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Resumo 

É tão importante perceber porque há insucesso escolar, como descobrir um meio para 

o combater. Durante décadas vários autores debruçaram-se sobre esta problemática, 

no entanto, continua a ser um problema nas escolas, que consequentemente leva ao 

abandono escolar, antes de os alunos cessarem a escolaridade obrigatória. As causas 

são múltiplas. 

 A questão a estudar é se a Educação Física pode ajudar no combate ao insucesso 

escolar. Vários estudos têm provado que a Actividade Física pode ajudar os alunos a 

nível mental e cognitivo.  

O presente estudo tem como objectivo verificar, se na opinião dos professores, a 

Educação Física constitui uma mais-valia para o progresso escolar. Foram inquiridos 

30% dos professores de cada departamento disciplinar, existentes numa escola 

secundária do Concelho de Vila Real, obtendo uma amostra de 37 professores.  

Após a análise de resultados, verificou-se que os professores inquiridos de um modo 

geral, concordam que a Educação Física contribui para a promoção do sucesso na 

componente de socialização. Quanto à Educação Física como factor de 

sucesso/aprendizagem, dentro da área específica, no desenvolvimento de 

capacidades motoras, 75,68% dos auscultados, concordam/concordam totalmente. No 

que diz respeito à influência da Educação Física no desenvolvimento de 

aprendizagens úteis e aplicáveis noutras disciplinas, os inquiridos mostraram opiniões 

diversas, maioritariamente, assinalaram a opção - nem concordo nem discordo. Por 

fim, os sondados manifestaram ideias divergentes, relativamente à importância da 

Educação Física como factor de combate ao Insucesso Escolar. 

Palavras-chave: Insucesso Escolar, Educação Física, Combate ao Insucesso 
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Abstract 

It's so important to understand because there are school failure, such as finding a way 

to combat it. For decades many authors pored over this issue, however, remains a 

problem in schools, which consequently leads to leaving school, before students cease 

their compulsory schooling. The causes are multiple.  

The question is whether to study Physical Education can help to combat school failure. 

Several studies have proven that physical activity can assist students in mental and 

cognitive level.  

This study aims to verify if in the opinion of teachers, physical education is an asset for 

the school progress. 30% of respondents were teachers from each department existing 

curriculum at a middle school in Vila Real, obtaining a sample of 37 teachers.  

After analyzing the results, it was found that the teachers surveyed generally agree that 

the physical education contributes to the promotion of successful socialization 

component. As for the Physical Education as a factor for success and learning within 

the specific area, the development of motor skills, 75.68% of surveyed, agree or 

strongly agree. Regarding the influence of Physical Education on the development of 

learning useful and applicable in other disciplines, respondents showed different 

opinions, mostly marked the option - Neither agree nor disagree. Finally, those polled 

expressed divergent views with regard to the importance of Physical Education as a 

factor to combat school failure.  

 

Keywords: academic failure, physical education, Fighting Failure  
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Introdução 
 

A problemática do Insucesso Escolar é bastante discutida, mas não se sabe ao 

certo como o combater. Vários autores, ao longo dos tempos, debruçaram-se sobre 

esta temática. Definem o conceito de Insucesso Escolar, e procuram encontrar as 

causas que levam alguns alunos a não obter sucesso. 

O Sucesso Escolar significa uma das maiores e mais importantes conquistas 

na história de vida de todas as crianças. Porém, sabe-se que uma percentagem 

elevada de alunos experiencia, ao longo do seu percurso escolar, momentos de 

insucesso, de desânimo e até de abandono precoce da escola (Corte - Real, 2004). 

De acordo com a literatura, a prática de Actividade Física tem um impacto 

importante na saúde mental. Segundo Cotman e Berchtold (2002), cit. Salgado (2009), 

existem vários benefícios que a prática de Actividade Física têm sobre a função e a 

saúde cerebral. Estes neurologistas, entre outros autores, como Byrd (2007) e Witek 

(s.d.) revelam a forte influência que a Actividade Física e Desportiva tem sobre o 

sistema nervoso. 

Como afirma Neira (s.d.), a Educação Física, desenvolve nos alunos regras e 

valores sociais, de cooperação, solidariedade e respeito mútuo. Os alunos aprendem a 

partilhar, a jogar em equipa, a aceitar a perder e a ganhar, a dividir o material, a 

respeitar as regras, assim como aos colegas.  

Atendendo aos benefícios da Actividade Física e Desportiva, pretende-se com 

este estudo, perceber se a disciplina de Educação Física, poderá constituir um meio 

de combate ao Insucesso Escolar. Para tal, foram inquiridos vários professores de 

diferentes departamentos disciplinares, de uma escola do Concelho de Vila Real, e 

posteriormente foi feita a análise das suas opiniões, para aferir as potencialidades da 
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disciplina de Educação Física, e se esta constitui uma mais-valia para o Sucesso 

Escolar dos alunos. 

O presente estudo está organizado em seis grandes partes distintas: Revisão 

da Literatura, Objectivos e Hipóteses, Metodologia, Apresentação dos Resultados, 

Discussão dos Resultados e Conclusão. 

No capítulo I, consta a Revisão de Literatura específica, fundamentalmente dos 

conceitos de Insucesso Escolar, seus sintomas e principais causas, políticas 

educativas, objectivos e benefícios da Educação Física e da Actividade Física para o 

Sucesso Educativo. 

No capítulo II, Objectivos e Hipóteses, está disposto a definição do problema, 

procurando definir os objectivos, e a formulação das hipóteses inerentes ao estudo em 

questão. 

A Metodologia adoptada na realização deste estudo surge no capítulo III, onde 

se descreve a caracterização do contexto de investigação, o método, a amostra e os 

procedimentos de análise de dados.  

No capítulo IV, são expostos os resultados obtidos e no capítulo seguinte 

(capítulo V), apresenta-se a Discussão dos Resultados onde os dados analisados são 

comparados com outros estudos efectuados.  

Finalmente, no capítulo VI, são patentes as conclusões e as principais ilações 

do estudo realizado.  
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I. Revisão da literatura 

 

1.1.  Conceitos de Sucesso / Insucesso Escolar 
 

A problemática do Insucesso Escolar é tema de debate, desde há algumas 

décadas atrás. No entanto, por mais estudos que se tem publicado, este factor não 

desapareceu das escolas portuguesas. Mas afinal de que se trata o insucesso 

escolar? Surgem diversos estudos na tentativa de encontrar uma definição de 

Sucesso e Insucesso Escolar.  

O Sucesso/Insucesso Escolar não tem uma relação directa com as 

classificações dos alunos, como inicialmente era abordado (Saavedra, 2001), em que 

as crianças eram encaradas como “boas ou más em função dos resultados obtidos e 

dos progressos efectuados no cumprimento dos programas de ensino”. (Benavente, 

1976).  

O Insucesso Escolar, numa primeira abordagem teórica e objectiva, pode-se 

referir como uma situação em que não se atingiu um objectivo educativo. (De 

Landsheere, 1992, citado por Sil, 2004). No entanto, Muñiz (1993), entende por 

Insucesso Escolar, uma grande dificuldade que pode atentar um aluno, com um nível 

de inteligência normal ou superior, para acompanhar a formação escolar respectiva à 

sua idade. 

O conceito de Insucesso Escolar, é portanto, usualmente considerado segundo 

vários autores, o não atingir metas pelos alunos dentro dos limites temporais 

estabelecidos, correspondentes às suas idades, traduzindo-se na prática pelas taxas 

de retenção e abandono escolar. (Martins, 1993; Muñiz, 1993; Benavente, 1976). 
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De Portugal, surge uma definição de Insucesso Escolar, citada por Sil (2004, 

p.20), apresentada à Unidade Europeia, como sendo a “incapacidade que o aluno 

revela de atingir os objectivos globais definidos para cada ciclo de estudos (Eurydice, 

1995, p. 47)” 1.  

 

1.2. Sintomas do Insucesso Escolar 
 

As crianças com Insucesso Escolar, costumam ser consideradas entre o seio 

familiar, como ociosas, desordenadas, distraídas, incapazes de se concentrarem nas 

tarefas escolares, sem interesse nem responsabilidade, como refere Muñiz (1982). 

São crianças pressionadas pelas ameaças ou promessas da família, como: se não 

estudas não podes…” ou “se passares de ano damos-te…”, sofrem com esta 

constante pressão ambiental. Ainda segundo Muñiz (1982), com base nos estudos de 

Elizabeth Munsterberg (s.d.), os psicólogos costumam descrever que, as crianças com 

falta de sucesso apresentam geralmente, hiperactividade, intolerância à frustração, 

irritabilidade, ansiedade, retraimento, agressividade, impertinência, desafiam a 

autoridade mostrando-se rebeldes, distúrbios somáticos como bater os pés ou puxar o 

cabelo, e mais grave, comportamentos esquizóide, ou mesmo autismo. 

No entanto, há situações de Insucesso temporárias. De uma forma geral, são 

sinais indicadores de uma situação de Insucesso passageira, quando a criança revela 

sofrimento e desgosto pelo seu fraco rendimento escolar, mas tenta resolver 

empenhadamente o problema, pede ajuda, mostra-se ansiosa de a aproveitar. 

Também é um indicador positivo, o facto de haver alternâncias no rendimento, 

                                                           
1
 Eurydyce, trata-se de uma rede de intercâmbio de informação em educação que foi concebida para 

apoiar a cooperação em educação na União Europeia. 
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pequenas melhorias seguidas de recaídas, o que significa que o sintoma não está 

estruturado rigidamente, pelo contrário cede em determinados momentos. 

Constituiu uma preocupação sinais indicadores de uma situação que tende a 

tornar-se permanente quando, para encobrir o seu fraco rendimento escolar, o aluno 

não expressa sofrimento e desgosto, antes procura todo o género de justificações e 

desculpas, geralmente não adequadas à realidade. Parece não ter consciência das 

suas dificuldades, não sabe que tarefas ou trabalhos há-de realizar, nem como realiza-

los. É incapaz de nos informar das suas actividades escolares. Não procura soluções 

nem pede ajuda e, se a tem, não a aceita, tomando sempre atitudes negativas perante 

qualquer tipo de solicitação ou trabalho escolar. Além disso, não se notam indícios de 

melhoria, estamos perante uma situação permanente com ligeiras variações, como 

menciona Muñiz (1993). 

 

1.3. Disciplinas com mais Insucesso 
 

Regra geral, as disciplinas com mais Insucesso, são as da área das Ciências 

tais como Matemática a Física e Química e a área das Línguas como o Português, 

(Saavedra, 2001). 

Relativamente à Matemática, instalou-se há muito a ideia de que é 

intrinsecamente difícil, sendo desculpável ter maus resultados, como narra Ponte 

(s.d.). Para tal convergem as baixas expectativas dos alunos e dos outros em relação 

aos alunos, a ausência de uma cultura de valorização do esforço e a baixa 

escolarização das famílias. Uma bola de neve que leva os alunos a desinvestir, a 

desistir cedo de mais. 
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Numa investigação realizada por Silva (2004), a autora concluiu, que para os 

professores, a grande causa do Insucesso Escolar em Matemática está relacionada 

com a falta de interesse, motivação, empenho e carência de estudo por parte dos 

alunos. Referem outras causas, ainda relacionadas com o aluno, centradas nas 

convicções sobre a Matemática, na indisciplina e na falta de conhecimentos básicos. 

Outras razões apontadas estão relacionadas com a organização das turmas e referem 

ainda a falta de recursos didácticos. Os alunos na maioria, conferem as causas do 

Insucesso Escolar a si próprios, pelas mesmas razões apontadas pelos professores. 

No entanto, os discentes consideram que o método de ensino, as matérias da 

disciplina e a falta de aulas de apoio são também aspectos relacionados com o baixo 

desempenho a Matemática. 

Na tentativa de definir quais os indícios das dificuldades, não se pode deixar de 

referir, os problemas derivados do domínio da linguagem, tanto oral como escrita, 

(Muñiz, 1993). É notável que todos os alunos que manifestem lacunas na 

compreensão da leitura e na expressão escrita, irá reflecti-lo em classificações baixas 

e aproveitamento insuficiente para superar com êxito os anos de escolaridade. Como 

a aprendizagem é feita por meio da comunicação é da maior importância o domínio da 

compreensão e da expressão oral. 

 

1.4. Causas / Factores de Insucesso Escolar 
 

A procura de explicações e de causas que levam os alunos ao Insucesso tem 

sido bastante abordada, tornando-se, nos dias de hoje uma das questões centrais do 

Sistema Educativo. Ao atribuir o Insucesso aos alunos, é necessário antes de mais, 
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diligenciar o porquê desse não sucesso, e encontrar os múltiplos factores que estão na 

origem do Insucesso Escolar. 

De acordo com Sil (2004), estar em situação de Insucesso também implica 

uma multiplicidade e uma enorme variedade de causas cuja localização pode centrar-

se ao nível do aluno e do seu ambiente restrito, ao nível da sociedade à qual pertence, 

ao nível da própria escola e do sistema educativo. Da mesma opinião, Martins (1993), 

refere que o “fenómeno” de Insucesso Escolar resulta da disfuncionalidade do 

indivíduo, escola e sociedade e ainda a forma como estas três entidades se articulam.  

Para Weiner (1993), as experiências de Sucesso e Insucesso Escolar são 

geralmente atribuídas a factores como inteligência, esforço, dificuldade da tarefa, 

sorte, temperamento, cansaço, influência do professor e influência de outras pessoas. 

Entretanto, o autor reconhece a possibilidade de uma lista infinita de factores 

concebíveis para Sucesso e Insucesso Escolar. Estes são determinados por razões 

sociais em que a família, o meio e o estrato sócio-cultural estão na sua origem. 

Importa compreender que tudo dependerá do aluno, do meio social e da 

instituição escolar, (Benavente, 1979). A predisposição que a criança apresenta para 

aprender, a capacidade de reter a matéria transmitida, o nível cognitivo, entre outros, 

marca diferenças entre os alunos, assim como o meio onde estas estão inseridas. A 

cultura, as etnias, a localização geográfica, transmitem comportamentos diferentes 

entre os discentes. Por último, as acessibilidades que as instituições escolares 

fornecem a nível físico e humano, para desenvolver novas capacidades, como a 

aplicação das novas tecnologias. Todos estes factores são relevantes para a obtenção 

do Sucesso Escolar. 

 



 

18 
 

1.4.1. Características dos Alunos 

 

“O sucesso/insucesso é justificado pelas maiores ou 

menores capacidades dos alunos, pela sua inteligência, 

pelos seus «dotes» naturais”.  

(Benavente, 1990, p. 716) 

Alguns psicólogos, segundo Husén (s.d.), citado por Sil (2004), entre os quais, 

Simon, Terman, Köhler, Jensen, Spearman, Tern, Wechsler, durante a primeira 

metade do século XX, apontavam o nível de inteligência através do QI, para relacionar 

com os níveis de Insucesso. Mas na verdade, nessa época, verificava-se a existência 

de muitas crianças descendentes de estratos sociais modestos, que apresentavam 

bons resultados escolares, mas não tinham possibilidades de prosseguirem os 

estudos.  

Normalmente, aponta-se o atraso do desenvolvimento cognitivo, para explicar a 

falta de sucesso por parte dos alunos, (Fontes, s.d.). No entanto, sabe-se que o 

desenvolvimento destas crianças é normal. Para o mesmo autor, as alterações de 

comportamento e as características da adolescência, também pode contribuir para os 

discentes desinvestirem no estudo e praticarem a indisciplina. 

 Para Muñiz (1993), o Insucesso Escolar é a dificuldade que pode experimentar 

uma criança, com o nível de inteligência normal ou superior, para acompanhar a 

formação escolar correspondente à sua idade. Considera-se que esta criança não 

sofra de nenhuma lesão cerebral, assista regularmente às aulas e a sua família não 

tenha um nível cultural excessivamente baixo. O aluno com Insucesso Escolar é 

aquele que não se encontra em condições de superar com êxito as exigências de 

adaptação da escola. 



 

19 
 

Outro facto que surge na literatura, tem por base os estereótipos da diferença 

de género entre os alunos. Num estudo realizado por Saavedra (2001), que analisou a 

influência do género entre os alunos, concluiu-se que os resultados relativos às 

diferenças entre rapazes e raparigas, no conjunto global das disciplinas analisadas do 

3º ciclo, o sexo feminino consegue superara os rapazes, excepto na disciplina de 

Educação Física. 

 

1.4.2.  Família e Meio Social 
 

“O sucesso/insucesso dos alunos é justificado pela sua 

pertença social, pela maior ou menor bagagem cultural 

de que dispõem à entrada na escola. “ 

(Benavente, 1990, p. 716) 

A sociologia tem feito trabalhos empíricos efectuados em Portugal e noutros 

países, que referem a existência de uma relação positiva entre a origem social dos 

alunos e o Insucesso, como confirmam Benavente & Correia (1980). 

Os problemas sociais e culturais da família, são factores relevantes. Sabe-se 

que a informação da criança diferirá consoante o nível cultural dos pais, (Avanzini, 

s.d.). De acordo com Rodrigues e Pereira (2004), citado por Cezário (2008), os pais e 

os professores são promotores do desenvolvimento da criança, para o Sucesso ou 

Insucesso Escolar sendo que a família é a primeira responsável pela educação dos 

filhos (Alves e Leite, 2005).  

O Sucesso Escolar, para Fonseca (1984), citado por Salgado (2009), é uma 

condição do sistema social actual, que guarnece expectações e esperanças familiares. 



 

20 
 

Por vezes, os pais obrigam as crianças a trabalhar para corresponder às suas 

expectativas, e que trabalhar é para o seu próprio futuro, Avanzini (s.d.). 

Não é novidade a ligação entre o Insucesso Escolar e os níveis económicos 

mais desfavorecidos. Geralmente, é reconhecido que os alunos de classes sociais 

mais desfavorecidas têm atitudes negativas face à escola, demonstrando pouca 

motivação e dificuldades em realizar com sucesso as tarefas propostas, como 

menciona Saavedra (2001). Nesta ordem de ideias, a classe social baixa é 

frequentemente considerada como criadora de situações de risco, pois grande parte 

das crianças oriundas destes meios sociais económicos e culturais desfavorecidos têm 

ambientes familiares intelectualmente pouco estimulantes, como afirmam Manning & 

Baruth (1995), citado por Saavedra 2001. 

Estudos feitos por sociólogos, apontam inúmeros factores sociais que permitem 

explicar a problemática da relação Insucesso Escolar/Meio dos discentes (Fontes, 

s.d.):  

o Em famílias mais desfavorecidas, os pais tendem a ser mais 

autoritários, desenvolvendo nos filhos normas rígidas de obediência. 

Quando estes chegam à adolescência revelam-se menos preparados 

para enfrentarem as crises de identidade, na afirmação da sua 

independência. A instabilidade emocional, traduz-se na ausência de 

modelos e valores estáveis, levando-os a desinvestir na escola; 

o Estes alunos raramente são motivados pelos pais para prosseguirem os 

seus estudos, pelo contrário, ao mais pequeno insucesso, estes 

colocam logo a questão da saída da escola, o que explica as mais 

elevadas taxas de abandono por parte destes alunos; 
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o Os níveis mais elevados de ensino, exigem um tipo linguagem que 

estes alunos são obrigados a utilizar, sendo cada vez mais afastada da 

que utilizavam no seu meio familiar, aumenta-lhes progressivamente as 

suas dificuldades de compreensão e integração, levando-os a 

desinteressarem-se pela escola. Para prosseguirem nos estudos são 

obrigados a renunciarem à linguagem utilizada no seio familiar. 

o Os valores culturais destas famílias são, segundo alguns sociólogos, 

opostos aos que a escola propõe e supõe (mérito individual, espírito de 

competição, etc). Perante este confronto de valores, os alunos que são 

oriundos destas famílias estão, por isso, pior preparados para os 

partilharem, e não se identificam com a vida escolar. 

o Entre outras causas, os pais autoritários, conflitos familiares, divórcios 

litigiosos, fazem parte de uma vasta lista de causas que podem levar a 

que o aluno se sinta rejeitado, e comece a desinteressar-se pelo seu 

percurso escolar, adoptando um comportamento indisciplinado. A 

abdicação dos pais, da educação dos filhos, é hoje uma das causas 

mais referidas. Referem ter pouco tempo livre e por isso, não podem 

dedicar muita atenção à educação dos filhos. Quando se dirigem à 

escola, raramente é para colaborarem, exigindo eficiência por parte da 

escola. 

Os aspectos culturais, o nível socioeconómico e as atitudes dos pais têm 

revelado um papel muito importante neste contexto.  
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Segundo estudos do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), a 

criança, cuja família participa de forma mais directa no quotidiano escolar, apresenta 

um desempenho superior em relação àquela onde os pais estão ausentes do seu 

processo educacional. Sabe-se que o acompanhamento feito pelo Encarregado de 

Educação em parceria com a escola, pode em muito ajudar o aluno a conduzi-lo ao 

Sucesso. 

 

1.4.3. Os Professores 

 

 “Há que procurar os factores de insucesso na sua estrutura, nos 

seus programas, na sua organização do ensino, no conteúdo 

das matérias, nos ritmos de aprendizagem, nos meios 

pedagógicos utilizados, na formação dos professores, na relação 

que se estabelece entre professor e aluno”. 

(Benavente ,1976, p. 25) 

  

Tavares (1994) entende o Insucesso Escolar como uma disfunção a nível de 

transmissão e da compreensão de uma mensagem. Esta disfunção pode acontecer no 

sentido do professor para o aluno e deste para o professor, mas o maior responsável 

será o próprio professor, apesar dessa mesma responsabilidade se poder dissolver 

noutros agentes educativos e sociais envolventes ao aluno. 

Fontes (s.d.), mencionou que variadíssimas causas podem conduzir a uma 

deficiente relação pedagógica, e esta tem uma influência negativa nos resultados. São 

exemplo de tal relação pedagógica deficiente: 
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o Os métodos de ensino, recursos didácticos, técnicas de comunicação 

inadequadas às características da turma ou de cada aluno. 

o A gestão da disciplina na sala de aula, é outro factor que condiciona 

bastante o rendimento escolar dos alunos.  

o No início dos anos lectivos, alguns professores criam expectativas 

sobre os alunos que acabam por influenciar o seu desempenho escolar. 

Seleccionam mentalmente os bons e maus alunos. Estes preconceitos 

por vezes inconscientes, prejudicam muitas vezes os alunos sem que 

os professores se apercebam; outras causas dentro deste contexto 

serão os métodos de avaliação que variam consoante uma 

multiplicidade de factores. 

No entanto, há determinadas funções que os professores desempenham, além 

da docência, que são cruciais para o envolvimento e inter-relação do aluno - escola - 

casa. Trata-se da função do Director de Turma. Através deste cargo pode promover-se 

um clima favorável à aprendizagem e um conhecimento aprofundado e sistematizado 

das famílias dos alunos. Pode estabelecer-se uma ligação educativa, onde a sua 

acção se desenvolve junto de alunos, professores/conselhos de turma, pais, auxiliares 

de acção educativa e estruturas de orientação (Muñiz, 1982).  

 Além disso, são estes professores que muitas vezes tentam resolver 

problemas dos alunos, através de reuniões individuais com os Encarregados de 

Educação. De acordo com Villas-Boas (2000), as reuniões de pais podem ajudar a 

diminuir a descontinuidade cultural entre a escola e as famílias.  
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1.4.4. Instituição Escolar e Sistema Educativo 
 

“ (…) o aluno, com a sua personalidade e história 

individual, situado na sua família e meio social; a escola, 

com o seu funcionamento e organização, os seus 

instrumentos pedagógicos e conteúdos a que os 

professores dão vida; e a escola tributária da politica 

educativa que lhe atribui meios e objectivos.” 

(Benavente & Correia, 1980, p. 23) 

Os autores atrás citados, reforçam a ideia de que não se pode remeter as 

dificuldades de aprendizagem, apenas para os alunos e o contexto social. Será 

necessário também rever as condições de ensino bem como “ questionar o sistema, a 

escola e os professores, quanto às suas políticas e práticas” (Almeida, 1998, cit 

Salgado, 2009). 

Segundo Benavente & Correia (1980), a problemática do Insucesso Escolar 

surgida a partir da década de 70, tem a ver com a própria escola, com os mecanismos 

que a operam, o funcionamento e organização, onde a diferenciação pedagógica é 

sublinhada pela teoria socioinstitucional que evidencia o carácter activo da escola na 

produção do (In)Sucesso escolar dos alunos.  

De acordo com Pires (1987), citado por Martins (1993), o Insucesso é referente 

à desadequação dos conteúdos transmitidos nas escolas, com aspirações dos alunos 

e a não conjugação destes factores com as necessidades do sistema social/político, 

cultural e económico. 



 

25 
 

A organização escolar pode contribuir de diferentes formas para o (In) Sucesso 

dos alunos tendo em conta vários aspectos, de acordo com Fontes (s.d.) podem 

referir-se os seguintes: 

o A qualidade do meio interno que se vive numa organização, é consensual que 

influencia bastante o comportamento dos seus membros contribuindo para o 

seu sucesso ou fracasso. O problema é que o clima escolar resulta de uma 

enorme variedade de factores, sobretudo dos que são de natureza imaterial 

como as atitudes, esperanças, valores, preconceitos dos professores e alunos, 

o tipo de gestão, etc, e não tanto do ambiente físico (instalações, localização 

da escola). O problema é identificar quais são as causas determinantes para 

um mau clima escolar. É certo que os alunos que trabalham num bom clima 

tendem a obter melhores resultados que os restantes. 

o A organização de turmas demasiado heterogéneas, não apenas dificulta a 

gestão da aula pelo professor, mas também a sua coesão do grupo, 

traduzindo-se no incremento de conflitos internos; 

o O elevado número de alunos por escola e turma, tendem igualmente não 

apenas a provocar o aumento dos conflitos, mas sobretudo a diminuir o 

rendimento individual.  

  Segundo Grácio (1995), cit. por Salgado (2009), refere que o Sistema 

Educativo privilegia os favorecidos e os desfavorecidos não conseguem ultrapassar o 

Insucesso Escolar em que se encontram. De facto, os alunos provenientes de meios 

sociais culturais desfavorecidos são os mais penalizados. Como foi referido 

anteriormente, é reconhecido que os alunos provenientes de famílias mais 
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desfavorecidas têm atitudes negativas face à escola, revelam pouca motivação e 

dificuldades em obter Sucesso (Saavedra, 2001). 

Segundo Fontes, (s.d.), verifica-se uma escassa diversidade das ofertas formativas 

nos níveis terminais do sistema, em particular no secundário. Quando existem, estão 

desarticuladas, das necessidades do mercado de trabalho e neste caso, mesmo que o 

aluno tenha tido êxito no seu percurso escolar, por desajustamento de competências 

está depois voltado ao fracasso, na sua transição para a vida activa; a elevada 

centralização do Sistema de Educativo, torna a capacidade de adaptação muito lenta, 

e acaba por desenvolver irresponsabilidades ou burocracias, ao nível das escolas; a 

definição de objectivos realistas por parte do Ministério da Educação, ou seja, uma 

turma composta por alunos reingressados no sistema educativo, o seu patamar inicial 

de sucesso deverá ser a manutenção na escola e não tanto a obtenção de resultados 

excelentes/acima da média. Cabe às escolas criarem situações que fomentem 

primeiramente o gosto pela permanência e, posteriormente a obtenção de bons 

resultados.  

 

1.5. Medidas de Combate ao Insucesso Escolar 
 

De acordo com Benavente (2001)2, desde a elaboração da Lei de Bases do 

Sistema Educativo Português em 1986, o país havia conhecido processos de “reforma 

do sistema educativo” no sentido clássico; alteraram-se programas, assim como 

processos de avaliação, criou-se uma rede de escolas profissionais privadas num 

                                                           

2 Ana Benavente, Secretária de Estado de Educação de Portugal, entre 1995 e 2001. 
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subsistema paralelo ao ensino público, testaram-se novas fórmulas para uma maior 

descentralização na gestão do sistema e de autonomia das escolas. A luta contra o 

abandono escolar e o insucesso era urgente, e em 1996, surge um conjunto de 

medidas contra a exclusão. Ao mesmo tempo, iniciou-se um processo participado de 

reorganização curricular no Ensino Básico, com o envolvimento voluntário e 

progressivo das escolas, que só em 2001 foi consagrado num decreto-lei3 e 

generalizado, nos seus aspectos formais e de orientação, a todas as escolas. As mais 

emblemáticas das medidas imediatas foram os “currículos alternativos” para alunos e 

grupos em situação de exclusão, bem como a criação de “territórios educativos de 

intervenção prioritária” e ainda programas destinados a jovens adolescentes pouco 

escolarizados, em parceria com a formação profissional, como é o caso do Curso de 

Educação e Formação, (CEF), além deste, salienta-se o Programa Integrado de 

Educação e Formação (PIEF). 

Segundo o que o Ministério da Educação refere, a 3 de Março de 2008, o nível 

de reprovações e de desistências caiu para o valor mais baixo na última década. De 

acordo com o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) os valores 

relativos à taxa de retenção e desistência escolar apresentam uma melhoria 

acentuada em todos os ciclos de ensino. 

Apesar destes valores, do Gabinete da Ministra surge actualmente um 

despacho n.º 100/2010 do Ministério da Educação, que lançou oportunamente o 

Programa “Mais Sucesso Escolar”, tendo em vista o apoio ao desenvolvimento de 

projectos de escola para a melhoria dos resultados escolares no ensino básico, com o 

                                                           
3
 Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro. (Rectificado nos termos da Declaração de Rectificação n.º 4-

A/2001, publicada no DR, I-A, n.º 50, de 28 de Fevereiro de 2001 e Alterado pelo Decreto-Lei n.º 

209/2002, de 17 de Outubro). 
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objectivo de reduzir as taxas de retenção e de elevar a qualidade e o nível de sucesso 

dos alunos. 

 

1.6. A disciplina de Educação Física  
 

Algumas décadas atrás, a disciplina de Educação Física podia ser leccionada 

por “docentes” não profissionalizados na área. Actualmente, esta disciplina apresenta 

um conjunto de potencialidades e de riquezas específicas que não podem ser 

promovidas por qualquer área curricular. É uma disciplina de carácter obrigatório, 

desde o Ensino Básico até ao 12º ano de escolaridades, (de acordo com o decreto lei 

nº 85/ 2009 de 27 de Agosto de 2009, divulgado pelo Ministério da Educação, com o 

alargamento da escolaridade obrigatória), onde são promovidas actividades 

desportivas com vários benefícios para os alunos, tais como, físicos, psicológicos e de 

socialização. 

A disciplina evoluiu em termos de terminologia, que por vezes foi, ou é 

confundida com Ginástica, Educação Desportiva, Educação Motora e Motricidade, 

entre outras terminologias. Actualmente define-se legalmente Educação Física, a partir 

do 2º Ciclo do Ensino Básico até ao final do Ensino Secundário. Mas, não é só nestes 

anos escolares que a Actividade Física é promovida. A Organização Curricular para o 

1º ciclo do ensino básico é o resultado da aplicação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, aprovada em Outubro de 1986, e da publicação do decreto-lei nº 286/86 de 

29 de Agosto. Actualmente, com as medidas de combate ao Insucesso Escolar, surge 

a ocupação plena dos tempos livres, para o primeiro ciclo, com actividades 

extracurriculares, as denominadas Actividades de Enriquecimento Curricular. 
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Presentemente, este ciclo de ensino, engloba de forma articulada várias áreas, 

sendo uma delas a Actividade Física e Desportiva, que promovem desde cedo o 

exercício físico, incutindo e desenvolvendo nos mais novos, exercícios primordiais nas 

idades sensíveis, que rondam dos 5 aos 10 anos de idade (correspondentes aos 

primeiros quatro anos de escolaridade), desenvolvendo a coordenação motora, a 

multilateralidade, a flexibilidade, entre outros, tornando a criança mais forte e 

coordenada física e mentalmente. Segundo Papalia, Olds e Feldman (2001), a idade 

sensível é um período de tempo específico no desenvolvimento, durante o qual um 

determinado acontecimento terá o maior impacto possível. Por exemplo, se uma 

criança é privada de certos tipos de experiências, durante um período crítico, 

evidencia muito provavelmente, problemas permanentes no seu desenvolvimento 

físico. 

No trabalho com crianças, o movimento é essencial no desenvolvimento 

psicológico. De acordo com Maria e Nunes (2006)4, o ensino da Actividade Física e 

Desportiva no 1º Ciclo do Ensino Básico, deve ter em conta aspectos importantes 

como as fases sensíveis das capacidades motoras e das aprendizagens psicomotoras 

fundamentais associadas a essas idades, pois o desenvolvimento motor da criança 

antecede o desenvolvimento cognitivo e social;  

 

1.6.1. Objectivos Gerais e Finalidades da Disciplina 
 

                                                           
4 Autores da Orientação Programática das Actividades Físicas e Desportivas, do 1ºciclo do Ensino Básico, 

pela Associação Nacional de Municípios Portugueses.  
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A Educação Física, enquanto área curricular, estabelece um vasto leque de 

relações de partilha, que contribui para a formação das crianças e jovens, durante a 

escolaridade. Pode-se descrever como:  

“ (…) partilha geracional de um conjunto de aquisições socialmente relevante, 

que se constituem como um património cultural, tendo como referente o corpo e a 

actividade física, na sua vertente de construção individual e colectiva e de 

relacionamento e integração na sociedade.” 5 

 

Segundo os Planos Curriculares dos Programas da disciplina de Educação 

Física6, com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo, explicitam claramente 

os objectivos e finalidades da disciplina, sendo estes comuns a todas as 

áreas/modalidades da disciplina, que propendem incentivar os alunos a: 

“Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

o  Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus 

companheiros, quer no papel de parceiros quer no de adversários;  

o Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 

por eles;  

o Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 

oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 

aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s);  

                                                           
5
  Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais, p. 219. 

6
  Organização Curricular e Programa do Ensino Secundário, p. 28. 
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o Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 

escolhendo as acções favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 

relacional, na actividade da turma; 

A Finalidade da Educação Física, na perspectiva da qualidade de vida, da 

saúde e do bem-estar, visa vários aspectos. De salientar: 

o “Melhoria da aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo 

harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento dos 

alunos;  

o Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas 

das diferentes actividades físicas, promovendo o desenvolvimento 

multilateral e harmonioso do aluno, através da prática de actividades 

físicas desportivas, expressivas e de contacto e exploração da 

natureza;  

o Promover o gosto pela prática regular das actividades físicas e 

assegurar a compreensão da sua importância como factor de saúde e 

componente da cultura, na dimensão individual e social;  

o Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à 

interpretação e participação nas estruturas sociais, no seio dos quais 

se desenvolvem as actividades físicas, valorizando: a iniciativa e a 

responsabilidade pessoal, a cooperação e a solidariedade; a ética 

desportiva; 

o A higiene e a segurança pessoal e colectiva;  
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o A consciência cívica na preservação de condições de realização das 

actividades físicas, em especial da qualidade do ambiente.” 7  

O Ministério da Educação refere a importância de “assumir claramente a 

Educação Física e o Desporto Escolar como meio educativo privilegiado para 

desenvolver pessoal e socialmente as crianças e os jovens portugueses”. (In gcde,  

(Ministério da Educação, 2003). 

 

1.7. A Educação Física como Estratégia de Combate ao Insucesso 

Escolar 

 

A Educação Física é uma disciplina que promove a Actividade Física e 

Desportiva em geral. De acordo com a American College of Sports Medicine (ACSM), 

a Actividade Física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos, que se traduz num aumento de dispêndio de energia. Além 

disso, é marcante a nível psicológico e social. Cavill, Biddle, e Sallis (2001), cit. 

Salgado (2009), destacam que a prática de Actividade Física, de forma regular, em 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e 18 anos, traduz-se em 

inúmeros benefícios na saúde e no bem-estar dos mesmos. Salienta-se a redução dos 

factores de risco de doenças crónicas, como a pressão arterial e estrutura óssea; a 

redução do excesso de peso e obesidade; bem-estar psicológico que eleva a auto-

estima e reduz os sintomas de ansiedade e depressão; tendo também impacto a nível 

social e moral. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Actividade Física é 

                                                           
7
 In Programas Nacionais de Educação Física - Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências 

Essenciais, p. 219-220. 

 . 
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necessária em todas as idades e deverá ser proporcionada a todas as crianças e 

adolescentes. 

A Actividade Física é essencial para um melhor desenvolvimento das crianças 

e jovens, podendo o sedentarismo que as “assombra” actualmente, ser um perigo para 

a saúde, num contexto social, intelectual e /ou cognitiva e motora. Presentemente, as 

crianças e jovens, adoptam padrões comportamentais hipocinéticos, ou seja, passam 

muito tempo em frente à televisão e do computador, além de alterarem os hábitos 

alimentares. A inactividade manifesta-se em carências de desenvolvimento, as quais 

são irremediáveis no futuro. 

Encontram-se inúmeras pesquisas que referem os benefícios da Actividade 

Física, a nível da saúde e o impacto sobre os aspectos psicológicos. 

Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado os vários benefícios que 

a prática de Actividade Física tem sobre a função e a saúde cerebral, como referem 

Cotman e Berchtold (2002), cit. Salgado (2009). Os mesmos autores revelam a forte 

influência que este conceito tem sobre o sistema nervoso. Segundo Rogers et al 

(1990), cit. Salgado (2009), refere a Actividade Física é um contributo positivo para o 

desenvolvimento da função cognitiva.  

Como mencionam Dubow e Kelly (2003), cit. por Salgado (2009), a Actividade 

Física tem um impacto relevante a nível psicológico, pois estimula a sensação de bem-

estar, reduzindo a ansiedade e depressão, aumentando desta forma a predisposição 

das actividades diárias de uma forma agradável. 

Segundo Witek (s.d), os estudantes que praticam exercício físico obtêm 

melhores resultados na escola, visto que a prática de Actividade Física e Desportiva 

proporciona uma boa circulação sanguínea e uma maior oxigenação do sangue, que 



 

34 
 

garantem uma óptima saúde e consequentemente um melhor desempenho a nível 

cognitivo. Outros autores como Symons et al (1997), cit. Salgado (2009), mencionam 

que um indivíduo que possua uma boa condição aeróbia, pode melhorar a sua 

capacidade de memorização, uma vez que o exercício físico pode fortalecer 

determinadas áreas específicas do cérebro, e que a entrada de oxigénio durante o 

exercício melhora as conexões entre os músculos. Referem ainda, que segundo 

estudos realizados, revelam a existência de uma relação entre a Actividade Física e o 

aumento da função mental e da aprendizagem. Pesquisas feitas por Salgado (2009), 

constatam que a Actividade Física melhora a memória (Hillman, 2005), promove a 

vascularização cerebral (Black et al, 1990), estimula a neurogénese e melhora a 

aprendizagem (Buck et al, 2008), e é responsável pela melhoria do rendimento escolar 

em crianças (Castelli et al, 2007). Foi conferido que uma hora por dia do tempo 

curricular dos alunos, para a Actividade Física e Desportiva na escola, não afecta 

negativamente o rendimento escolar, de alunos do 1º ciclo. Mas, no entanto, ao 

expender desse tempo para outras disciplinas, registou-se uma diminuição no 

rendimento escolar desses mesmos alunos (Shephard e Trudeau, 2000). 

Byrd (2007), refere a existência de uma relação positiva entre Actividade Física 

e Rendimento Escolar. Os estudantes que mantiveram um nível mais alto de 

Actividade Física obtiveram um índice de rendimento escolar mais elevado do que os 

estudantes que eram fisicamente menos activos. 

Através da pesquisa efectuada por Franklin (2007); Kolbe, Green e Forey 

(1986); e Symons et al (1997), cit. Salgado (2009), foi possível observar que as 

escolas que oferecem intensos programas de Actividade Física, verificaram efeitos 
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positivos quanto ao Rendimento Escolar, ou seja, houve um aumento da 

concentração, uma melhoria da interpretação oral e escrita e do cálculo matemático. 

Outro grande benefício é a componente sociológica que, de acordo com Neira 

(s.d.), é na disciplina de Educação Física que os alunos aprendem regras sociais, 

nomeadamente a partilhar, a jogar em equipa, aprendem a aceitar a perder e a 

ganhar, a dividir o material, a respeitar as regras, assim como aos colegas. Morouço 

(2008), refere que a Educação Física proporciona um elevado peso ao nível do género 

de vida em termos dos aspectos mais sociais como o fair-play, companheirismo, 

igualdade social, competitividade, entre outros. 

Sabe-se que os alunos adolescentes passam por uma fase de identificação da 

personalidade. De modo a satisfazer a sua necessidade psicológica primordial, ou 

seja, a de se destacar, de impor a própria personalidade e reafirmar a individualidade, 

o adolescente esforça-se, estuda, desenvolve determinado assunto, brilha em certas 

matérias e aplica-se em desporto, para que possa ser respeitado pelos colegas e ser o 

número um em alguma coisa (Formosinho & Fernandes, 1987). 

Existe várias formas de atrair os alunos para as Actividades Físicas Desportiva. 

A prática do Desporto Escolar, promovidas nas escolas, por exemplo, pode atrair, 

cativar e motivar os alunos na escola e nas suas actividades escolares. “A prática 

desportiva nas escolas, para além de um dever decorrente do quadro normativo 

vigente no sistema de ensino, constitui um instrumento de grande relevo e utilidade no 

combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Complementarmente o desporto escolar promove estilos de vida 
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saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e permitem o 

desenvolvimento da prática desportiva em Portugal.” 8 

Para Bento (1995), "a escola precisa de riso, de entusiasmo, de dinamismo, de 

palmas, de alegria; precisa que se goste dela. O desporto pode contribuir para isso, 

com dias desportivos, com competições e torneios internos e externos, com pontos 

altos na vida escolar. Trata-se de, pelo desporto, integrar mais a vida na escola e a 

escola na vida”.  

De acordo com Rubio (2000), cit. Cezário (2008), a iniciação desportiva deverá 

ser cuidadosamente orientada em relação aos métodos e objectivos, pois poderá ser 

um instrumento para as crianças desde cedo terem experiências que envolvam a 

confiança, a noção da auto-imagem e a auto-percepção. 

Sendo as aulas de Educação Física bem estruturadas e orientadas, estas 

podem ser um trampolim de incentivo, para que os alunos pratiquem exercício físico 

ou algum desporto, dentro ou fora da escola, podendo usufruir dos benefícios da 

prática regular da Actividade Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 In Programa do Desporto Escolar - 2007/2009, p.2. 



 

37 
 

II. Objectivos e Hipótese 

 

Definição do problema  

Até que ponto pode a Educação Física constituir-se como estratégia de combate ao 

Insucesso Escolar? 

 

Objectivo geral 

Pretende-se, neste estudo, verificar a relação entre a Educação Física e Sucesso 

Escolar. Para tal, recorreu-se à opinião de docentes que se encontram no activo e com 

certa experiencia profissional, para constatar se a Educação Física se constitui como 

estratégia de promoção ao Sucesso Escolar. 

 

Formulação de Hipótese 

Na perspectiva dos professores estudados a Educação Física é uma estratégia de 

combate ao Insucesso Escolar. 
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III. Metodologia 

 

Caracterização do contexto de investigação 
 

O estudo foi realizado numa escola do Concelho de Vila Real, com 1054 alunos 

e 121 professores, no ano lectivo de 2009/20109. Esta escola tem 114 anos de 

existência, embora com várias denominações e diversos estatutos educativos, ao 

longo dos anos. Actualmente, mantêm-se com a mesma denominação desde 1979. 

Esta instituição escolar teve um papel muito importante e determinante no 

ensino e formação de jovens, que desejavam entrar no mundo do trabalho, seguindo 

uma profissão industrial ou comercial, ao mesmo tempo que dava resposta a uma 

necessidade de pessoal habilitado, imprescindível ao desenvolvimento da economia 

do concelho. Formaram-se jovens com as profissões de contramestres, carpinteiros, 

serralheiros, electricistas, contabilistas, caixeiros, entre outras. Outros alunos 

formaram-se nas áreas de Secretariado e Relações Públicas. Centenas de meninas 

receberam formação feminina, seguindo posteriormente para as escolas do magistério 

primário, e ainda outros para institutos industriais ou comerciais.  

Presentemente, esta escola interage com outras instituições na concretização 

de projectos, nomeadamente com o Centro de Saúde n.º 1, os Bombeiros da Cruz 

Verde e da Cruz Branca, a Câmara Municipal, a Protecção Civil, o Governo Civil, a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto Português da Juventude, o 

Parque Natural do Alvão, os Serviços de Segurança Social, a Escola Superior de 

Enfermagem de Vila Real e diversas Associações Culturais e Desportivas. O Desporto 

foi uma das modalidades que deu algumas honrarias nesta escola desde sempre. 

                                                           
9
 Projecto Educativo 2010-2013, da escola em estudo. 
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No âmbito dos estágios dos alunos dos cursos profissionais, esta instituição 

escolar, efectiva protocolos com diversas empresas da região.  

O historial desta escola mereceu a atenção da Câmara Municipal de Vila Real 

que lhe atribuiu, no dia 20 de Julho de 2002, a Medalha de Ouro de Mérito Municipal.  

 

 Procedimento de recolha de dados 

 

Para definirmos até que ponto a Educação Física pode constituir uma 

estratégia de combate ao Insucesso Escolar, foi realizado um inquérito por 

questionário (em anexo) aos professores da escola referenciada. Constituiu uma 

preocupação, a realização de um inquérito pouco moroso para o tornar mais acessível 

aos inquiridos e consequentemente mais fidedignos. 

O questionário é constituído por três grupos. A primeira parte é referente aos 

dados pessoais dos inqueridos, que nos dá a percepção da experiência profissional e 

a visão do departamento disciplinar a que pertencem. Na segunda, são feitas questões 

fechadas, relativamente à relação Educação Física e o (In) Sucesso Escolar, sendo as 

respostas dadas com base na escala de Likert, de 1 a 5, Aranha e Gonçalves (2007). 

Na última parte consta uma questão aberta, onde os inquiridos tiveram oportunidade 

de opinar acerca da importância da Educação Física como factor de combate ao 

Insucesso Escolar. 

 

Amostra 

A amostra foi formada por 37 professores aleatoriamente, representando 30% 

de indivíduos de cada departamento disciplinar existente na escola. Os elementos 
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constituintes da amostra do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

são 17; do Departamento de Línguas 8 elementos; do Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 7 professores; e, por fim, do Departamento das Expressões 

inquiriram-se 5 indivíduos. 

 

Após a recolha de dados, foi feito o tratamento estatístico com recurso ao 

programa Microsoft Office 2003 na folha de cálculo do Excel.   
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IV. Apresentação dos Resultados 

 

Os resultados, numa primeira parte representam os dados pessoais dos 

indivíduos inquiridos. Posteriormente serão ostentados os dados relativos a Educação 

Física como estratégia de combate ao Insucesso Escolar. Numa terceira parte serão 

apresentadas as respostas abertas dos sondados. 

 

I. Dados Pessoais e Profissionais 

  

1.1. Idades dos inquiridos: 

 

 

Gráfico 1- Idades dos inquiridos 

 

Maioritariamente dos docentes inquiridos, apresentam idades acima dos 40 

anos de idade, representando 70,27% da amostra. Denota-se que se trata de 

professores com bastante experiência de vida. Neste intervalo, as idades 

compreendidas os 41 e os 45 anos dominam entre a amostra com 32,43%. Apenas 3 

professores, 8,10%, que responderam ao questionário, têm idades entre os 25 e os 30 

anos. Estes encontram-se no início da carreira docente. 
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1.2. Género: 

 

 

Gráfico 2 – Género dos inquiridos 

 

Evidencia-se uma desigualdade sexual na docência da referida escola, mas 

convém salientar que a amostra representa apenas 30% de indivíduos de cada 

departamamento disciplinar. O género feminino destaca-se com 81,08% e o masculino 

cerca de 18,92%. 

 

1.3. Níveis de ensino que lecciona: 

 

 

Gráfico 3 - Níveis de Ensino 
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Relativamente aos níveis de ensino onde exercem funções, 24,32%, dos 

inquiridos ensinam no 3º Ciclo do Ensino Básico; 32,43%, leccionam no Ensino 

Secundário; e, a ministrar em ambos os ciclos encontram-se 16 professores, que 

correspondem a 43,24% da amostra. 

 

1.4. Tempo de serviço:  

 

 

Gráfico 4 - Tempo de serviço 

 

Dos inquiridos, cinco professores, 13,51%, desenvolvem a actividade 

profissional acerca de cinco anos; seis docentes que corresponde a 16,22%, 

apresentam 6 a 15 anos de serviço; salienta-se que 70,27% dos docentes, têm 16 ou 

mais anos de funções no ensino. Sobressai a experiência profissional dos professores, 

sendo necessária uma força de trabalho flexível com os diferentes alunos que 

encontram. 
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1.5. Departamento a que pertence: 

 

 

Gráfico 5 - Departamento a que pertence 

 

O departamento de Matemática e Ciências Experimentais é aquele que tem 

mais professores, 45,9%, e por isso, uma maior amostra deste departamento. Segue-

se o departamento disciplinar de Línguas com 21,6%. Ciências Sociais e Humanas 

representam18,9% e apenas, 13,5% correspondem ao departamento de Expressões, 

da qual faz parte a disciplina de Educação Física. 

 

1.6. Para além de professor tem mais algum cargo/ função: 

 

 

Gráfico 6 - Funções/ Cargos 
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Dos dezassete indivíduos com cargos, 58,82%, são Directores de Turma, tendo 

estes, um papel importante na relação educativa com os alunos e com os pais destes. 

Os restantes, 41,18%, têm cargos de Coordenação, Orientadores de Estágio e 

Representantes de disciplinas.  

Vinte docentes da amostra, 54,05%, não desempenham qualquer outro 

cargo/função além da docência. 

 

II. A Educação Física e o Sucesso Escolar 

 

As questões formuladas neste ponto, foram elaboradas com intuito de verificar 

através da opinião de docentes de diferente departamentos, que se encontram a 

leccionar, se a Educação Física constitui uma estratégia de combate ao Insucesso 

Escolar, integração e socialização. 

 

1.1. Através da Educação Física os alunos passam a conhecer melhor os seus 

colegas: 

 

 

Gráfico 7 - Passam a conhecer melhor os colegas 
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Os professores, na sua maioria, 75,68%, assinalaram que concordam ou 

concordam totalmente, que através da disciplina de Educação Física, os alunos 

passam a conhecer melhor os seus colegas. 

Cerca de 16,21% da amostra, têm uma opinião neutra; 5,41% acham que a 

Educação Física não tem influência, discordando da questão e apenas 2,70% 

discordam totalmente. 

 

1.2. Através da Educação Física os alunos aprendem regras de comportamento 

social (como respeitar os outros): 

 

 

Gráfico 8 - Aprendem regras de comportamento social 

 

A maioria, 51,35%, concordam que através da Educação Física os alunos 

aprendem regras de comportamento social, e 24,32% concordam totalmente. 10,81% 

nem concordam nem discordam, 5,41% discorda  e 8,11% discorda totalmente. 
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1.3. Através da Educação Física os alunos passam a gostar mais da escola: 

 

 

Gráfico 9 - Passam a gostar mais da escola 

 

Os inquiridos com opinião neutra representam 56,76%. Nas opções concordo e 

discordo, apresentam ambas uma percentagem de 21,62. Apenas 1 docente, 2,71%, 

concorda totalmente com a questão.  

 

1.4. Através da Educação Física os alunos passam a gostar mais dos professores 

em geral: 

 

 

Gráfico 10 - Passam a gostar mais dos professores em geral 
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Na opinião dos inquiridos, 51,35%, não concorda nem discorda, com o facto de 

os alunos passarem a gostar mais dos professores em geral. Discordam 24,32%, e 

13,51% concordam. 5,41% discordam totalmente e apenas 2,71% concorda 

totalmente. 

 

1.5. Através da Educação Física os alunos passam a gostar mais e a estar mais 

motivados para as outras disciplinas: 

 

 

Gráfico 11 - Passam a gostar e a estar mais motivados para as outras disciplinas 

A resposta dominante foi neutra, com 37,84% das respostas dadas. Os 

professores que concordaram/concordam totalmente, foi de 32,43% e 

discordaram/discoradaram totalmente, 27,02%. 

 

1.6. Através da Educação Física os alunos desenvolvem capacidades motoras: 
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Gráfico 12 - Desenvolvem capacidades motoras 

Quanto à disciplina de Educação Física desenvolver as capacidades motoras, 

uma grande parte, 75,68% concorda/concordou totalmente. De forma neutra 

responderam 2 professores e de forma discordante registou-se uma percentagem de 

16,22%.  

 

1.7. Podem desenvolver aprendizagens úteis, aplicáveis para outras disciplinas: 

 

 

Gráfico 13 - Podem desenvolver aprendizagens úteis e aplicáveis para outras disciplinas 
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À questão se os alunos podem desenvolver aprendizagens úteis para outras 

disciplinas, a maioria respondeu que nem concorda nem discorda, 43,24%. Registam-

se 5 professores que concondam com o tema, e 5,41% concordam totalmente. 

Assinalaram a opção discordo 13,51% e 5,41% discordam totalmente. 

 

1.8. Desenvolvem e aplicam aprendizagens úteis para outras disciplinas: 

 

 

Gráfico 14 - Desenvolvem e aplicam aprendizagens úteis para outras disciplinas 

 

A opção, nem concordo nem discordo, é a que predomina com 45,95%, 

seguido de treze docentes que assinalaram concordo, 35,14%. Os inquiridos que 

responderam discordo, foram quatro, que correspondem a uma percentagem de 

10,81. Finalmente com as opções concordo totalmente e discordam totalmente, 

registou-se 2,70 por cento. 
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Gráfico 15 - Aumenta a probabilidade de Sucesso Escolar 

A maioria da amostra, 40,54%, referiu que nem concorda nem discorda com a 

questão. 37,84%, dos inquiridos, manifestaram um parecer positivo, estando de 

acordo que a Educação Física pode aumentar a probabilidade de Sucesso Escolar, 

assinalando a opção concordo/concordo totalmente. Por outro lado, oito docentes 

responderam discordo/discordo totalmente, o que perfaz uma percentagem de 

21,62%.  

 

III. Qual a sua opinião acerca da importância da Educação Física 

como factor de combate ao Insucesso Escolar? 
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Gráfico 16 - Importância da Educação Física como factor de combate ao Insucesso Escolar 

 

Cerca de 80,81% da amostra, responderam por escrito à questão formulada, 

dos quais se destacam 70%, com um parecer positivo. Nove professores, 

manifestaram a sua ideia, de forma negativa. 18,91% dos inquiridos não registaram 

qualquer opinião.  
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V. Discussão dos resultados 
 

Este estudo, surgiu para definir até que ponto a Educação Física pode 

constituir uma estratégia de combate ao Insucesso Escolar. Após a análise 

pormenorizada dos inquéritos, preenchidos pelos professores de uma escola do 

Concelho de Vila Real, fez-se a interpretação dos resultados obtidos. 

Considerou-se pertinente a disciplina de Educação Física como factor de 

promoção do sucesso na componente de socialização e integração, assim como, 

dentro da área específica da disciplina de Educação Física e noutras áreas 

curriculares. 

De seguida faz-se uma síntese do que foram os resultados obtidos no estudo, 

quer no que se refere às questões fechadas do questionário, quer no que toca à 

questão aberta.  

 

I- O papel da Educação Física para o Sucesso Escolar 

 

Relativamente à questão da Educação Física como factor de socialização e de 

integração dos alunos, verificou-se que grande parte dos docentes, concordam que, os 

alunos passam a conhecer melhor os colegas e aprendem regras de comportamento 

social. De facto, segundo vários autores, Morouço (2008); Neira (s.d.); González 

(2001), mencionam como sendo ponto assente, que através do desporto e da 

Educação Física em concreto, as crianças e jovens desenvolvem a formação social. 

Incrementa regras e valores sociais de cooperação, lealdade, respeito mútuo, 

solidariedade, fair-play, entre outro. Além disso, as Actividades Físicas e Desportivas 
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poderão ajudar a derrubar barreiras culturais entre populações diferentes, como afirma 

Pereira (2004), cit. Neira (s.d.).  

Tal percepção é reforçada pelos docentes que registaram nos inquéritos: 

“A socialização é um factor importante para o sucesso escolar, pois é um 

veículo importante no trabalho.” 

 

“Pode ser um factor de motivação para a frequência e para a aquisição 

saudável de regras de convivência social.” 

Quanto às questões de os alunos passarem a gostar mais da escola, ou dos 

professores em geral, as opiniões foram neutras, a maioria assinalou a opção não 

concordo nem discordo com a questão. No entanto, sabe-se que a promoção de 

actividades desportivas na escola vão alegrar e despertar mais interesse nos alunos, 

como explica Bento (1995), que refere que a escola necessita de entusiasmo e isso 

pode acontecer, por exemplo, através de torneios dentro da própria escola, ou com 

outras instituições escolares. Se a escola proporcionar condições para o 

desenvolvimento de eventos desportivos, entre alunos e professores, poderá melhorar 

a relação entre estes, e consequentemente, os alunos criarem uma certa empatia e 

passarem a gostar mais dos professores em geral, e a estarem mais motivados para 

as outras disciplinas. Mas, na perspectiva dos inquiridos, houve opiniões divergentes. 

Salienta-se com resposta neutra 14 professores, no entanto, 12 docentes 

manifestaram uma versão positiva, assinalando as opções concordo/ concordo 

totalmente. 

Após a análise dos pareceres dos docentes, quanto à Educação Física 

desenvolver capacidades motoras, as respostas foram bastante positivas, em que 
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cerca de 76% concordam/concordam totalmente com a questão. De acordo com 

Papalia, Olds e Feldman (2001), a prática de Actividade Física durante a idade ou fase 

sensível, isto é, um período específico mais adequado no desenvolvimento de uma 

actividade física, vai beneficiar o desenvolvimento motor. Os programas curriculares 

da Disciplina de Educação Física têm em atenção estes aspectos, respeitando o 

crescimento físico e psicológico das crianças e adolescentes. 

Como menciona Dubow e Kelly (2003), cit. Salgado (2009), a Actividade Física 

tem um impacto relevante a nível psicológico, pois estimula sensação de bem-estar, 

reduzindo a ansiedade e depressão, aumentando desta forma a predisposição das 

actividades diárias de uma forma agradável. Alguns sondados, referiram por escrito, 

que: 

“Sendo a disciplina de Educação Física de carácter mais prático, poderá 

funcionar como um espaço de relaxamento que é fundamental para os 

alunos. A libertação de energias através das actividades físicas poderá 

evitar que os alunos tentem fazê-lo em aulas mais teóricas. ” 

“O desenvolvimento de capacidades psicomotoras contribui seguramente 

para o desenvolvimento de algumas competências que se podem reflectir 

noutras áreas/disciplinas.” 

 

Quanto à disciplina em questão, aumentar a probabilidade de Sucesso Escolar, 

as respostas centraram-se na zona neutra, no entanto 37,83%, estão de acordo com a 

questão. Num estudo realizado por Cezário (2008), confirma através de testes 

psicomotores, que os discentes que praticavam Actividade Física, apresentaram um 
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melhor desempenho motor e na comparação com as notas escolares, estes possuíam 

uma melhor média.  

De acordo com vários autores, tais como Coltman e Berchtold (2002); Rogers 

et al (1990), cit. Salgado (2009), demonstram através de estudos os diversos 

benefícios que a prática de Actividade Física têm sobre a função cerebral, contribuindo 

positivamente para o desenvolvimento da função cognitiva. 

Estudos realizados por Witek (s.d.), vem confirmar que a prática da Educação 

Física, proporciona uma boa circulação sanguínea e consequentemente, maior 

oxigenação do sangue, podendo fortalecer determinadas áreas específicas do cérebro 

que conduz a uma boa capacidade de memorização como afirma Symons, et al 

(1997), cit. Salgado (2009).  

Na verdade, de acordo com pesquisas feitas por Salgado (2009), constata-se 

que a Actividade Física melhora a memória (Hillman, 2005), promove a vascularização 

cerebral (Black et al, 1990), estimula a neurogénese, melhora a aprendizagem (Buck 

et al, 2008), e é responsável pela melhoria do rendimento escolar em crianças (Castelli 

et al, 2007). Existem inúmeros estudos, citados anteriormente, que confirmam que as 

Actividades Físicas e Desportivas proporcionadas pela Educação Física, trazem 

efeitos positivos quanto ao rendimento escolar, ou seja, que levam a um aumento da 

concentração, uma melhoria da interpretação oral e escrita e do cálculo matemático, 

como refere Salgado (2009).  

 Acrescenta-se alguns comentários dos docentes inquiridos, relativamente à 

importância da Educação Física para o Sucesso Escolar. 

“Aula de Educação Física como alívio de stress; maior oxigenação, o que 

pode relacionar com maior sucesso escolar.” 
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“A Educação Física pode-se constituir como factor de motivação e de 

compreensão de uma carga curricular excessivamente teórica.” 

“A Educação Física pode ajudar o aluno a valorizar-se, aumentando a sua 

auto-estima, ganhando assim uma maior confiança nele. Uma maior 

confiança implica maior motivação para enfrentar e ultrapassar as 

dificuldades, combatendo de certa forma o insucesso escolar.” 

“A disciplina de Educação Física contribui para um melhor equilíbrio Físico 

e Psicológico do aluno.” 

 

II- Importância da Educação Física como factor de combate ao Insucesso 

Escolar. 

 

Dos 30 indivíduos que responderam por escrito à questão formulada, 

destacam-se 70%, com um parecer positivo. Registam-se as opiniões mais 

pertinentes, para além das já mencionadas: 

 “Penso que a disciplina de Educação Física ao promover estilos de vida 

mais saudáveis, promove também uma formação equilibrada dos alunos, 

um desenvolvimento da sua autonomia e do sentimento de solidariedade 

(respeito por si próprio, pelo outro, pelo grupo). Acrescento ainda que a 

abertura a espaços físicos diferentes, que a disciplina permite constitui 

uma mais-valia neste combate ao insucesso escolar. ” 

 “A Educação Física proporciona aos alunos várias actividades e exercício 

físico, que leva a uma maior satisfação com a vida, de uma forma geral e 
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aumento da auto-estima. Assim, pode ser vista como factor de combate ao 

insucesso escolar. Além disso várias actividades de grupo, proporcionam 

uma maior integração. ” 

Os docentes que opinaram de forma negativa à mesma questão, 

correspondem a 30% dos indivíduos que contribuíram com o seu parecer. Registam-

se algumas opiniões: 

“…tendo em conta os múltiplos factores que estão na origem do Insucesso 

Escolar (e sobretudo do Insucesso Educativo), a importância da Educação 

Física no combate a esse Insucesso é diminuta.” 

“Alguns alunos detestam a disciplina de Educação física porque são 

gozados pelos colegas, porque não têm destreza ou são obesos, etc. Pelo 

que referi, não concordo que esse factor contribua para o Sucesso 

Escolar.” 

“ Não me parece que a Educação Física contribui para o Sucesso Escolar 

dos alunos. De um modo geral, verifica-se que os alunos com mais 

sucesso, são os que piores resultados obtêm na disciplina de Educação 

Física”.  

“Como em qualquer disciplina, a motivação dos alunos é fundamental e 

determinante, para o sucesso das aprendizagens. Tal factor resulta de 

múltiplas dinâmicas, algumas interactivas e interdisciplinares, pelo que é 

redutor atribuir importância excessiva a uma determinada área ou 
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disciplina. Não vejo que a Educação Física desempenhe neste domínio, 

papel substancialmente diferente das outras disciplinas.” 
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VI. Conclusão 

 

Atendendo à complexidade do problema do Insucesso Escolar, será difícil 

delinear receitas simplistas no combate a este problema. O Insucesso Escolar é um 

fenómeno educacional e social complexo, com causas profundamente inter-

relacionadas, como afirma Ponte (s.d.). É preciso conhecer e respeitar os factores que 

conduzem ao Insucesso do aluno e considerá-los na resolução do problema. Segundo 

Formosinho (s.d.), as causas do Insucesso Escolar podem centrar-se na falta de 

interesse dos alunos, no ambiente restrito do seio familiar, a nível da sociedade à qual 

pertence, a nível da própria escola e do Sistema Educativo. 

Os objectivos da Educação Física assim como qualquer Actividade Física, para 

além dos tradicionais efeitos sobre os sistemas cardiovasculares, respiratórios e 

musculares, como indicam Vancini et al (2008), vão trabalhar de uma forma 

harmoniosa o corpo e a mente, contribuindo para um melhor equilíbrio físico, 

psicológico e cognitivo do aluno. Assim, a Educação Física, enquanto área curricular, 

estabelece relações com os que com ela partilham, os contributos fundamentais, para 

a formação dos alunos ao longo da sua escolaridade. A acrescentar às suas 

finalidades e objectivos específicos, a Educação Física, contribui igualmente para o 

desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes.  

Os docentes que colaboraram no preenchimento dos inquéritos foram 

unânimes em considerar a disciplina de Educação Física como factor de socialização 

e integração do aluno no meio escolar. No que diz respeito ao papel da disciplina para 

a obtenção do Sucesso Escolar, as opiniões foram divergentes, no entanto, 37,83% 

estão de acordo com a questão. Ainda a este respeito, 21 dos auscultados, redigiram 

pareceres positivos. 
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Com este trabalho, adquire-se a certeza de que é urgente estar atento aos 

problemas referidos e que a Disciplina de Educação Física pode contribuir como 

estratégia de combate ao Insucesso Escolar.  

Para futuras investigações seria pertinente a realização de um questionário 

dirigido aos alunos, de forma a comparar os pareceres com os professores, 

relativamente à influência da Educação Física como contributo para o Sucesso 

Escolar.  
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Anexo 
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Inquérito 

No âmbito do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, ministrado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pedimos 

a vossa colaboração no preenchimento deste inquérito, que visa identificar factores 

de combate ao insucesso escolar através da disciplina curricular de Educação 

Física, nos alunos da Escola Secundária/3 de S. Pedro. 

 

I. Dados Pessoais e Profissionais 

 

1) Idade: _____ anos.  

    

2) Sexo:  Feminino                  Masculino 

 

 

3) Níveis de ensino e anos em que lecciona, (coloque um X no(s) quadrado(s) 

correspondente(s)): 

 

a) 3º Ciclo do Ensino Básico 

 7º Ano 

 8º Ano 

 9º Ano 

 

b) Ensino Secundário 

 10º Ano 

 11º Ano 

 12º Ano

 

4) Tempo de serviço: _____________________. 

 

 

5) Departamento a que pertence: 

 

a) Matemática e Ciências Exactas 

b) Expressões 

c) Ciências Sociais e Humanas 

d) Línguas 
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6) Para além de professor tem mais algum cargo/ função?  

 

Sim Não

Se sim, qual? ____________________________________. 

 

 

II. A Educação Física e o (in)sucesso escolar.  

 

Na sua opinião como professor(a), qual o papel da Educação Física? 

 

Assinale com X a resposta/opção que melhor traduz a sua opinião na seguinte 

escala: 

 

1 - Discordo totalmente 

2 - Discordo  

3 - Nem concordo nem discordo 

4 - Concordo 

5 - Concordo totalmente 

 

 Classificação 

Através da Educação Física os alunos: 

 

1 2 3 4 5 

Passam a conhecer melhor os seus colegas;      
Aprendem regras de comportamento social (como respeitar os outros);      

Passam a gostar mais da escola;      
Passam a gostar mais dos professores em geral;      
Passam a gostar e a estar mais motivados para as outras disciplinas;      
Desenvolvem capacidades motoras;      
Podem desenvolver aprendizagens úteis, aplicáveis para outras disciplinas;      

Desenvolvem e aplicam aprendizagens úteis para outras disciplinas;      
Aumenta a probabilidade de sucesso escolar;      

 

 

 

 
 

   
 

  



 

 

 

 

 

III. Qual a sua opinião acerca da importância da Educação Física 

como factor de combate ao insucesso escolar? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


