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Apresentação do livro “a escola pública e o desenvolvimento desportivo – da conceptualização à 

operacionalização: o caso do Agrupamento de Escolas de Vagos” 

 

Da teoria à prática 

para dar o exemplo e ser fator de desenvolvimento 

 

…. 

Exmas Senhoras e Exmos Senhores  

 

 

Gostaria de resumidamente aflorar os seguintes pontos: 

1. O Agrupamento de Escolas de Vagos como agente de política pública 

2. O projeto de Desporto Escolar no AEV 

3. O livro 

4. Vagos 

5. Conclusões 

 

O livro “A escola pública e o desenvolvimento desportivo – da conceptualização à operacionalização: 

o caso do Agrupamento de Escolas de Vagos” não nasceu de geração espontânea mas é antes o 

resultado reflexivo de uma praxis. Não é um exercício teórico mas antes parte de uma teoria clara 

e de uma aplicação exemplar pelo que, antes de falar sobre o livro, vale a pena refletir um pouco 

sobre o que lhe deu origem.  

 

0. O Agrupamento de Escolas de Vagos como agente de política pública 

 

Comecemos então pela questão das políticas públicas que é aquela em que, apesar de tudo, me 

sinto mais confortável. Políticas públicas: um tema fascinante numa perspetiva inovadora que é a 

do Agrupamento de Escolas de Vagos se assumir como agente de política pública. 

 

Os autores são claros no seu posicionamento: “Rejeitamos as perspetivas liberais e neoliberais de 

um Estado mínimo e meramente regulador, que tudo entrega à livre iniciativa e às leis do mercado; 

pelo contrário, acreditamos na obrigação do Estado oferecer serviços públicos de qualidade em 

setores estratégicos, que garantam direitos essenciais das populações.” (pag 13). 
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Diz José Manuel Constantino citado na página 65 que “Uma política desportiva não se resume a uma 

política pública para o desporto. (…) Mas uma política desportiva não pode viver sem uma adequada 

política pública.” 

 

Tenho que dizer aqui que nem sempre o Desporto é assumido na primeira linha das políticas 

públicas. E não estou a falar do Governo, cuja ação executiva é visível e relevante. Veja-se por 

exemplo, que ainda muito recentemente o ISCTE publicou o estudo “O estado a Nação e as Políticas 

Públicas”, tem mesmo um site para o acompanhamento das estatísticas relevantes em cada uma 

das áreas e, ainda assim, não há uma palavra sobre o desporto. 

 

Também é muito relevante para mim reconhecer que o Desporto tem um impacto individual mas 

também comunitário muito apreciável dado que o desporto tem externalidades positivas evidentes 

em termos de saúde, bem estar, motivação, produtividade, socialização e auto-estima. No livro 

recorda-se que na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto se refere mesmo “o desporto como 

fator de cultura” (pá69)  

 

Os autores também assumem que “O tema que nos propomos abordar refere-se ao papel que a 

Escola pode desempenhar no processo de desenvolvimento desportivo nacional”, concluindo que 

“a principal função do Sistema Educativo é a formação integral dos seus educandos, ou seja, a 

formação das novas gerações colocadas sob sua responsabilidade, preparando-as para uma 

sociedade do futuro”. página 59 

 

Ou seja, estamos nesta sequência lógica de políticas públicas, política educativa, política de 

desporto, afirmando-se que “Exige-se, portanto, uma articulação clara entre os dois Sistemas — 

Educativo e Desportivo — sendo que “não há Sistema Desportivo consistente, sem articulação e 

complementaridade com o Sistema Educativo” (ver pag 67). 

 

O que nos fez recordar, não sei se a despropósito, o que acontece com o papel essencial do desporto 

nas universidades americanas, como fator duplo de promoção social e de captação de talentos (no 

basquetebol, no atletismo, etc) 

 

Sendo a formação desportiva uma necessidade, a quem cabe essa incumbência? 

É-nos dito que numa perspetiva inicial se pensou que, teoricamente, caberia à autarquia uma 

“função mobilizadora e coordenadora do sistema desportivo local” mas a experiência levou a 

“reconverter a ideia inicial, colocando a Escola numa situação de pró-atividade e de agente 

integrante e mobilizador do sistema desportivo local.” (pág 61) 
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Ainda assim, recordam os autores que “Cada autarquia deverá intervir através de um Plano 

Estratégico de Desporto, (…) A política desportiva municipal deverá resultar de um profundo debate 

(…) um diálogo permanente com todos os elementos do sistema desportivo local (clubes, 

associações, escolas,…), constituindo a autarquia o elemento coordenador, organizador e 

mobilizador e o centro de recursos.” (pág 90) 

 

Mas, bem, assumindo, a Escola tem que fazer o que não está feito, a questão seguinte é como atuar. 

 

Os autores recordam que “As Escolas são legalmente obrigadas a seguir e a cumprir os princípios 

gerais e as orientações da tutela(…) havendo, no entanto, largas margens de criatividade da Escola. 

Daqui decore, portanto, o conceito de que a Escola deve possuir uma “ideia” de política desportiva, 

inter-relacionada com a política desportiva local (se estiver definida) e expressa no Projeto 

Educativo da Escola.” Página 84 e 85 

Para além da legitimidade e da autonomia, há dois outros elementos fundamentais que são a 

estratégia e a liderança. 

 

De forma eloquente, escreve-se que “nenhuma organização — e diremos mesmo que nenhuma 

pessoa — pode (ou deve) funcionar, atualmente, como Alice que, no seu país das maravilhas, 

caminha sempre, sempre, embora sem saber muito bem para onde.” “O Plano Estratégico será, 

então, a sistematização do pensamento estratégico, através do qual se pensa o futuro e se elabora 

um plano para atingir os objetivos, definindo também a missão, a visão, os valores, as metas e as 

fases intermédias, os recursos, os planos de ação.” (pág. 55) 

 

Consequentemente “As “ações” (…) realizadas pela Escola devem integrar um todo coerente, pleno 

de intencionalidade e contribuírem para objetivos estabelecidos”. Pág 85 

 

O Plano Estratégico é essencial e o guia condutor mas o projeto do desporto escolar do AEV 

aprofundou todos os items e, a título ilustrativo, o que está nas páginas 130 e seguintes sobre os 

objetivos para cada grupo-equipa são bastante impressionantes.  

 

Em relação à liderança, não posso deixar de referir um conceito ao qual sou particularmente sensível 

e que acaba por ser uma das mensagens chave do livro: o professor-gestor. Fica escrito que é 

necessária “Uma nova atitude das lideranças intermédias(…) Sobretudo os coordenadores deverão 

ser mais do que professores: deverão ter um perfil de gestores e ter conhecimento e ligação à 
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comunidade envolvente da escola/agrupamento, um pouco à semelhança dos diretores, quer são 

simultaneamente professores-gestores” (página 170) 

 

1. O projeto de Desporto Escolar no AEV 

 

O livro problematiza muito bem a existência curricular da educação física e a sua articulação com o 

desporto escolar. Fica-me a perceção clara que a Educação Física não é suficiente 

 

Foi para colmatar este ponto que o AEV definiu como prioridades do Desporto Escolar “generalizar 

a educação física no 1º Ciclo; dando prioridade a este escalão etário, promover a formação 

desportiva na faixa etária dos 8-11 anos; privilegiar as modalidades náuticas e de contacto com a 

natureza; proporcionar uma prática desportiva alargada ao maior número de alunos; proporcionar 

uma prática desportiva especializada, na lógica do rendimento desportivo, através do trabalho 

conjunto com clubes locais; proporcionar a inclusão e a formação cívica” (pág 14) 

 

A página 85 faz um bom resumo dos objetivos do projeto: “Todos os alunos da Escola beneficiam 

dos mesmos direitos, mas pensamos ser estrategicamente importante conceder prioridade nos 

apoios e no desenvolvimento de atividades no escalão etário dos 5 aos 9 anos, ou seja, aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, que têm sido os parentes pobres do sistema educativo. Com efeito, é 

nesta fase que se estrutura a personalidade e o comportamento motor, se fixam hábitos, se 

desenvolve a motricidade. Daí que deva ser objeto de discriminação positiva, para ela canalizando 

os recursos materiais e humanos mais significativos.” 

 

“A Escola deverá interagir com o sistema desportivo local(…). Devem ser estabelecidos contactos 

com os clubes, tentando proporcionar continuidade entre a prática desportiva escolar e a prática 

federada, entre os clubes escolar e federado, entre o professor e o treinador, uma vez que os atletas 

são comuns e os objetivos coincidentes, em algumas situações e complementares, noutras.” 

 

Também muito importante, desde logo em termos conceptuais mas também porque sei que esta é 

uma convicção profunda de quem lançou este projeto e ainda por ser uma fator de sucesso é o 

envolvimento dos alunos e das suas famílias. É dito no livro que “Não há carreiras desportivas de 

crianças e de jovens sem o apoio das famílias, razões determinantes para a inclusão de ações de 

informação e de sensibilização das famílias, para a importância da prática desportiva continuada e 

estruturada.” (pág 85) 
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A teoria está cá toda e está correta mas, como dizia a meu saudoso amigo Joaquim Pina Moura, 

muitas vezes na pratica a teoria é outra! 

 

A verdade é que em Vagos o Desporto Escolar tem uma abrangência enorme. Permitam-me um 

comentário pessoal: no início do ano letivo perguntei ao meu filho que modalidades havia aqui no 

Desporto Escolar e ele respondeu-me a sorrir: diz o nome de um desporto (futebol à parte porque, 

como sabemos, em Portugal não precisa exatamente de incentivos extra…) 

 

No caso de Vagos, a teoria estava adequada à realidade e visão, não ficou pelo papel e a sua 

execução merece rasgados elogios e, entre esses, até porque é externo e de uma entidade 

altamente reconhecida, penso que as referências da EEA Grant (página 163) são a joia da coroa: 

“Esta candidatura é relevante e é original pelo facto do promotor ser um agrupamento escolar com 

um dinamismo ímpar no desporto escolar náutico, no contexto nacional” (…) “a capacidade de 

envolvimento da comunidade é óbvia” (…) “o projeto integra um número assinalável de alunos e 

prevê uma boa ligação à comunidade” (…) “O trabalho realizado pelo AEV na promoção da prática 

desportiva náutica é muito relevante” (…) “este projeto representa uma continuidade daquilo que 

tem sido feito com bons resultados na relação da comunidade com as atividades náuticas” (…) “o 

trabalho realizado pelo AEV denota um empenho e uma experiência assinaláveis na área.  

 

O último ponto que tenho a referir sobre o desenho do DE do AEV é, e cito, “que se considera a 

comunicação como fundamental no sucesso de qualquer projeto.” Devo aliás confidenciar que o 

Prof Paulo Branco assume que esta é uma vertente imprescindível para o envolvimento de alunos, 

pais e comunidade e que o recurso às novas tecnologias, devidamente utilizadas, pode potenciar 

esta ligação e aumentar o impacto do projeto. 

 

2. O livro 

 

O livro que aqui apresentamos tem como autores o Prof Hugo Martinho, Diretor do Agrupamento 

de Escolas de Vagos, Presidente do Conselho Pedagógico e Presidente do Conselho Administrativo 

do Agrupamento de Escolas de Vagos e membro da Comissão Pedagógica do Centro de Formação 

de Professores de Ílhavo, Vagos e Oliveira do Bairro e o Prof Paulo Branco, Presidente do Conselho 

Geral, Coordenador do Desporto Escolar, Coordenador do Centro de Formação Desportiva de 

Desportos Náuticos e Coordenador do Projeto Escola Azul.  
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Começa com uma justa e sentida homenagem ao Prof Pedro Mota, Professor de Educação Física do 

Agrupamento de Escolas de Vagos, recentemente desaparecido, e que sempre deu grande apoio ao 

projeto de Desporto Escolar. 

 

Depois temos uma obra completa, com uma revisão da literatura e uma fundamentada base teórica, 

com os detalhes do que e como foi feito, das metas alcançadas e ainda com os testemunhos de 

múltiplos participantes, em diferentes papeis. Numa linguagem cinematográfica, apresentam-nos o 

guião, revelam-nos o casting, dão-nos acesso ao making-off, mostram-nos o filme (e só não nos dão 

pipocas porque são pouco saudáveis…). 

 

Em termos de estrutura o livro tem os cinco capítulos iniciais dedicados ao enquadramento teórico 

do tema e na segunda parte o objeto é a operacionalização do DE do AEV. A esta componente 

aplicada cabem quatro capítulos que vão desde a descrição do contexto do concelho de Vagos, (sua 

realidade desportiva e escolar), ao detalhe da organização e funcionamento do Clube de Desporto 

Escolar, ao trabalho desenvolvido com o 1º Ciclo e o escalão etário 6-9 anos, até aos projetos 

pedagógicos de âmbito nacional inter-relacionados com o Desporto Escolar. Termina, como deve, 

com um capítulo de lições aprendidas. 

 

Este livro é um testemunho participado e um manual. Nesta segunda vertente, será um excelente 

documento de consulta e ferramenta de trabalho para decisores de políticas públicas na área 

educativa e do desporto, para professores da área do desporto e educação física e para pedagogos 

em geral. Pela sua clareza esquemática pode ser muito útil para replicar projetos semelhantes e 

inspirar outras atuações. Também a nível da política autárquica se aconselha muito fortemente a 

leitura deste livro. 

 

Um outro aspeto que gostaria de relevar é a excelência gráfica e profusão ilustrativa, que  tornam o 

livro (ainda) mais atrativo. É um livro que (também) dá gosto ver, e isto já não é pouco… 

 

As únicas críticas que me atrevo a fazer ao conteúdo e forma desta publicação prendem-se com a 

bibliografia, que merecia uma atualização considerando mais estudos dos anos mais recentes, e com 

uma partida feita ao leitor. De facto, caso inédito e do meu ponto de vista não muito feliz, foi incluir 

o Indice na página 35: percebendo-se a razão, dificulta a vida do leitor que tem que fazer um índice 

para saber onde está o índice. 

 

3. Vagos 
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Peço-vos compreensão e um minuto adicional do vosso tempo para deixar claro que, para muitos 

de nós, um dos aspetos mais importantes do projeto de desporto escolar aqui apresentado é a 

forma muitíssimo positiva como encarou e projeta Vagos.  

 

Como já foi referido, o projeto do Desporto Escolar do nosso agrupamento de Escolas já fez com 

que muitas pessoas e entidades olhassem para este concelho como um exemplo. 

 

Mas há que dize-lo claramente, quem mais benefício tem retirado deste trabalho de persistência 

foram os vaguenses. Em primeiro lugar os miúdos das nossas escolas que têm acesso a novas 

experiências e oportunidades. Depois, todos nós que nos identificamos como Vagos. 

 

A escola demonstrou como é verdadeiramente fator de coesão e desenvolvimento local. 

 

Sem desprimor para todas as outras modalidades, penso que merece uma nota especial a 

componente náutica em que é por demais evidente como o desporto escolar fez toda a diferença. 

 

Neste domínio, o projeto do desporto escolar (re)conciliou-nos com a Ria e valorizou os nossos 

recursos endógenos. Virou-nos novamente para os cursos de água e deu-nos a satisfação enorme 

ver os nossos filhos e os nossos netos a voltarem a ser navegadores. 

 

4. Conclusões 

 

Minhas Senhoras e meus senhores 

Que conclusões gostaria de partilhar convosco? 

 

A primeira conclusão é que os autores estão de parabéns, pelo trabalho efetuado e pelo livro que 

enquadra, resume e ilustra o que foi feito e estamos nós de parabéns pelo impacto deste projeto 

na comunidade, pelo orgulho que temos pelo facto do Agrupamento de Escolas de Vagos se destacar 

e ainda pelo facto de passarmos a dispor de um excelente manual. 

 

A segunda conclusão é que é possível fazer acontecer, ser inovador e atingir resultados de 

excelência. Apesar da inércia de muitos mas aproveitando os níveis de autonomia existentes, tendo 

sensibilidade para os recursos e sendo consequente na convicção do papel acrescido que a escola 

pode ter, o Agrupamento de Escolas de Vagos teve ambição, liderança e capacidade de criar um 

fantástico programa de Desporto Escolar. 
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A terceira conclusão é que a Escola Pública é não só teoricamente mas também na prática um 

importante ator na implementação de políticas públicas de inclusão, desenvolvimento integral dos 

alunos e participação na vida da comunidade. 

 

A quarta conclusão é que o excelente trabalho desempenhado pelo Desporto Escolar em Vagos não 

decorre de um impulso voluntarista nem é um mero somatório de atividade mas antes o fruto de 

uma estratégia clara, com consistente fundamento teórico, e de um trabalho estruturado, tal como 

o livro comprova em distintos pontos. 

 

A quinta conclusão que me atrevo a tirar é que o Deporto Escolar valoriza Vagos, aos olhos dos 

vaguenses e também de quem nos visita. A imagem das canoas na Quinta do Ega e das embarcações 

de vela na Vagueira são elementos novos mas essenciais na caraterização do concelho: uma 

comunidade enlaçada pela Ria e pelo mar que nos formatam mas em relação às quais estamos 

muitas vezes longe. 

 

Dito isto, chega de sedentarismo e de mau exemplo de estarmos sentados. 

 

 

Oscar Gaspar 

Vagos, 18 de outubro de 2021 


