integração e socialização ou seja, o sucesso escolar na componente socializadora. O 

grupo B representa o desporto escolar como medida de aumentar o interesse pela 

escola, o grupo C refere-se ao combate ao abandono escolar e por último o grupo D 

destina-se á componente dos conhecimentos/ instrução. Todos eles como factores de 

prevenção e combate ao insucesso escolar e abandono. As respostas possíveis eram 

fechadas e de 3 tipos: representação positiva (Concordo totalmente/ Concordo); 

representação negativa (Não Concordo) e representação neutra (Não Concordo nem 

Discordo). 

 Passamos a apresentar os resultados obtidos, num primeiro momento de uma 

forma geral, e de seguida especificando e subdividindo pelos 4 subtemas (A/ B/ C e D) 

em cima denominados. 

 
Tabela nº 7 – Representações dos 67 alunos, acerca do Desporto Escolar como medida de Sucesso 

Escolar  

  
Concordo 
totalmente 

 
Concordo 

Não 
Concordo 

Nem 
discordo 

 
Não 

Concordo 

A - Passei a conhecer melhor os 
meus colegas 

 

27 
 

31 
 

9 
 

0 

A - Integrei-me melhor na escola 17 20 26 4 
A - Aprendi regras sociais de 
comportamento (respeitar o 
colega...) 

 
22 

 
20 

 
17 

 
8 

B - Passei a gostar mais da escola 17 27 18 5 
B - Passei a gostar mais dos 
professores 

 

16 
 

33 
 

12 
 

6 

B - Passei a gostar mais de outras 
disciplinas 

 

11 
 

25 
 

19 
 

12 

C - Deixei de pensar em abandonar 
os estudos 

 

16 
 

22 
 

14 
 

15 

D - Consigo compreender melhor 
matéria de outras disciplinas 

 
12 

 
25 

 
16 

 
14 

D - Passei a ter melhores resultados 
noutras disciplinas 

 
15 

 
26 

 
13 

 
13 

Total dos resultados 153+229= 382 (63%) 144 (24%) 77 (13%) 
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Tabela nº8 – Representações dos 18 alunos que já obtiveram retenção de ano, acerca do Desporto 

Escolar como medida de Sucesso Escolar 

 

  
Concordo 
totalmente 

 
Concordo 

Não 
Concordo 

Nem 
discordo 

 
Não 

Concordo 

A - Passei a conhecer melhor os 
meus colegas 

 

6 
 

10 
 

2 
 

0 

A - Integrei-me melhor na escola 7 7 4 0 
A - Aprendi regras sociais de 
comportamento (respeitar o 
colega...) 

 
10 

 
5 

 
3 

 
0 

B - Passei a gostar mais da escola 6 11 1 0 
B - Passei a gostar mais dos 
professores 

 

7 
 

8 
 

3 
 

0 

B - Passei a gostar mais de outras 
disciplinas 

 

8 
 

8 
 

2 
 

0 

C - Deixei de pensar em abandonar 
os estudos 

 

6 
 

4 
 

4 
 

4 

D - Consigo compreender melhor 
matéria de outras disciplinas 

 
6 

 
8 

 
4 

 
0 

D - Passei a ter melhores resultados 
noutras disciplinas 

 
7 

 
7 

 
2 

 
2 

Total dos resultados: 66+68 = 131 (81%) 25 (15%) 6 (4%) 

  

 De acordo com o pensamento de Pires, Fernandes e Formosinho (1991, p.187-

188), a escola tem como finalidade que seja feita a aquisição de determinados 

conhecimentos e técnicas, por parte dos alunos, ao que denominamos de instrução; 

visa também o desenvolvimento equilibrado da personalidade do aluno, ao que se 

denomina de estimular; e também garantir a interiorização de determinadas condutas 

e valores com vista à integração na escola e na sociedade, socialização. 

 A Actividade Física, relativamente a crianças e jovens, promove um 

crescimento saudável; aumenta os níveis de desempenho escolar; enriquece o 

reportório psicomotor; ajuda na prevenção e controlo de comportamento de risco, 

como a dependência de substâncias ilícitas e a adesão a dietas pouco saudáveis 

(Department of Health and Human Services, 2000). 

 Segundo o Ministério da Educação, publicado no portal do desporto escolar, 

2009, os contributos e benefícios do desporto escolar para o desenvolvimento das 

crianças/adolescentes e para o Sistema Educativo podem ser sistematizados em 

quatro diferentes áreas: a área Social – alunos fisicamente activos estão mais 

integradas; a área Fisiológica – alunos fisicamente activos são mais saudáveis; a área 

Afectiva – alunos fisicamente activos são mais felizes; e a área Cognitiva – alunos 

fisicamente activos aprendem melhor e de uma forma mais rápida. 
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 Através do gráfico dos resultados obtidos, a maioria das representações dos 

alunos que fizeram parte da nossa investigação são positivas, tanto na globalidade 

dos 67 alunos, com 63% das respostas positivas, como na amostra dos 18 alunos que 

já repetiram de ano, com 81% das respostas positivas, podemos verificar assim, que 

duma forma global os alunos analisados concluem que o desporto escolar pode ser 

considerado como uma medida de sucesso escolar nas suas diferentes componentes 

(Tabela nº 7 e 8).  

 Comparando assim de igual modo as duas tabelas e de uma forma geral, 

conseguimos observar algumas diferenças notórias nas percentagens obtidas. 

 Podemos destacar, e como analisado anteriormente, a percentagem das 

representações positivas em que, na globalidade dos alunos representa 63% das 

respostas, e nos alunos já reprovaram de ano, observa-se em 81% das respostas. As 

respostas neutras denotam também diferenças, mas não tão significativas. Para 

terminar, os resultados gerais das representações negativas demonstram diferenças 

entre ambas as tabelas, é de salientar a baixa percentagem em ambos os casos, mas 

é de realçar também a percentagem dos alunos já reprovados de apenas 4% das 

respostas totais, o que nos leva a crer que é nos alunos que já reprovaram de ano, 

que o desporto escolar é entendido como medida de sucesso escolar de forma mais 

notória, são mais notórias (Tabela nº 7 e 9). 

 Subdividindo as perguntas pelos quatro subtemas já enunciados em cima, 

passamos a demonstrar os resultados obtidos, efectuando desde logo, uma 

comparação entre os resultados da globalidade dos alunos e os resultados obtidos 

apenas dos alunos que já reprovaram de ano. 

 

A – O Desporto Escolar como medida de integração e socialização/ Sucesso 

Escolar na dimensão socializadora 

 

 De acordo com EUFIC (2007) a actividade Física promove vários benefícios 

aos seus praticantes, tanto ao nível fisiológico, psicológico e social. Ao nível dos 

benefícios sociais, a actividade física promove a melhoria das relações interpessoais. 

Como referem Bourdieu, (1972), Harper et al. (1980) e Snyders (1977), a escola é hoje 

em dia um meio de excelência para a socialização dos jovens, sendo a escola o local 

mais eficaz de conservação e reprodução social e praticamente nenhuma cultura, 

nenhum sistema social actual, prescinde da escola e da sua força socializadora. 

Através da escola se incutem valores, ideais, hábitos, podendo também assim, por 



“O Desporto Escolar como medida de combate ao Insucesso e ao Abandono Escolar” 

Tese de Mestrado                                             46 | P á g i n a  
Teresa Irene Almeida Martins Varelas nº 31802 

outro lado, causar mais discrepâncias entre diferentes culturas, ou mesmo, entre 

diferentes classes sociais.  

 Os resultados do nosso estudo vão, de forma global, ao encontro do que 

referem os autores anteriores, e de forma concreta realçam o papel que o desporto 

escolar tem, na opinião dos próprios alunos, na promoção do sucesso escolar na sua 

componente socializadora. 

  

Gráfico 11 – Passei a conhecer melhor os meus colegas

 

 

Tabela nº 9 - Passei a conhecer melhor os meus colegas (%) 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

40% 46% 14% 0% 

Alunos já retidos 33% 56% 11% 0% 

 

 

 Como podemos verificar nos resultados apresentados, a maioria dos alunos 

afirma concordar com a afirmação que através do desporto escolar “passei a conhecer 

melhor os meus colegas”. Na totalidade dos alunos verificou-se que 46% dos concorda 

com a afirmação, 40% concorda plenamente e 14% opta por uma resposta neutra, 

nem concorda nem discordam, é de salientar que nenhum aluno respondeu que não 

concordava. Relativamente aos dados apresentados pela amostra dos alunos já 

retidos, eles estão de acordo com a amostra total (Gráfico 11 e Tabela 9). 
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Gráfico 12 – Integrei-me melhor na escola 

 

 

Tabela nº 10 - Integrei-me melhor na escola (%) 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

25% 30% 39% 6% 

Alunos já retidos 39% 39% 22% 0% 

 

 

 No que diz respeito à inclusão social, segundo Novais (2007, p.9) “o desporto, 

independentemente da sua expressão, congrega em si um potencial de inclusão 

social, mantêm-se na moda, contrária na sua prática a desvantagem, o isolamento e o 

separatismo que conduzem á exclusão social”. Esta ideia está em consonância com o 

pensamento de Marques (1997) que realça o importante papel da actividade física na 

integração e inclusão social.  

 Foi perguntado aos alunos se na sua opinião o desporto escolar ajudava numa 

melhor integração na escola, ao que 39% dos alunos optaram pela resposta neutra, 

que nem concordavam nem discordavam, mas a maioria optou pela representação 

positiva, ou seja, 30% concorda e 25% concorda totalmente com a afirmação. Há 

ainda 6% dos alunos que afirmam não concordar. 

 Efectuando a comparação dos resultados totais obtidos, e os resultados da 

pequena amostra dos alunos que já reprovaram de ano, podemos salientar que a 

grande maioria concorda que o desporto escolar é um meio de melhor integração na 

escola, podemos também denotar aqui que dos 18 alunos que já reprovaram de ano, 

que nenhum optou pela escolha não concorda. 

 Segundo Marques (1997) fazer parte do “mundo do desporto” pode fazer cair 

barreiras restritas ou impeditivas, pode alterar significativamente as consequências da 

exclusão ou pré-exclusão social. Pensamos que os nossos resultados, expressos no 

Gráfico 12 e na Tabela 10, se aproximam daquela ideia. 
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Gráfico 13 – Aprendi Regras sociais de comportamento (respeitar o colega...) 

 

Tabela nº 11 - Aprendi Regras sociais de comportamento (respeitar o colega...) (%) 

 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

33% 30% 25% 12% 

Alunos já retidos 56% 27% 17% 0% 

 

 

 Os programas de Actividade Física em crianças de idade escolar, segundo 

Taras (2005), ajudam-nas a desenvolver habilidades sociais, a melhorar a saúde 

mental e a reduzir os comportamentos de risco. De acordo com os estudos de Franklin 

(2007), Kolbe et al (1986) e de Symons et al (1997),  os programas de actividade física 

verificam também uma redução de comportamentos disruptivos. 

 Relativamente ao desporto escolar promover a aprendizagem de regras sociais 

de comportamentos, a maioria dos alunos concorda totalmente (33% dos resultados), 

seguindo-se o concordo (com 30%) e 25% dos alunos não concordam nem discordam 

e ainda 12% dos alunos não concordam com a afirmação.  

Na amostra de alunos que já repetiram o ano, há um reforço significativo da ideia de 

que através do desporto escolar se aprendem regras de comportamento, pois mais de 

metade desses alunos (56%), referiu concordar totalmente com essa afirmação.É de 

salientar ainda que nenhum deles afirmou não concordar com a afirmação. Isto leva-

nos a concluir que os alunos que já reprovaram de ano, estão de acordo que o 

desporto escolar os ajudou a integrar-se melhor na escolar e na sua socialização 

(Gráfico 13 e Tabela 11). 
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B - O desporto escolar como medida de aumentar o interesse pela escola 

 

 No que diz respeito aos alunos considerarem o desporto escolar como um 

factor que contribui para aumentar o seu interesse dos pela escola, as suas 

representações gerais são positivas.  

 

Gráfico 14 – Passei a gostar mais da escola 

 

Tabela nº 12 - Passei a gostar mais da escola (%) 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

25% 40% 27% 8% 

Alunos já retidos 33% 61% 6% 0% 

 

 

 De forma mais concreta, podemos constatar, pelos resultados obtidos, que 

uma grande percentagem dos alunos (40%) admite concordar que passou a gostar 

mais da escola, 25% concorda plenamente e ainda 8% discorda da afirmação, 

respondendo que não concorda. É de salientar que o resultado da amostra dos alunos 

já retidos está de acordo com a amostra total, reforçando positivamente o sentido geral 

desse resultado (Gráfico 14 e Tabela 12). 

 

Gráfico 15 – Passei a gostar mais dos professores 
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Tabela nº 13 - Passei a gostar mais dos professores (%) 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

24% 49% 18% 9% 

Alunos já retidos 39% 44% 17% 0% 

 

 

 Podemos verificar que os alunos que frequentam o desporto escolar nesta 

escola passaram a gostar mais dos professores, mas ainda existe uma pequena 

percentagem de 9% dos alunos que diz não concordar com a afirmação, os dados 

obtidos nos alunos já retidos são semelhantes, mas mais uma vez nenhum aluno não 

concordou com a afirmação (Gráfico 15 e Tabela 13). 

 

Gráfico 16 – Passei a gostar mais de outras disciplinas 

 

 

Tabela nº 14 - Passei a gostar mais de outras disciplinas (%) 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

16% 37% 29% 18% 

Alunos já retidos 44,4% 44,4% 11,2% 0% 

 

 

 Relativamente a este ponto, a percentagem de alunos que optou por não 

concordar com a afirmação “passei a gostar mais de outras disciplinas” aumentou 

relativamente aos dados antes obtidos, apresentando um valor de18%. Apesar de não 

ser um resultado expressivo relativamente aos dados das representações positivas, é 

um valor a ter em consideração. No que diz respeito aos alunos que já reprovaram de 

ano, os resultados são diferentes, com uma maior percentagem relativamente às 

representações positivas (89%) e não são de registar quaisquer resultados negativos 

(Gráfico 16 e Tabela 14). 
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C – O desporto escolar como medida de combate ao abandono escolar 

 

 

 Relativamente aos alunos considerarem o desporto escolar como forma de 

deixarem de pensar em abandonar a escola, embora as respostas positivas não sejam 

tão evidentes como nos casos anteriores, continuou a existir maior percentagem de 

respostas positivas do que negativas. 

 

Gráfico 17 – Deixei de pensar em abandonar os estudos  

 

Tabela nº 15 - Deixei de pensar em abandonar os estudos (%) 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

24% 33% 21% 22% 

Alunos já retidos 34% 22% 22% 22% 

 

 

 Vários autores concluem das suas práticas e dos seus estudos que o Desporto 

pode verdadeiramente ajudar alunos em risco de insucesso escolar e de abandono 

escolar (Disibio 2001; Escarti e Gutierrez 2001; Hekkison e Wright, 2003).  

 Relativamente ao Desporto Escolar e segundo a mensagem do Sr. Secretário 

de estado da Educação e publicado no portal do desporto em 2009, “o desporto 

escolar concorre para o combate ao insucesso e abandono escolar, para a promoção 

da inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudáveis e a formação integral dos jovens 

em idade escolar. Por isso, penso que as escolas se devem constituir como pólos 

dinamizadores da comunidade escolar e da própria comunidade educativa em torno 

destes objectivos...”. 

 Analisando os dados obtidos no nosso estudo podemos concluir que as 

opiniões não são unânimes, mas apesar disso, 33% dos alunos concordam que com a 

frequência no desporto escolar deixaram de pensar em abandonar os estudos, 24% 

concorda plenamente e 22% dos alunos não concorda com a afirmação. Esta 

representação negativa de 22% poderá ser visto de dois pontos de vista, ou os alunos 

realmente pensaram em abandonar os estudos e o desporto escolar não os ajudou a 
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pôr de lado essa hipótese, ou então nunca pensaram nessa possibilidade, logo o 

desporto escolar não os ajudou a deixar de pensar em abandonar os estudos, optando 

assim pela opção não concorda. A diferença entre a totalidade dos alunos e a 

pequena amostra dos alunos já retidos é pequena, mas é de realçar os 33% de alunos 

que responderam concordar totalmente com a afirmação. É de concluir que apesar de 

alguns alunos não concordarem, a maioria dos alunos concorda, e é notória a 

percentagem das representações positivas, com isto podemos então dizer que o 

desporto escolar é uma medida de prevenção e combate do abandono escolar 

(Gráfico 17 e Tabela 15). 

 

D – O Desporto Escolar como factor de prevenção e combate ao insucesso 

escolar ao nível da instrução e dos conhecimentos 

 

 Também em relação ao papel do desporto escolar no que toca a ser um factor 

potenciador de sucesso na instrução e nos conhecimentos exigidos para que isso 

aconteça, as representações gerais dos alunos são positivas.  

 

Gráfico 18 – Consigo compreender melhor matéria de outras disciplinas 

 

 Tabela nº 16 - Consigo compreender melhor matéria de outras disciplinas (%) 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

18% 37% 24% 21% 

Alunos já retidos 33% 45% 22% 0% 

 

 A Actividade Física, relativamente a crianças e jovens, promove um 

crescimento saudável; aumenta os níveis de desempenho escolar; enriquece o 

reportório psicomotor; ajuda na prevenção e controlo de comportamento de risco 

(Department of Health and Human Services, 2000).  

 Relativamente ao insucesso escolar, a Actividade Física tem um papel 

significativo no sucesso académico, foram realizados vários estudos que referem a 
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existência de uma relação entre a Actividade Física e o aumento dos níveis da função 

mental e da aprendizagem. (Franklin, 2007; Kolbe et al 1986; Symons et al, 1997)  

 Verificamos neste estudo que esta questão “consigo compreender melhor 

matérias de outras disciplinas”, foi a que proporcionou uma representação positiva 

mais baixa, apesar de constituir 55% dos resultados. Em relação á representação 

negativa, esta foi significativa com 21% dos resultados, há também que comparar este 

resultado com os dos alunos já retidos, em que este último não obteve qualquer 

resposta negativa. O que realça a diferença notória entre a opinião global e a opinião 

apenas dos alunos que tem ou tiveram insucesso escolar. 

 

Gráfico 19 – Passei a ter melhores resultados noutras disciplinas 

 

Tabela nº 17 - Passei a ter melhores resultados noutras disciplinas (%) 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo Não concordo 
Nem discordo 

Não Concordo 

Totalidade dos 
Alunos 

23% 39% 19% 19% 

Alunos já retidos 39% 39% 11% 11% 

 

 

 Num estudo realizado por Byrd (2007) verificou-se que os estudantes que 

mantiveram um nível mais alto de Actividade Física, obtiveram um índice de sucesso 

educativo mais elevado do que os estudantes que eram fisicamente menos activos. 

 De acordo com Franklin, (2007); Kolbe et al (1986) e Symons et al, (1997) 

vários estudos indicam que as escolas que oferecem intensos programas de 

Actividade Física verificam efeitos positivos quanto á realização académica: aumento 

da concentração e melhoria da interpretação oral e escrita. 

 A prática desportiva nas escolas constitui um instrumento de grande relevo e 

utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, em complemento, o Desporto Escolar promove estilos de vida 

saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e permitem o 

desenvolvimento da prática desportiva em Portugal. (Ministério da Educação, 

publicado no portal do desporto em 2009). 
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 Para terminar os alunos foram questionados sobre se após frequentarem o 

desporto escolar se passaram a ter melhores resultados noutras disciplinas, os 

resultados foram bastante positivos, 39% dos alunos respondeu que concordava com 

a afirmação, 23% concordaram totalmente, 19% dos alunos tem uma opinião neutra, 

não concordam nem discordam, e outros 19% não concordam com a afirmação. É de 

salientar nesta observação que nos alunos já retidos de ano existe uma grande 

percentagem de alunos que optou pela representação positiva, 39% concorda 

totalmente e outros 39% concordam com a afirmação. Apesar desta percentagem 

significativa, 11% dos alunos optaram pela representação negativa. Mas, no geral, a 

representação positiva está em relevo nas opiniões dos alunos sobre o desporto 

escolar como medida de combate ao insucesso e abandono escolar. 
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VI - Conclusões: 
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CONCLUSÕES 

 

 O objectivo fundamental do estudo em causa, centrou-se em analisar se o 

desporto escolar podia ser considerado uma medida de combate ao insucesso e 

abandono escolar. Para um conhecimento mais aprofundado e com resultados mais 

concretos, seria pertinente a implementação deste estudo em várias escolas, e em 

vários pontos distintos de portugal, no sentido de obtermos uma representação mais 

completa e fidedigna, mas devido a algumas limitações na concretização deste estudo, 

como por exemplo o seu limite de tempo, foi apenas possivel analisar uma escola, 

assim sendo os resultados obtidos não poderão ser vistos de uma forma generalizada, 

mas sim particular. 

 

 Com isto, com base na análise e discussão dos resultados obtidos, emergem 

algumas conclusões, tais como:  

 

 As raparigas tem uma percentagem de frequencia no desporto escolar superior 

aos rapazes; 

 Os alunos no 3º ciclo (ciclo de ensino com maior indice de insucesso escolar em 

comparação com o 2º ciclo), tem uma maior percentagem de alunos a 

frequentar o desporto escolar que o 2º ciclo; 

 A educação fisica é a disciplina de maior interesse por parte dos alunos; 

 O desporto escolar pode ser visto, na opinião dos alunos, como uma medida de 

integração e socialização, o sucesso escolar na forma socializadora; 

 O desporto escolar implementa nos alunos um aumento do interesse pela 

escola; 

 O desporto escolar como uma medida de combate ao abandono escolar; 

 O Desporto Escolar, segundo as opiniões dos alunos pode ser encarado, como 

factor de prevenção e combate ao insucesso escolar ao nível da instrução e dos 

conhecimentos 

 Destas formas de representação do sucesso escolar, tanto ao nível da 

integração e socialização; ao nivel do interesse pela escola, do combate ao 

abandono escolar e ao nivel da instrução e conhecimentos, os resultados 

obtidos, nos alunos que já tiveram insucesso escolar, reforçam de uma maneira 

significativa a constatação de que o desporto escolar pode ser encarado como 

uma medida de combate ao insucesso e abandono escolar. 
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 Na globalidade dos alunos, as opiniões analisadas, são maioritariamente 

representações positivas, podemos verificar assim, que duma forma global os 

alunos analisados concluem que o desporto escolar pode ser considerado como 

factor potenciador de sucesso escolar. 
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VIII - ANEXOS: 
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Questionário aos alunos 

I. Dados pessoais: 

 

Idade  :  ____________________________________________________________ 

 

Sexo :             Feminino                          Masculino  

 

Ano escolar:  _______________________________________________________ 

 

II. Percurso Escolar: 

 

Já reprovaste? 

 Sim                   Não 

 

Se sim :  

Quantos anos reprovaste: ____________________________________________ 

Em que ano: ________________________________________________________ 

 

De todas as disciplinas que ja tiveste indica as 3 que mais gostaste por 

ordem de interesse: 

1ª _________________________________________________________________  

2ª _________________________________________________________________ 

3ª _________________________________________________________________ 

 

III. Opinião dos alunos sobre o interesse do desporto 

escolar  

 

Gostas do desporto escolar? 
 

 Sim  

 Não 

 Nem gosto nem desgosto  

 Não responde 
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Se Sim diz brevemente porquê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Através do desporto escolar: 

 

Relativamente a cada item, assinala com x a resposta que melhor corresponde 

á tua opinião. 

 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 

Não 
Concordo 

Nem 
discordo 

Não 
Concordo 

A-  Passei a conhecer melhor os  
meus colegas 

    

A- Integrei-me melhor na 
escola 

 

    

A- Aprendi regras sociais de 
comportamento (respeitar 

o colega...) 

    

B- Passei a gostar mais da 
escola 

 

    

B- Passei a gostar mais dos 
professores 

    

B-Passei a gostar mais de 
outras disciplinas 

    

C- Deixei de pensar em 
abandonar os estudos 

    

D- Consigo compreender 
melhor matérias de outras 

disciplinas 

    

D- Passei a ter melhores 
resultados noutras 

disciplinas 

    

 


