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RESUMO  

 

O presente relatório ilustra o caminho percorrido por um professor (o autor), no 

âmbito da  Prática Profissional do 2.º ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A Prática Profissional 

decorreu numa escola da Coordenadoria Regional de Educação Metropolitana I, 

na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, numa equipe de Educação 

Física constituída por três professores e pela professora orientadora. A este 

autor coube a lecionação de seis turmas do ensino secundário, tendo tido como 

público do desenvolvimento deste relatório e da pesquisa uma turma do ensino 

secundário. No que se refere à organização e estrutura do relatório, o presente 

documento subdivide-se em cinco partes fundamentais: enquadramento 

pessoal, enquadramento da prática profissional, realização da prática 

profissional e o estudo de investigação sobre o papel da voz do estudante na 

readequação do currículo e dos modelos instrucionais no ensino da Educação 

Física. O questionário construído com base no documento para a Educação 

Física de Qualidade (UNESCO, 2015), foi o instrumento utilizado para a recolha 

dos dados, tendo-se concluído que a voz do estudante contribuiu, de forma 

efetiva, para superar as más condições ao nível das infraestruturas, isto pela 

adaptação curricular e modelos instrucionais utilizados na intervenção. Ficou 

ainda evidente que as políticas públicas propostas pela UNESCO são passíveis 

de serem aplicadas na unidade escolar em que o estudo decorreu.  

 

Palavras-chave: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, VOZ DO 

ESTUDANTE, READEQUAÇÃO CURRÍCULAR, MODELOS INSTRUCIONAIS.
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ABSTRACT  

 

This report illustrates the path taken by a preservice teacher (the author), under 

the practicum trainning of the 2nd cycle of studies leading to the degree of Master 

of Physical Education Teaching in Primary and Secondary Education, at the 

Faculty of Sport, University of Port. The practicum trainning took place in a school 

of the Regional Coordination of the Metropolitan Education I, in the city of Nova 

Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil. The physical education group include three 

teachers and the preservice teacher. The preservice teacher teach  six middle 

school classes, and for the development of this report and research, he 

considered the class of the 10th year of high school in 2015, which continues to 

be followed in the 11th year (2016). As regards the organization and structure of 

this report is divided into five main parts: personal framework, framework of 

professional practice, realization of professional practice and the study focus in 

the student voice ans curriculum readaptation and teaching method in Physical 

Education. The study show that the student voice had contributed to the 

curriculum adaptation and to overcome the bad infrastructure conditions in PE 

lessons. Male students voice show higher levels of engagement than the females. 

The methodology for the development of the study was a questionnaire based on 

the document for the Quality of Physical Education (UNESCO, 2015). As regards 

the comparison of the actions of public policy proposals by UNESCO and the 

reality found at schools, it was concluded that all the actions of public policy 

proposals by the entity shall apply.  

 

 

Keywords: PRACTICUM TRAINNING, PHYSICAL EDUCATION, STUDENT 

VOICE, CURRCICULAR ADAPTATION, INSTRUCTIONAL MODELS. 
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1. Introdução  

No decurso da minha formação fui sendo orientado por meus professores 

para a importância de dar continuidade aos estudos. Com efeito, estes incutiram-

me a noção de que é preciso estar constantemente atualizado com os avanços 

da Educação Física. A Educação Física brasileira ao longo das últimas oito 

décadas foi fortemente influenciada pelas tendências desenvolvidas na Europa. 

Tendo em conta esta realidade, e não sendo nosso propósito neste documento 

discernir categoricamente a historicidade de cada corrente filosófica e 

metodológica, consideramos relevante citarmos os seus períodos para 

relembrarmos as fases por que a Educação Física escolar brasileira foi se 

modificando. Em 1989 Ghiraldelli Jr. (2003) fez um levantamento histórico, que 

teve como objetivo despertar uma visão crítica dos conteúdos e práticas 

corporais, a fim de que os profissionais da área pudessem repensar a sua práxis 

pedagógica. Dessa forma, ele classificou as tendências na Educação Física em 

Higienista, Militarista Competiva, Popular e Crítico-social dos Conteúdos.  Esta 

reflexão crítica que o autor propôs foi de suma importância, pois a evolução da 

Educação Física desenvolveu-se paralelamente com as novas tecnologias, 

trazendo uma nova classe de estudantes, os estudantes críticos. 

Consequentemente, este fato estimulou, e ainda estimula, os docentes para a 

formação contínua. Esta necessidade veio reforçar o discurso dos meus 

professores. Por sua vez, a evolução cultural da Educação Física brasileira 

influenciou a formação dos novos docentes, que continuam a deparar-se com 

uma escola sem infraestruturas para a disciplina, criando, assim, um labirinto 

entre a formação docente e a práxis. Com efeito, a infraestrutura encontrada nas 

escolas públicas era e continua a ser deficitária, circunscrevendo a prática 

profissional a ações voltadas para uma Educação Física de cariz teórico, 

perturbando, assim, não apenas os verdadeiros objectivos da Educação Física 

escolar, mas também  criando uma geração de jovens com uma cultura corporal 

e desenvolvimento motor abaixo do expectável para estudantes do ensino 

secundário.  

Desde os ciclos iniciais a realidade de infraestrutura da Educação Física 

escolar no Rio de Janeiro materializa-se num campo poliesportivo totalmente 

descaracterizado, e a grande maioria dos  docentes tem disponível apenas uma 
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“bola poliesportiva” - sei que o termo não é convencional, mas é a realidade 

encontrada: o professor tem apenas uma espécie de bola para ensinar os 

desportos para classes com aproximadamente 35 estudantes, em média. Estes 

fatos provocaram o esvaziamento das aulas práticas ao longo do percurso 

escolar do estudante.  

Utilizando como parâmetro a Abordagem Desenvolvimentista, 

apresentada por Tani et al. (1988),  a fase que deveríamos encontrar os 

estudantes do ensino secundário seria dos movimentos determinados 

culturalmente, que surge pelos 12 anos de idade. Todavia, no ano de 2009, 

quando iniciei a minha prática docente na escola pública e até a presente data, 

o parâmetro encontrado nas escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro são 

do estágio de combinação dos movimentos fundamentais (7-12 anos de idade), 

apresentados por Tani (1988, p. 69). 

Neste âmbito, Gallahue (2005, p.60) afirma que “Os padrões de 

movimento fundamentais são padrões básicos de comportamento observáveis. 

Atividades locomotoras (correr e pular), manipulativas (arremessar e apanhar) e 

estabilizadoras (andar com firmeza e o equilíbrio em um pé só) são exemplos e 

movimentos fundamentais que devem ser desenvolvidos nos primeiros anos da 

infância”. Acresce que para Tani et al. (1988), o estágio dos movimentos 

fundamentais são a base para o estádio seguinte dos movimentos determinados 

culturalmente, que permitem ao ser humano a aquisição das formas de 

movimentos mais específicas e amplas. Contudo, a infraestrutura deficitária das 

escolas públicas mantêm o sexismo nas aulas de Educação Física, embora de 

forma ocultada, pois observamos a prática do futsal por parte dos rapazes e o 

queimado (jogo popular) pelas moças.  

Sobre o aspecto das condições ambientais, Gallahue (2005) cita que 

ignoramos as condições ambientais em detrimento da maturação. O mesmo 

autor afirma que “Embora a maturação realmente desempenhe papel básico no 

desenvolvimento de padrões de movimentos fundamentais, não deve ser 

considerada como a única influência. As condições do ambiente – a saber, 

oportunidades para a prática, encorajamento, instrução e a ecologia (cenário) do 

ambiente em si – desempenham papel importante no grau máximo de 
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desenvolvimento que os padrões de movimentos fundamentais atingem” 

(Gallahue, 2005, p. 60). 

Esta realidade deficitária oprime a atuação docente no contexto das aulas 

de Educação Física, remetendo-a para uma prática recreativa e para uma 

disciplina teórica em que o professor é o mediador. Este fato, no decorrer das 

décadas, contribuiu para a desvalorização e marginalização da disciplina de EF 

na escola. Pelo exposto percebemos que a área da Educação Física necessita 

não somente de formação continuada de seus profissionais, mas também carece 

de políticas públicas de infraestruturas da profissão no âmbito escolar. 

Após a graduação inicial, a atuação profissional impulsionou-me a buscar 

e aprofundar os conhecimentos na área da Educação Física, por meio de cursos 

de latus sensus (Especialização – 360 horas), bem como nos chamados cursos 

livres, com duração máxima de 80 horas. A maioria dos profissionais em Esporto 

e Educação Física optam por realizarem o latus sensus no seu campo/área de 

atuação (escolar, fitness, desporto, hospitalar e etc.), no meu caso específico, 

optei por buscar conhecimento na pedagogia, especificamente em 

psicopedagogia, com o objetivo de conquistar conhecimentos na área que 

considerei deficitária na minha formação inicial.  

Formado em Educação Física em 2005, e concluído a Latus Sensus em 

Psicopedagogia em 2007, só iniciei a docência na escola pública em 2009. Foi 

nessa altura que me deparei com a realidade das infraestruturas da escola 

pública no estado Rio de Janeiro. Nesse ano, a falta de material; as quadras com 

buracos, que aumentavam o risco de acidentes; as quadras descobertas, que 

face às condições climáticas do Rio de Janeiro  - os termômetros chegam aos 

32º no inverno, desestimulavam os estudantes à prática devido às altas 

temperaturas; à ausência de vestiários para os alunos realizarem a sua higiene 

após as aulas, era uma realidade presente. 

Esta realidade das infraestruturas das escolas estaduais do Rio de 

Janeiro vem colaborando para o surgimento de dificuldades de ensino, 

provocando o surgimento de dificuldades de aprendizagem motora, cognitiva, 

emocional, social e pedagógica nos estudantes. A aprendizagem é como um 

processo de construção que se dá na interação permanente do sujeito com o 

meio que o cerca (Weiss citado por Lima Jr, 2008).  
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Não obstante esta realidade sempre percebi a necessidade de dar 

continuidade à minha formação. Contudo após realizar alguns cursos, ficou 

nítido que as formações estavam focadas em conteúdos e não em métodos de 

ensino - repetindo a mesma formação do período de minha graduação -,  não 

abordando temáticas distintas e desafios a serem solucionados, como 

infraestruturas e novas metodologias de ensino. Deste modo, senti necessidade 

de procurar formação nos campos da didática e pedagogia, contudo, os 

Mestrados de Educação Física existentes no Rio de Janeiro estão voltados para 

as áreas de biociências (fisiologia, biomecânica e biologia), não contemplando 

as necessidade que percecionava para o meu exercício profissional, pelo que 

procurei outros horizontes acabando por optar pela realização do Mestrado de 

Ensino na FADEUP.  

Este passo veio renovar as minhas energias para a prática docente, pois 

encontrei nesta faculdade parte das respostas que procurava. 

Após um ano passado na FADEUP, retornei ao Brasil em agosto de 2015, 

onde reassumi as minhas funções nas escolas públicas: Colégio Estadual dos 

Lírios, com três turmas: 10º; 11º e 12º ano; Colégio Estadual Vereador Percy 

Batista Crispim, com uma turma de 10º ano e o Colégio Estadual Capitão 

Joaquim Quaresma de Oliveira com duas turmas: 10º e 11º ano. As três escolas 

supramencionadas eram detentoras de grande falta de infraestruturas para a 

Educação Física, dificultando, em muito, a minha prática profissional. A este 

elemento acresceu o fato de apenas ter assumido as turmas no 2º semestre do 

ano letivo de 2015, o qual terminou em dezembro de 2015. 

Diante do exposto, decidi produzir este relatório reportando a minha 

prática no Colégio Estadual dos Lírios, pois nesta unidade escolar, apesar da 

falta de infraestruturas, foi a unidade onde obtive maior apoio profissional de 

todos os docentes, direção e equipe de apoio para registar a minha prática letiva. 

No decorrer do 1º semestre de 2016, os relatos da prática ficam voltados para o 

acompanhamento da turma de 11º ano (10º ano no 2º semestre de 2015) do 

Colégio Estadual dos Lírios, pois foi à única turma que permaneceu sobre a 

minha regência. Deste modo, considerei mais coerente relatar os resultados 

coletados neste grupo de estudantes, que tive a possibilidade de dar 
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continuidade aos métodos de ensino aplicados, sem precisar de passar pelo 

período de adaptação dos estudantes com o professor.  

Regulamentada, mas flexível, a estrutura do presente Relatório de Estágio 

é apresentada em quatro partes: a primeira parte possui um carácter 

autobiográfico, onde discorro acerca das experiências formativas iniciais, e 

também, e não menos importantes, as motivações, ambições e dificuldades. O 

segundo ponto enforma o Enquadramento da Prática Profissional, desde o seu 

contexto teórico, legal, institucional da Educação Física no Brasil, até à 

caracterização do contexto real onde decorreu a minha da prática letiva. A 

terceira parte, numa perspetiva reflexiva da prática, assume-se como um relato 

das experiências desta etapa de formação. Finalmente, a quarta parte, de 

natureza investigativa, resultou de um problema da prática e inspectou o papel 

da voz do estudante na readequação do currículo e dos modelos instrucionais 

no ensino da Educação Física.
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2. Enquadramento biográfico 

 “Faça o melhor que puder para fazer o que é melhor - 11ª regra para o 

treinamento continuado.” (Stevens, 2005, p. 51) 

 

Repito constantemente esta regra do budo para mim mesmo, pois além 

de estimular a minha objetividade nas ações, que tenho que cumprir, diante das 

inúmeras adversidades,  em meu percurso pessoal e profissional, esta tornou-

se não somente uma regra, mas um lema a ser seguido juntamente com os 

outros ensinamentos do Budo. 

Bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade da 

Associação Brasileira de Ensino Universitário (Uniabeu), no ano de 2005 e pós 

graduado em Psicopedagogia pela Universidade Cândio Mendes (UCAM) em 

2007, o despertar pelo curso de Educação Física surgiu apenas aos 21 anos, 

pois jamais fui atleta ou tive vontade de me tornar num. 

Seguindo uma teoria da metafísica, podemos dizer que todos nós somos 

como o cosmos, vivemos em constante cosmogênese, ou seja, em constante 

evolução. A minha história pessoal é simples, tal como a maioria dos seres 

humanos que têm oportunidade de crescer e de se desenvolver. Nasci em 11 de 

junho de 1974, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, cidade situada na região 

nordeste do Brasil no estado de Pernambuco. A minha experiência com a 

Educação Física no passado é decepcionante, pois era o chamado “patinho feio” 

da turma, sendo selecionado para compor as equipes sempre por último e 

apenas para “completar” a equipe; posso mesmo afirmar que a escola não me 

influenciou a ser um praticante de atividade física, porém a convivência com os 

amigos de infância sempre me estimulou para a prática esportiva, em específico 

o futebol em todas as suas versões/categorias, desde os jogos recreativos nas 

ruas até os modos formais (Futebol de 7, Futebol de 11 e Futsal). Por 

conseguinte, o meu maior ídolo era o Zico, ex-atleta do Flamengo, e que o meu 

tio António Augusto era quase uma cópia física do meu ídolo. Meu tio também 

foi o responsável pela minha primeira ida ao Estádio Mário Filho, o Majestoso 

Maracanã, para assistir a um dois maiores clássicos do futebol brasileiro: 

Flamengo X Fluminense (Fla X Flu). Nessa época o Maracanã ainda suportava 

os seus quase 200.000 pagantes. O Fla perdeu, mas a memória de ir a primeira 
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vez, de muitas vezes áquele estádio, é, até hoje, inesquecível. As minhas 

experiências de infância incentivaram em mim o sonho da maioria dos miúdos 

pobres no Brasil, ser jogador de futebol profissional. Mas desisti da ideia aos 13 

anos, pois não tinha, e ainda não tenho, habilidade para a modalidade que me 

permitisse tornar uma referência neste esporte. 

Durante a minha trajetória na escola não me identificava com atuação dos 

professores, mesmo os de Educação Física, pois sempre dizia que não teria a 

tolerância que eles possuíam para lidar com estudantes indisciplinados, e ter o 

empenho e a persistência em ensinar aos estudantes que apresentavam mais 

dificuldades no processo de aprendizagem, que era o meu caso. Diante deste 

quadro, jamais imaginei ou idealizei ser professor, e muito menos de Educação 

Física! O sonho profissional despertado na adolescência foi o de tornar-me piloto 

de caça, mas o máximo que cheguei perto, foi ser soldado de 1ª classe da força 

área. 

Conclui o ensino secundário em 1994 com a perspectiva de cursar o nível 

superior, tendo como primeira opção direito e como segunda opção economia. 

Porém, decidi adiar o meu ingresso a graduação, pois não tinha a certeza se 

eram esses cursos que desejava.  

O despertar para a profissão de professor teve inicio em 1996. Aos 21 

anos fui convidado pelo amigo e professor de Educação Física, especialista em 

esportes paralímpicos, Nilson Ney Cardoso, com o propósito de me incentivar a 

tornar-me voluntário do programa Special Olympics Brasil, na função de auxiliar 

técnico de Hockey Sobre Piso. Aceitei o desafio e naquele ano conquistamos o 

título regional e o 2º lugar no nacional.  

Esta experiência motivou-me a cursar Educação Física, pois encontrei na 

profissão motivações que me completam, designadamente no que concerne a  

ser útil a uma causa ou grupo de pessoas. A sensação de poder ajudá-las, a 

relação com os miúdos e jovens nutriram em mim a busca incessante pelo 

conhecimento. Por sua vez, e de forma indireta, estes conhecimentos 

contribuiriam para a transformação da comunidade em que estava inserido. 

Kiziaslan (Citado por Gomes, Queirós e Batista, 2014) refere que  as 

razões altruístas decorrem de uma visão do ensino como uma profissão  
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importante e útil para a sociedade, onde o desejo de ajudar as crianças e jovens 

surge no sentido de contribuir para a melhoria da sociedade.  

Mas as questões econômicas não permitiam cursar numa faculdade 

particular e tampouco pública, devido ao período integral de estudos, porque não 

era possível conciliar o trabalho com os estudos. Deste modo, só pude iniciar a 

faculdade em julho de 2001. Entretanto, desde a experiência nos Especial 

Olympics Brasil, em 1996, o meu envolvimento com o desporto, especificamente 

com o paraolímpico, ampliou-se gradativamente com o passar dos anos, 

participando como assistente técnico e ou voluntário na organização de eventos.  

Desde o início do meu envolvimento com o desporto acumulei imensas 

experiências, posso mesmo afirmar que foram vitoriosas, mas as que considero 

de maior expressão em minha carreira foram: i) Medalha de Prata no Hockey 

Sobre Piso nos Jogos Mundiais de Inverno da Special Olympics International – 

Nagano – Japão 2005; ii) Integrante do Comitê Organizador dos Jogos 

Panamericanos e Parapanamericanos Rio 2007; iii) Coordenador de área na 

sede do Rio de Janeiro da Copa do Mundo de Futsal Fifa 2008; e iv) Gerente de 

Transportes dos Jogos Mundiais Militares Rio 2011.  

Somente após 2008 houve um distanciamento do esporte paralímpico. 

Separação árdua, pois a identificação com os paratletas é imensa. Estes são 

exemplo na capacidade de superar barreiras, designadamente motoras, 

arquitetônicas, sensoriais, sociais e emocionais. As minhas barreiras foram 

apenas as sociais e emocionais, mas nos anos que antecederam o início da 

minha vida acadêmica me espelhei na determinação deles para superarem 

essas barreiras. Lembro bem da história do Sandro, campeão Sul Americano de 

Judô para cegos. Sandro relatava como ficou cego – na colisão do carro em que 

estava -; ele referia que não recordava qual a dor pior, se era dos estilhaços de 

vidro em seus olhos ou a de arrancar os estilhaços. Ele perdeu totalmente os 

dois globos oculares, pelo que usava próteses. Após a história de Sandro, 

deparei-me com a metáfora da águia e da galinha explicitada no livro de              



  
  

 

 

Leonardo Boff1 - Todos nós nascemos águias, mas muitos se contentam com as 

migalhas que nos jogam aos pés, e nos comportamos como galinhas. 

Sinceramente, nunca me contentei com migalhas. A metáfora da águia e da 

galinha me fez recordar o sonho de ser piloto, pelo que de alguma forma teria de 

reaver a minha vontade de voar, e alcançar o topo do céu. Sinceramente, tudo o 

que faço tem uma forte influência da filosofia budista. A minha chegada à 

FADEUP não foi diferente. De facto, este lema de sempre fazer o que é melhor 

foi o que me motivou a superar os embaraços burocráticos no Brasil para que 

pudesse chegar ao Porto. Não obstante esta resolução e determinação os 

embaraços burocráticos brasileiros geraram novas complicações administrativas 

na FADEUP que foram resolvidos pela felicidade de conviver com um corpo 

docente que sempre me orientou, evitando que os percalços administrativos 

influenciassem em meu rendimento acadêmico.  

 O meu “jeito” questionador sempre me trouxe embates com os docentes 

na trajetória da minha primeira formação - entre 2001 e 2005. Descrevo estes 

fatos apenas para materializar os meus pensamentos e reflexões sobre a relação 

professor-estudante, que em décadas passadas assentava em perspectivas de 

ensino centradas no docente e hoje em perspetivas de práticas centradas no 

estudante. Em minha prática docente sempre procurei estimular os alunos a se 

posicionarem perante as situações, a questionarem o que lhe é ensinado, de 

modo a não aprenderam pela imitação. Pois tudo tem um “porquê”. O meu 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Boff, L. (2009). O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da 

realidade. Brasil. Vozes.  
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impeto questionador faz com que procure ensinar os estudantes a terem 

o mesmo tipo de comportamento, despertando em mim o efeito pigmaleão, 

também chamado de efeito Rosenthal - nome dado em psicologia ao efeito das     

nossas expectativas e percepção da realidade na maneira acerca do modo como 

nos relacionamos com a mesma - como se realinhássemos a realidade de 

acordo com as nossas expectativas (self fulfilling prophecy) em relação a ela.O 

poeta romano Ovídio, que viveu no início da era cristã, escreveu sobreo escultor 

Pigmaleão, referindo que este se apaixonou pela própria estátua  “Galateia”, que 

foi premiado pela deusa Vénus, que lhe deu vida.  

Segundo Pidgeon, citado por Oliveira (1992, p. 42), as expectativas do 

professor estão relacionadas com as expectativas dos estudantes, que, por sua 

vez, também dependem das expectativas dos professores, numa perspectiva de 

interação contínua. Oliveira (1992), também afirma que o professor pode fazer 

maravilhas, isto apesar das circunstâncias adversas em que tantas vezes se 

processa o ensino e a aprendizagem. Neste âmbito, o mesmo autor refere que 

é sobre o professor que se deve concentrar a investigação para a melhoria do 

ensino. Ele é o caminho mais económico e eficaz para atingir uma melhoria 

substancial na educação escolar.  

Nestes sete anos de professor da rede pública, o maior aprendizado 

pedagógico e filosófico que carrego para onde vou é a aprendizagem que os 

estudantes promovem em mim, pois o comportamento diferenciado e inesperado 

de cada um deles, seja devido às características familiar, social, econômica, 

religiosa e étnica, sempre provocaram desequilíbrio em minha atuação 

profissional, aportando melhorias imprescindíveis na mesma; dando-me 

entusiasmo e vontade de procurar sempre buscar mais conhecimento. Nesta 

medida, este é o efeito cosmogênico, isto é, de recriar minha vida profissional. 

Reflito que sou um ser inacabado e que os ensinamentos apreendidos na 

FADEUP realimentaram a busca por uma formação contínua, crítica e 

enriquecedora que me permita, efetivamente,  contribuir para a formação de 

estudantes/cidadãos críticos e transformadores de suas vidas e da sociedade 

em que vivem. 
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3. Enquadramento da prática profissional 

Este Capítulo tem por objetivo analisar as competências inerentes a uma 

docência em Educação Física  que contribua para  aprendizagens significativas 

dos alunos, logo inerentes a um bom professor em Educação Física. 

Relativamente ao autor deste relatório são abordadas as características 

interpessoais ao longo da sua formação profissional, a construção da sua ética 

profissional, o processo de maturação profissional e sua busca pela formação 

contínua, bem como a realização do EP. Elucida-se ainda aspectos da profissão 

de professor, da Educação Física no contexto português e brasileiro, bem como 

a formação do professor nos contextos legislativo e institucional e as 

características da escola onde ocorreu a prática profissional. 

 

O que se espera de um finalista do 2º Ciclo em Educação Física é que 

esteja apto e suficientemente cônscio da responsabilidade profissional que a 

docência exigirá. Tratando-se das aulas de Educação Física, o professor, 

mesmo em início de carreira, deve planejar e disseminar conhecimentos teóricos 

e práticos, inerentes à área, qual seja a construção de um saber ligado à 

motricidade humana. No entanto, cabe ressaltar que, mesmo sendo um 

especialista em movimento, o professor ao elaborar o seu plano do curso de 

Educação Física na escola, é imprescindível que observe outras dimensões 

humanas, dentre outras os aspectos cognitivo e psicológico. 

Outro elemento importante é que o futuro professor tenha competências 

interpessoais, que ultrapassam largamente o saber teórico e habilidades 

“práticas”. 

   Já sob o ponto de vista ético, o profissional de Educação Física e 

segundo  o código de ética da categoria profissional, elaborado e difundido pelo 

Conselho Federal de Educação Física (2003), que explica que “A filosofia da 

Educação Física também reforça a dimensão ética, discute seus valores, 

significados, leva a busca de um desempenho profissional competente, 

indicando a necessidade de um saber ou um saber fazer, que venha a efetivar – 

se como o saber ou um saber fazer, que torne o ideal sublime dessa profissão 

prestar sempre o melhor serviço a um número cada vez maior de pessoas, 
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destacando não só a dimensão técnica mas, também a dimensão política, como 

é desejável” . 

    Tendo por base esse parágrafo, infere-se e reforça-se a ideia da 

“completude”, remetendo para o entendimento que defendo, isto é, que um 

profissional  docente precisa de reunir competências que não se restrinjam, 

neste caso,  às habilidades motoras. Implica, assim, incorporar e fazer uso de 

outras tantas competências. 

O conceito de competência é multidimensional, dependendo do professor, 

dos estudantes, da estrutura educacional e dos valores sociais que servem como 

base ao ajuizamento dessa competência. Nessa visão a competência é vista 

como algo abrangente e dependente de vários fatores. Não se pode, pois, 

dogmatizar um conceito de competência, porém é possível definir elementos 

componentes que fazem parte deste conceito, como a relação 

professor/estudante, a infraestrutura da aula, normas escolares, cultura corporal 

dos alunos e a cultura que compõe a comunidade escolar, onde a escola está 

localizada. 

 Tradicionalmente, o papel do professor de Educação Física no Brasil é 

visto como o papel de treinador. Ele seleciona e organiza os conteúdos, a 

metodologia e a avaliação, ele é disciplinador, ou seja, ele é “um treinador que 

vigia, dirige, aconselha, corrige“ Château (Citado por Galvão, 2002, 66). 

Ao encontro da afirmação de Château, a relação do treinador e do 

professor de Educação Física com o estudante vai além do papel de preparador 

físico , pois em sua atuação docente  ele desempenha o exemplo de líder para 

os seus alunos, e o aspecto da pessoalidade influencia diretamente no sucesso 

da disciplina, motivando os estudantes a superarem os seus limites pessoais e 

as adversidades que surgem dentro e fora da escola. Contudo, as infraestruturas 

das escolas públicas no Rio de Janeiro dificultam ao professor de Educação 

Física a aplicabilidade do conhecimento adquirido em sua formação, limitando o 

desempenho da sua função/papel, ocasionando atitudes de treinador, onde 

estimula a reprodução sistemática de gestuais esportivos de modalidades 

amplamente difundidas (Voleibol, Futsal, Andebol e Basquete), onde o estudante 

perpassa a sua vida escolar repetindo estes gestos a cada ano escolar, isto é, 

repetir ‘mais do mesmo’. Existe assim a centração nos mesmos estímulos sem 
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promover o desenvolvimento de novas capacidades dos estudantes.  O 

professor de Educação Física tenta suprir as falhas detectadas na sua formação 

inicial, pois os resultados de prática docente não se apresentam muito definidos, 

criando, desta forma, uma lacuna entre a formação recebida e a prática docente  

na realidade escolar.      Darido (Citada por Galvão, 2002, 66) identificou dois 

tipos de formação: a tradicional, voltada à valorização da prática esportiva em 

detrimento de outras práticas educativas, valorização da competição e da 

performance, e outra mais científica, a qual enfatiza a teoria e o conhecimento 

científico derivado das ciências-mães. 

Esta formação explicitada pela autora se repete no percurso profissional, 

pois a atuação docente é definida pelas infraestruturas escolares e/ou pela 

estrutura do currículo. Assim, o curso de Educação Física escolar é definido pela 

estrutura arquitetônica da escola e pelas características dos ciclos de ensino, 

onde podemos sinalizar a Educação Física para a educação de jovens e adultos 

(EJA) e o ensino noturno, pelos quais a Educação Física é estritamente teórica, 

pois nestes ciclos é facultativa a participação em aulas práticas. 

Cunha (Citado por Galvão, 2002, p. 67) afirma que além da capacidade 

de ensinar conhecimentos específicos, é também papel do professor transmitir, 

de forma consciente, valores, normas, maneiras de pensar e padrões de 

comportamento para se viver em sociedade. Fica claro que não se pode 

transmitir todos esses aspectos descartando o aspecto afetivo que a interação 

professor-estudante materializa. 

Quanto ao comportamento ou características técnicas, podemos afirmar 

que o bom professor conhece seus estudantes e adapta o ensino às suas 

necessidades, incorporando a experiência do estudante ao conteúdo e 

incentivando sua participação; reflete e pensa sobre sua prática; domina 

conteúdo e metodologia para ensiná-lo; aproveita o tempo útil, tem poucas 

interrupções; aceita responsabilidades e as exigências dos estudantes e do seu 

trabalho; usa eficientemente o material didático, dedica mais tempo às práticas 

que enriquecem o conteúdo; fornece feedback constante e apropriado; 

fundamenta o conteúdo na unidade teórico-prática; comunica aos estudantes o 

que espera deles e o por que (tem objetivos claros); sugere estratégias 

metacognitivas para os estudantes e as exercita; estabelece objetivo cognitivo 
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tanto de alto quanto de baixo nível; integra seu ensino com outras áreas. Silva 

(Citada por Galvão, 2002). 

Quando o futuro docente conclui a graduação espera-se que o mesmo 

esteja apto a exercer a função de professor, sendo responsável em suas atitudes 

e palavras, que conheça seus estudantes e o ambiente a que pertencem, de 

forma a implementar os conhecimentos teóricos e práticos necessários e de 

forma adequada. A graduação deve ser a responsável pela formação da 

responsabilidade e da competência deste profissional. A Universidade deve 

estar atenta às mudanças e tendências do mercado de trabalho para que os 

recursos humanos por ela formados tenham capacidade de nele atuar. Neste 

sentido, o professor deve ser uma pessoa que atua com responsabilidade. Este 

quando assume uma classe, deve atuar totalmente voltado para educação 

escolarizada, considerando sempre a relação professor-aluno como central. 

Implica que esteja ciente de suas responsabilidades como docente perante seus 

estudantes, a direção da escola, os conteúdos a serem trabalhados e, 

principalmente, no ambiente em que está inserido, isto é, o bom docente 

conhece a dimensão e o alcance do seu saber, conhece as suas implicações e 

o rumo que o mesmo pode tomar. O professor precisa de se conhecer para poder 

estabelecer contato com os demais e, com alguma certeza, ensinar e aprender 

de maneira dialética.  

Para uma melhor perspectiva profissional, o futuro docente deve gostar 

do que faz e se envolver por inteiro, transmitindo seus conhecimentos e, ao 

mesmo tempo, deve estar apto para aprender junto com os estudantes, sempre 

buscando renovar seu aprendizado e, sem dúvida, o professor deve apresentar 

traços de liderança, sendo esta uma característica fundamental para ministrar 

aulas de Educação Física Escolar. 

 

3.1 A construção da minha identidade como professor  

 

A historicidade como cidadão, como estudante do ensino secundário e 

como universitário  permitiram acumular, no decorrer dos anos, experiências, 

competências, habilidades, valores e percepções que contribuíram para  a minha 
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formação profissional e, consequentemente, para o modo como sou professor. 

De facto estes são elementos de um ciclo contínuo no exercício da profissão.  

Ralha-Simões (Citado por Formosinho, Mesquita, Machado, 2015, p. 22) 

afirma que a auto-perceção da competência do futuro professor está ligada às 

“próprias conceptualizações construídas ao longo da sua história pessoal, 

anterior, contemporânea e ulterior a essa etapa da formação”.  

Ser professor no Brasil ou em Portugal exige do profissional uma 

constante formação, pois a sua formação inicial carece de experiências amplas 

e renovadoras. No início do exercício da profissão o professor recém-formado 

carrega consigo as experiências de seu período como estudante no transcorrer 

de sua formação, isto é, importa paradigmas, conceitos, valores e indiretamente 

um pouco da ideologia dos seus professores no decurso desta jornada.  

Somente quando inicia a docência, este profissional se reinventa, pois é 

durante a práxis pedagógica que identifica a necessidade da formação contínua, 

estimulando em si processos ininterruptos de feedbacks positivos e negativos. 

Campos (Citado por Formosinho, Mesquita, Machado, 2015, p. 23) afirma 

que o grande objetivo político do sistema de formação de professores é que este 

contribua para uma melhoria da qualidade de ensino e das aprendizagens dos 

estudantes. Esta melhoria deve provir da contínua capacitação profissional dos 

professores ao longo da vida, para que possam atuar, sempre numa atitude 

reflexiva e investigativa, como profissionais da mudança, capazes de gerir uma 

escola autónoma e o respetivo território educativo onde interagem.  

Bento (2004, p. 321) afirma que a formação trata-se de ampliar as 

possibilidades reais, de conjugar a realidade e a possibilidade, visando aumentar 

e alargar o território desta e a partir daí afeiçoar em novos moldes a realidade. 

O autor narra a sua preocupação na formação de professores, 

identificando a importância da criação de um projeto profissional, referindo 

também que a formação, a ética e acção são elementos no processo de 

interpretação da realidade. Citando Sócrates (470-399 a. C.),  Bento, (2004, p. 

321) menciona que “Não se vive se não se sabe, postulou Sócrates e que para 

viver bem é preciso conhecer, ligando também assim a ética ao conhecimento e 

à razão”. 
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Durante a formação profissional, o período de Estágio Profissional emerge 

como um conjunto de elementos que auxiliam o estagiário no processo de 

interpretação da realidade. O estagiário no estágio vai construindo 

gradativamente a sua identidade profissional como futuro professor. Com 

advogam Cardoso, Batista e Graça, (2016, p. 525) “Tornar-se professor é uma 

viagem pessoal profunda, na qual o estagiário considera as suas crenças e tenta 

reconciliá-las com as expectativas da universidade, da comunidade educativa, 

dos estudantes e seus familiares e, em última análise, consigo próprio. Os 

mesmos autores, descrevem os relatos de seis estagiários de Educação Física 

durante a realização do EP, que colocam em evidência os contributos desta fase 

na formação dos novos profissionais. Explicitam que os estagiários diante de 

experiências positivas viam reforçada a escolha da profissão e ficavam 

motivados  para se tornarem melhores professores. De fato, o Estágio 

Profissional é a fase da formação que mais aproxima o estudante da realidade, 

estimulando a reflexão e interpretação da realidade, em ciclos contínuos de 

equilibração e reequilibração da ética e da acção. 

 

3.2 A Educação Física no Brasil  

No Brasil, para uma atividade ser reconhecida como profissão, em uma 

perspectiva macro do contexto, esta deve ser reconhecida e ou legitimada por 

lei específica. A legitimação da Educação Física foi promulgada em 1998 por 

meio do Decreto Lei 9.696, onde ficaram reconhecidas, definidas e legitimadas 

a profissão, a atuação, os deveres e responsabilidades desta profissão. A partir 

da publicação desta lei, somente podem exercer a profissão os profissional 

devidamente registados nos conselhos regionais (CREF) e federal (CONFEF) de 

Educação Física. No código de ética do CONFEF, o item XI “O dever 

fundamental da preservação da saúde dos beneficiários implica em 

responsabilidade social do profissional de Educação Física e como tal não deve 

e não pode ser compartilhado com pessoas não credenciadas, quer de  modo 

formal, institucional ou legal. Este dever corresponde ao direito do pleno 

exercício da profissão de Educação Física, única e tão somente, aos 

profissionais preparados e formados em cursos de Graduação do ensino 

superior, legalmente estabelecidos e específicos e explicitamente incluídos na



 

 

 

 área de conhecimento da Educação Física, observados seus currículos 

e programas de formação2.”  

Apesar dos cursos de graduação já existirem posteriormente à 

promulgação da lei, a partir desta data os profissionais, deveriam ser registados 

nos respectivos conselhos, onde as suas ações e condutas passassem a ser 

geridas por um código de ética. Com o decreto-lei, os chamados “práticos”, assim 

identificados os ex-esportistas que lecionavam na função de treinadores, 

também deveriam ser registados e teriam que realizar um curso de formação de 

treinador, com duração de dois anos nos conselhos regionais, para que, assim, 

pudessem exercer a profissão. 

Esta dualidade na formação provocou grandes debates a respeito da 

legitimação da profissão e das políticas públicas, já que os profissionais com a 

formação de nível universitário consideravam incoerente legitimar os esportistas 

como treinadores, e, por sua vez, o currículo do curso dos conselhos regionais 

eram considerados insuficientes para a formação de técnicos. Todavia, os 

conselhos compararam a legitimação destes profissionais “práticos” aos dos ex-

boticários, que foram substituídos pelos formandos de farmácia. Não legitimá-los 

provocaria um caos nas sua vida económica, pois o exercício da profissão de 

treinador era a sua única fonte de renda.  Estes debates fortaleceram os 

questionamentos no meio académico sobre a formação do professor de 

Educação Física, métodos de ensino e os conteúdos lecionados na escola. Entre 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Resolução CONFEF nº 254/2013 de Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2003. Disponível em 
www.confef.org.br. Acessado em 04/07/2016. 
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as correntes identificadas no período da legitimação da profissão, estavam mais 

presentes nas escolas as correntes humanistas e do Esporte Para Todos (EPT). 

A corrente Esporte Para Todos, informada por essa nova antropologia, poderia 

ser situada também dentro do que Libâneo (1985: 25) denomina de "tendência 

liberal não diretiva", em que o "social" é entendido como uma extensão do 

individual, ou seja, trata-se de desenvolver atitudes de cooperação e 

solidariedade, a fim de inserir-se de maneira positiva no meio social. Nas 

palavras de Bracht et al (1992, p. 39) deve-se reconhecer os limites a serem 

superados também nesta concepção, limites estes que desconsideram os 

conflitos de classe, onde interesses antagônicos se colocam no interior do 

processo educativo. 

A minha formação profissional e intelectual caminhou paralelamente à da 

profissão, pois sua legitimação ocorreu no ano de 1996, ano em que decidi 

exercer a profissão. Este facto, implicou que tivesse acedido  a experiências e 

vivências de grande parte das correntes educacionais aplicadas até àquele 

momento. 

Nas minhas ações como voluntário em eventos esportivos tive a 

oportunidade de conviver e observar a postura de diversos profissionais perante 

os seus atletas.  

Durante o meu estágio profissional no período da faculdade, pude 

pesquisar e refletir sobre os mais diversificados métodos de ensino e avaliar as 

suas aplicações perante as turmas que lecionei.  

Estas experiências julgam-se necessárias na formação do professor, pois 

provocam reflexões a respeito da responsabilidade que o professor/educador 

tem para com os seus estudantes. Como refere Paulo Freire, em sua obra 

“Professora Sim, Tia não.”, que debate a formação e valorização do professor, o 

professor tem responsabilidade de avaliar o processo de ensino-aprendizagem 

para qualificar e quantificar o aprendizado do estudante, com o objetivo de 

realizar, se necessário, ajustes para que o discente alcance o objetivo proposto. 

A função precípua do professor é cuidar da aprendizagem do estudante, com 

afinco, dedicação, sistematicidade, continuidade e persistência. “Cuidar” é um  

termo enorme e complexo (Demo, 2006, p. 24). Assim, lecionar, ensinar e 

orientar não é o ato de transmitir ou repassar conhecimento/conteúdo, mas é sim 
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o de estimular no aprendente a capacidade de reflexão, para a sua emancipação 

crítica na leitura do mundo, tornando-o protagonista de sua história e 

transformador da sociedade em que vive.    

 

A Formação para a Docência  

3.2.1 Contexto Legislativo 

 

Apontamentos sobre a realidade Portuguesa (FADEUP) e a Brasileira 

 

O Estágio Profissional (EP) é uma componente central que integra a 

formação do futuro professor, não somente nos cursos superiores das 

universidades europeias, mas  também no  Brasil. Com a adesão ao processo 

de Bolonha, os cursos de latus sensus (graduação e especialização) e strictus 

sensus (Mestrado e Doutoramento) na UE, adotaram o sistema de créditos 

(ECTS) e a componente do EP está integrada no 2º ciclo (Mestrado).  

Determinante e preponderante para a formação de professores, o EP no 

contexto formativa da FADEUP estrutura-se segundo orientações legais que 

permitem a uniformização dos conceitos, bem como uma gestão mais eficaz das 

entidades envolvidas, em primeira instância a FADEUP e as Escola 

Cooperantes, onde os estudantes realizam de Estágio, e como atores do 

processo, os Estudantes-Estagiários. Abrangido pelo Processo de Bolonha, este 

curso conflui com remodelações importantes para a mobilização dos estudantes  



 

 

 

território europeu. Desta forma, a Lei n.º 49/20053, de 30 de agosto, que 

alterou  Lei de Bases do Sistema Educativo, consagra, especialmente, o 

reconhecimento da experiência profissional, a reorganização do ensino superior  

em três ciclos4, a valorização da aquisição de competências e a adoção do 

sistema europeu de créditos curriculares5 tendo em conta o trabalho dos  

estudantes. O artigo 15.º do Decreto-lei n.º 74/2006 de 24 de março (capítulo III), 

deixa transparecer que o Grau de Mestre só deve ser atribuído àqueles que 

demonstrem conhecimentos sólidos, obtidos no 1.º Ciclo, e a capacidade de os 

aplicar e mobilizar ao longo da sua carreira. O artigo 21.º do mesmo decreto tece 

algumas considerações acerca da orientação conferida no decorrer do 2.º Ciclo 

de estudos6. Deste modo, o modelo adotado pela FADEUP engloba  a realização 

do EP e a elaboração de um relatório de estágio.  O Decreto-lei n.º 43/2007, de 

22 de fevereiro, define as condições necessárias à obtenção de habilitação 

profissional para a docência. Entre as quais, distingue que “A habilitação 

profissional para a docência num determinado domínio é condição indispensável 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto; Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março; Decreto-lei nº 43/2007 

de 22 de fevereiro; Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da UP; Regulamento Geral dos 
Segundos Ciclos da FADEUP; Regulamento do Curso – 2.º Ciclo em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário. 

4 O 1.º Ciclo, conducente com o grau de licenciado, tem a duração entre seis a oito 
semestres e caracteriza-se pela aquisição dos principais fundamentos do curso. O 2.º Ciclo, com 
duração compreendida entre três a quatro semestres, e conducente com o grau de mestre, 
afunilando os conhecimentos e competências profissionais específicas. O 3.º Ciclo, com duração 
de quatro semestres, investe no carácter investigativo numa determinada área científica. 
5  ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System. 

6 O Artigo 9.º do Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da UP, apresenta orientações 

conducentes com o presente artigo, no que concerne com a orientação do estágio. 
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para o desempenho da atividade docente nas áreas curriculares ou disciplinas 

por ele abrangidos” (capítulo II, artigo 3.º). As componentes de formação,   

presentes no artigo 14.º, incluem as diferentes áreas de formação exigidas para 

o desempenho profissional: Formação educacional geral; Didáticas específicas; 

Iniciação à prática profissional; Formação cultural, social e ética; Formação em 

metodologias de investigação educacional; e Formação na área de docência.  

Igualmente importantes no processo de formação, as Escolas 

Cooperantes, bem como os Orientadores, encontram-se regulamentados no 

presente Decreto-Lei. No mesmo é indicado que devem ser celebrados 

protocolos de cooperação com as Escolas Cooperantes, com vista ao   

desenvolvimento de atividades de iniciação à prática profissional, incluindo a 

prática de ensino supervisionada e de investigação e desenvolvimento no 

domínio da educação. A criação de prática supervisionada nas turmas, bem 

como noutras atividades de desenvolvimento curricular e organizacional 

realizada fora da sala de aula, são condições essenciais que devem estar 

asseguradas. Os estabelecimentos de ensino superior devem assegurar que as 

escolas cooperantes possuem os recursos humanos e materiais necessários a 

uma formação de qualidade, participando para isso no seu desenvolvimento, 

numa ação de articulação com os respetivos órgãos de gestão. Aos orientadores 

cooperantes são-lhes exigidas competências adequadas às funções a 

desempenhar (de formação especializada em supervisão pedagógica, formação 

de formadores e experiência profissional de supervisão). Por fim, o processo de 

avaliação na prática de ensino supervisionada, presente no artigo 21.º, expõe 

que a avaliação dos Estudantes-Estagiários é realizada pelo docente do 

estabelecimento de ensino superior, tendo em conta as informações fornecidas 

pela escola cooperante, nomeadamente as do orientador cooperante e do 

coordenador do departamento curricular correspondente. 

No artigo 3.º do Regulamento do Curso – 2.º Ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário estão presentes as principais 

atividades do EP. Estas englobam as atividades letivas e não-letivas realizadas 

na Escola; as tarefas de ensino-aprendizagem - regência das aulas, 

planeamento, realização e avaliação; observação de aulas ministradas pelo 

professor cooperante, colegas estagiários e realização ou colaboração em 
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tarefas definidas pelos orientadores como fundamentais para a formação 

profissional do estudante estagiário; as atividades incluídas nos ciclos de 

formação realizados na FADEUP e o Relatório de Estágio. A par destas tarefas, 

o artigo 8.º, não menos importante, explana os deveres do EE: 

1. Cumprir todas as tarefas previstas nos documentos orientadores do EP. 

2. Elaborar e realizar o seu projeto de formação (PFI). 

3. Prestar o serviço docente nas turmas que lhe forem designadas 

realizando as tarefas de planificação, realização e avaliação inerentes. 

4. Participar nas reuniões dos diferentes órgãos da Escola, destinadas à 

programação, realização e à avaliação das atividades educativas. 

5. Participar nas sessões de natureza científica cultural e pedagógica, 

realizadas na Escola ou na Faculdade. 

6. Elaborar e manter atualizado o portefólio do Estágio Profissional. 7. 

Observar aulas regidas pelo professor cooperante e pelos colegas estagiários. 

8. Assessorar os trabalhos de direção de turma, de coordenação de grupo, 

de departamento de modo a percorrer os diferentes cargos e funções do 

professor de Educação Física. 

9. Elaborar e defender publicamente o Relatório de Estágio, de acordo 

com o definido nos artigos 7º e 9º do Regulamento do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino da Educação Física nos ensinos 

básico e secundário. 

À luz deste enquadramento, é visível que a formação inicial constitui uma 

etapa importante no processo de aprender a ensinar, porquanto promove e 

possibilita a aquisição e construção do conhecimento profissional. 

Contrastando, o acordo firmado no processo de Bolonha, o Brasil mantêm 

dualidades nos cursos de formação superior em Educação Física. As 

universidades brasileiras ofertam três tipos de formação na área da Educação 

Física, podendo o candidato a professor escolher a formação que melhor se 

adeque a sua perspectiva profissional. As universidades privadas ofertam em 

sua maioria duas formações: i) curso com uma duração de seis semestres, 

podendo o discente ser diplomado como bacharel, atuando somente como 

treinador; e ii) diplomado como licenciado podendo somente atuar em escolas. 

Todavia, as universidades públicas mantêm a formação em oito semestres, com 
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a oferta dos dois cursos, atribuindo aos formandos as respectivas habilitações 

conforme o seu percurso acadêmico, em relação às disciplinas cursadas. Assim, 

estes podem ser formados para lecionar em escolas (licenciatura) ou tornarem-

se treinadores (bacharel). O sistema de ensino brasileiro é pautado pela lei 

9394/96, que descreve todo o sistema de ensino: educação básica, constituída 

pela educação infantil (dois anos); ensino fundamental, com duração de nove 

anos escolares; o ensino médio, com três anos de duração; o ensino de jovens 

e adultos, com duração de três semestres; educação indígena, educação formal 

direcionada exclusivamente aos povos indígenas brasileiros; ensino técnico 

profissionalizante e o ensino superior em seus três níveis: Latus Sensus 

(Graduação e especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).  

Estes apontamentos se fazem necessários para que se possa esclarecer 

qual foi o enquadramento do EP que realizei, pois diferentemente de meus 

colegas do 2º Ciclo do Mestrado de Ensino, já era professor titular no Brasil, pelo 

que foi necessário enquadrar o EP na minha realidade de formação profissional, 

não sendo necessário realizar a componente da prática de ensino 

supervisionada, mas apenas o relatório de estágio materializado neste 

documento.  

Analisando a estrutura dos currículos das universidades brasileiras, 

Freitas (Citado por Chaves e Gamboa, 2000, p. 86) explicita o seu entendimento 

sobre trabalho e relação sobre teoria e prática, referindo que a experiência 

concreta e particular com a disciplina prática de ensino e os estágios são 

reveladores de sua desvalorização e de seu isolamento em termos de política 

científica e académica na universidade. O mesmo autor afirma ainda que o 

estágio é visto como uma disciplina de segunda categoria nas disciplinas que 

compõem o currículo dos cursos de formação dos profissionais da educação. 

Para o autor a localização da unidade curricular no final do curso, faz com que 

os estudantes não lhe atribuam um significado. Neste sentido, Freitas (1996) 

propõe a reestruturação do curso, onde a unidade curricular receba maior 

valorização por parte dos estudantes. De facto, esta é uma perspectiva presente 

no parâmetro brasileiro. Já na FADEUP a estrutura curricular das unidades 

didáticas do ensino dos desportos (Andebol, basquetebol, dança, ginástica e 

natação), promovem nos estudantes estagiários a perceção da realidade 
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escolar, remetendo para a importância e valorização do estágio, bem como a 

aproximação e molde do estudante estagiário do modo como se deve relacionar 

e posicionar perante a turma. Desta forma, o estagiário quando inicia o estágio 

no segundo semestre - aprimora a sua relação com os alunos, tendo próximo de 

si a professora cooperante e, mais à distância, o professor orientador. 

Ao encontro da afirmação dos autores, o EP ou Prática Profissional são 

de suma importância na formação contínua do profissional, independentemente 

do seu grau de ensino ou contexto legal que o contextualiza. Com efeito, é linear 

para as universidades a sua importância, seja qual for a sua localização 

geográfica.  

Chaves e Gamboa (2000) defendem que a formação do profissional nas 

universidades não pode estar dissociada dos projetos históricos da sociedade, 

que o mercado de trabalho, por si só, não pode ser um definidor de como deve 

ser essa formação. As autoras citam que outros critérios devem ser 

considerados, especificamente os relativos às concepções em construção, 

articuladas com o projeto histórico da sociedade, que apontam para uma 

formação emancipatória. 

A formação profissional não pode ser realizada apenas como capacitação 

técnica para o mercado de trabalho num mundo caracterizado pela exploração 

e alienação capitalista. É necessário considerar as alternativas que visem à 

formação de um ser social comprometida com os projetos históricos da 

sociedade (Chaves e Gamboa, 2000, p.186) 

 

3.2.2 Contexto institucional  

 

No contexto brasileiro o EP é um conjunto de ações da unidade curricular 

“prática de ensino supervisionada” ou “estágio supervisionado”, tendo-se uma 

variação da terminologia devido a universidade e/ou a formação pretendida 

(Licenciatura ou graduação). O dicionário de língua portuguesa Michaelis define 

como autodidata do grego autodídaktos, pessoa que ensina, dirigindo livremente 

o processo de ensino, ou pessoa que se instrui por si mesma, sem professores. 

Tenho da imagem de minha orientadora, a pessoa que me mostra o caminho 

que devo seguir para encontrar as minhas respostas, logo não posso me titular 
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como autodidata. O fato de citar o autodidatismo neste texto é tão somente 

elucidar que a minha atuação docente do semestre letivo a que se reporta este 

relato, não foi submetida a nenhuma supervisão pedagógica do curso de 

Mestrado de Ensino, por já ser profissional de Educação Física e atuante com 

estudantes do ensino secundário em escolas públicas na cidade de Nova Iguaçu 

– RJ – Brasil. 

O sistema de ensino das escolas públicas portuguesas está legitimado e 

organizado conforme estabelecido no decreto lei 75/2008, explicitando e 

organizado o sistema educativo em diferentes níveis e graus de ensino - 

Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário,  as responsabilidades por 

autarquias, localização geográfica e gestão no que concerne a respeito dos 

agrupamentos de escolas, bem como a estrutura organizacional das escolas.  

No Brasil o sistema de ensino é regulamentado pela Lei 9394/96 (LDB), 

utilizando conceitos paralelos na divisão de ensino, com uma pequena diferença  

de terminologia para referenciar o nível de ensino do estudante na educação  

básica. Em Portugal, a nomenclatura utilizada do 1º ao 9º ano é de “ensino 

básico”, enquanto que  no Brasil o termo é de “ensino fundamental”,  e  do 10º 

ao 12º ano são utilizados os termos “ensino secundário” e “ensino médio”, 

respectivamente. 

Porém, o maior diferencial entre os dois países é a importância dada a 

Educação Física, pois enquanto que em Portugal, por meio do decreto lei 95/91 

em seu artigo 2º, é dada obrigatoriedade à disciplina, mas no ensino secundária 



 

 

 

decreto lei 139/2012, Artigo 28.º, parágrafo 47 retira parte da responsabilidade 

que o estudante o cálculo da media do ensino secundário e da classificação de 

candidatura ao ensino superior. No Brasil a LDB firma a Educação Física como 

integrante do currículo e tendo a mesma importância que as demais disciplinas. 

Entretanto, se em Portugal a legislação pode provocar um esvaziamento das 

aulas e importância da disciplina, no Brasil a infraestrutura das escolas públicas 

é lastimável, provocando, igualmente, o esvaziamento das aulas por fatores de 

segurança. Na verdade, os riscos de acidentes são elevados devido as péssimas 

condições de manutenção e falta de material. A estes aspetos exteriores, 

acresce o mito entre os estudantes de que a Educação Física não se reprova. 

Em uma reflexão breve sobre as condições das escolas públicas brasileiras,  em 

específico as escolas estaduais do Rio de Janeiro, a ausência de politicas 

públicas de investimento nas infraestruturas das escolas, contribuem não 

somente para o esvaziamento da EF, mas também o aumento da evasão 

escolar. Costa (2003)8 relata em sua obra que a escola, desde o seu surgimento, 

manifesta-se como uma reprodução cultural, que é influenciada diretamente 

pelos ambientes externos (Estado, administração, Pais, Associações, grupos  

sociais e etc.). Com o decorrer das décadas, estas influências determinaram e/ou 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 4 - Exceto quando o estudante pretenda prosseguir estudos nesta área, a classificação na 

disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do nível secundário de 

educação, mas não entra no apuramento da média final. 

8Costa, J. A. Imagens organizacionais da Escola, Colecção: Perspectivas Actuais da Educação. 

Edições Asa. Outubros de 2003/3ª edição. 



  
  

 

 

ocasionaram o surgimento das perspectivas organizacionais da escola: 

empresa; burocrática; democrática e arena política. 

A historicidade destas perspectivas armazenou nas escolas uma 

constante mudança, criando ambiguidades de experiências, que se manifestam 

primeiramente nas formas de liderança. Costa (2003) explicita que este histórico 

modelou a estrutura organizacional da escola atual, onde a gestão e o currículo 

se relacionam de forma ambígua. A gestão é conduzida pelos conceitos de  

garbage can9 e anarquia organizacional. O currículo (intenções e objetivos, 

tecnologias e participação fluída) recebe apenas um caráter simbólico. O mesmo 

autor afirma que a imagem organizacional das escolas na atualidade é de 

Anarquia Organizacional.  Em comparação com a realidade brasileira, as 

diferenças que emergem são os quantitativos de escolas por região e a estrutura 

administrativa das escolas. Explicitando o contexto organizacional da região do 

estado do Rio de Janeiro e a cidade de Nova Iguaçu, local da minha prática   

profissional, as escolas são administradas conforme o decreto lei estadual de n° 

25956 de 07 de Janeiro de 2000, que define o quantitativo de Coordenadorias  

(agrupamentos) Regionais de Educação e a estrutura organizacional destas. 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Definido por Cohen, March e Olsen citados por Costa (2003, pag 94). “ O processo caixote de 

lixo é aquele pelo qual, os problemas as soluções e os participantes saltam de uma oportunidade 

de escolha para outra, de tal modo que a natureza da escolha, o tempo que demora e os 

problemas que resolve dependem todos de um elemento de interligação de elementos 

relativamente complicada. Este incluem a mistura das escolhas disponíveis num dado momento, 

a mistura dos problemas que irrompem na organização, a mistura de soluções em busca de 

problemas e as exigências externas sobre os decisores. (1972, p. 16). 
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No caso da Coordenadoria Regional Metropolitana I, região onde atuo são 

122 escolas agrupadas, e a estrutura organizacional da escola não é distribuída 

por departamentos, mas sim por funções (Diretor Geral, Diretor Adjunto, Agente 

de Pessoal e Coordenador Pedagógico). Estas explicitações expõem algumas 

das inúmeras diferenças da cultura organizacional entre as escolas portuguesas 

e brasileiras. Em uma reflexão simbólica, a cultura organizacional burocrática da  

escola no sistema Português está extremamente majorada com a divisão em 

departamentos e suas funcionalidades e respetivos objetivos. Já a estrutura 

organizacional no sistema educacional brasileiro ainda mantêm uma cultura 

organizacional democrática nas tomadas de decisões das escolas. Deste modo, 

podemos dizer que a imagem que melhor define a escola brasileira é a de uma 

democracia burocrática.  

Após descrevermos o parâmetro da cultura organizacional da escola 

brasileira, e aproximamos do que é o parâmetro desta cultura organizacional das 

escolas da autarquia estadual no Rio de Janeiro, iremos nos concentrar nos 

fundamentos curriculares da Educação Física, não somente no contexto 

nacional, que é definido pela LDB 9394/96 em seu artigo 26 3º§ “A Educação 

Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da 

Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população 

escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”, e complementa em seu artigo 

27, IV de que os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 

a diretriz de promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas 

não-formais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) são os norteadores  da 

área, ao definem os conteúdos a serem lecionados nas escolas de educação 

básica, bem como os objetivos a serem atingidos em cada ciclo de ensino. 

Os PCN´s para os 1º ao 4º ciclos do ensino fundamental/básico (1º ao 9º 

ano) separam os conteúdos em blocos (Conhecimentos sobre o corpo, Esportes, 

jogos, lutas e ginásticas e Atividades rítmicas e expressivas), enquanto no ensino 

médio/secundário (10º ao 12º ano) promove a articulação da Educação Física 

com outras disciplinas classificadas como a área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias (Educação Física, Língua Portuguesa, Conhecimentos de Língua 

Estrangeira Moderna, Conhecimentos de Arte e Conhecimentos de Informática). 
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No campo dos sistemas de linguagem, podemos delimitar a linguagem verbal e 

não-verbal e seus cruzamentos verbo-visuais, audio-visuais, audio-verbo-

visuais, etc. A estrutura simbólica da comunicação visual e/ou gestual, como da 

verbal constituem sistemas arbitrários de sentido e comunicação. A organização 

do espaço social, as ações dos agentes coletivos, as normas, os costumes, os 

rituais e os comportamentos institucionais influem e são influenciados na e pela 

linguagem, que se mostra produto e produtora da cultura e da comunicação  

social (PCN´s do Ensino Médio). Os PCN´s caracterizam os estudantes do 

ensino médio/secundário como estudantes que frequentam as aulas, muitas 

vezes de forma desinteressada para com o que está sendo ensinado - muito pela 

constatação de que não obtêm a performance que desejam. Consequentemente, 

nesta fase, observa-se uma evasão dos estudantes das aulas, fator indesejável 

para todos os professores de Educação Física.  

Em diálogo informal com os estudantes do Colégio Estadual dos Lírios, 

escola da minha prática pedagógica, os discentes relatam que um dos motivos 

pelo desinteresse com a disciplina está relacionado com a falta de 

infraestruturas, pois mais de 80% deles são originados de uma escola pública de 

ensino fundamental/primário que não possui infraestruturas, nem sequer possuía 

campo para a prática esportiva, sendo, por isso, na maioria das vezes aulas 

expositivas, jogos de tabuleiro ou recreativas. 

Os PCN´s  explicitam ainda que uma Educação Física atenta aos 

problemas do presente não poderá deixar de eleger como uma das suas 

orientações centrais, a da educação para a saúde.  

Para Mattos & Neira (2013), se se pretende prestar serviços à educação 

social dos estudantes e contribuir para uma vida produtiva, criativa e bem 

sucedida, a Educação Física encontra na orientação pela educação da saúde, 

um meio de concretização das suas pretensões e, sobretudo, a conquista da 

Aptidão Física e Saúde pelas crianças. Para estes autores, a Educação Física, 

enquanto componente curricular, tem “fabricado” espectadores e não praticantes 

de atividades físicas. De uma forma geral, as aulas não têm arrebanhado 

defensores da atividade física continuada. Os estudantes fazem não sabem o 

quê, nem o porquê (PCN´s).  
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Os PCN´s do ensino secundário, vamos utilizar esta terminologia a partir 

deste ponto para referenciarmos o ensino médio (Brasil), teve a sua edição no 

ano de 2000. Todavia, desde esse período não foram elaboradas  políticas 

públicas que contribuíssem para a melhoria  das infraestruturas das escolas 

públicas brasileiras. 

As escolas estavam em péssimas condições, e continuam com 

infraestruturas para as aulas de Educação Física abaixo do desejável. Existem 

ainda inúmeras escolas sem a existência de quadras (campos de jogo) e em 

substituição destas existem áreas com um máximo de 20 metros quadrados,  

para trinta e cinco estudantes por turma em média. Acresce que estas quadras 

devido às péssimas condições de conservação, colocam a segurança dos 

praticantes em risco. 

Não menos importante que os constrangimentos do espaço físico, os 

professores ainda se deparam com uma grande carência de material esportivo. 

Estes fatos influenciam diretamente na qualidade da Educação Física lecionada 

nas escolas. 

Os PCN´s responsabilizam os professores de Educação Física pela 

desvalorização e o fracasso da disciplina na escola, afirmando que o que se vê 

é o esporte na escola, ao invés de ser o esporte da escola, e sugere o 

aprofundamento nos demais campos de conhecimento da Educação Física 

escolar com o objetivo de promover a aptidão física e a saúde. A questão da 

saúde não é somente uma preocupação nacional, mas é transversal a outros 

países que enfrentam graves problemas de sobrepeso em todos os escalões 

etários.  

Gouveia et al. (Citado por Figueiredo et at. 2011) mencionam que nas 

raparigas e em indivíduos obesos e de nível socioeconómico inferior a prática de 

actividade física é menor e Silva et al. registaram uma propensão para maior 

obesidade entre os jovens cuja atividade física estava circunscrita às aulas de 

Educação Física. Estes dados corroboram os da literatura internacional,  

segundo os quais estilos de vida inativos e hábitos alimentares inadequados 

contribuem para o surgimento da obesidade (Citado por Figueiredo et at. 2011)  

 Contudo, o que se percebe é que as referências bibliográficas 

consultadas se delimitaram em abordar a estrutura de ensino (metodologia, 



 

 

 

conteúdos e currículo), mas não debatem  realidade da infraestrutura da 

Educação Física escolar brasileira. Como afirmado por Figueiredo et al (2011), 

a atividade física está limitada às aulas de Educação Física, e devido a realidade 

brasileira podemos afirmar que o ambiente não é motivador para a prática das 

atividades, contribuindo desta forma para a produção de uma população 

sedentária. Em 2016 perpassam 20 anos desde a promulgação da lei 9394/96 

que integrou a  Educação Física na proposta curricular da escola, tornando-se 

disciplina obrigatória. Após 18 anos da legitimação da profissão, em pleno ano    

olímpico e no estado sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, 

encontramos escolas sucateadas, entregues à própria sorte.    

A escola  

Neste subcapítulo irei proceder a uma breve caracterização do contexto 

onde decorreu a minha prática profissional. Neste contetxo, após me apresentar 

a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro fui encaminhado 

para Coordenadoria Regional de Educação Metropolitana I10 (Metropolitana I), 

situada na cidade de Nova Iguaçu. Esta coordenadoria é responsável pela 

gestão de 105 (cento e cinco) escolas estaduais, que estão distribuídas em três 

cidades, sendo estas: Nova Iguaçu (sede, com 83 escolas), Queimados (13 

escolas) e Japeri (09 escolas). A localização geográfica destas escolas 

perpassam por zonas urbanas e rurais.  Com a minha apresentação junto a 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 A partir deste ponto iremos nos referir a Coordenadoria de Educação Regional Metropolitana 

I, apenas como Metropolitana I, sendo este o termo utilizado no cotidiano para se referir ao 

agrupamento de escolas desta região. 



  
  

 

 

Metropolitana I, fui designado a reassumir as minhas funções no Colégio 

Estadual dos Lírios, situado na zona rural de Nova Iguaçu e dentro da Área de 

Proteção Ambiental - APA11 A Reserva Biológica do Tinguá abrange uma área 

de aproximadamente 24.900 hectares. Localizada entre a Baixada Fluminense 

e a Serra do Mar, compreende os municípios de Nova Iguaçu (onde fica a sede 

administrativa), Duque de Caxias, Miguel Pereira e Petrópolis, distando 70 km 

da cidade do Rio e 16 km do centro de Nova Iguaçu, limite norte da Baixada 

Fluminense. O acesso à Rebio12 é feito pela Vila de Cava, distrito de Nova 

Iguaçu.  

As minhas expectativas em relação a escola eram imensas, e por mais 

experiente que fosse, o sentimento que prevalecia em mim era de certa 

ansiedade, pois queria conseguir aplicar os conhecimentos adquiridos na  

FADEUP. De facto, retornei ao Brasil com as energias renovadas e ávidas por 

dar continuidade à minha formação e inovar a minha atuação docente. A escola  

com que me deparei estava com uma intervenção administrativa pela secretaria 

estadual de educação tendo boa parte dos seus repasses bloqueados. O  

processo administrativo investiga desvio de verbas do antigo diretor. Este é mais 

um caso de corrupção que prejudica aqueles que seriam os maiores 

beneficiados, os estudantes. Além da intervenção  administrativa, a escola 

encontrava-se com a quadra interditada devida às más condições de acesso a 

mesma. A escola foi fundada no ano de 1977 com o nome de Escola Estadual 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Criada pelo Decreto Federal nº 97.780 

12 Sigla para Reserva Biológica - Rebio 



  
  

 

 

dos Lírios e ofertava os ensinos primário (5º ao 9º ano) e secundário (10º ao 12º). 

A partir do ano de 2006, com a transferência da responsabilidade do ensino 

secundário para a gestão de cada cidade/município, passou a ser intitulada de 

Colégio Estadual dos Lírios, situado na Rua dos Indios, 77 – Tinguá – Nova 

Iguaçu – RJ – Cep 26063-620. Presentemente tem como Diretora Geral a 

Professora Sandra Maria Andrade, é frequentada por 189 (cento e oitenta e 

nove) estudantes, e engloba 12 (doze) funcionários da equipe de apoio e 24 

(vinte e quatro) professores. A oferta educativa materializa-se no ensino 

médio/secundário em três turnos e o modelo de ensino é o regular sem formação 

técnica. 

A equipe de Educação Física é formada por dois professores e uma 

professora,  com a carga horária de regência de turma distribuída por tempo de 

serviço, desta forma fiquei com o menor quantitativo de turmas nesta unidade de 

ensino. Assim, fiquei responsável pela docência de  três turmas, sendo uma de 

10º ano, uma de 11º ano e uma de 12º ano. Cada turma tinha uma carga horária 

de 90 (noventa) minutos semanais de Educação Física, sendo lecionados em 

um único dia da semana. 

Os relatos de minha prática profissional serão focados em minha regência 

da turma de 10º ano, designada aqui como a turma 100113, sendo esta a  

nomenclatura utilizada para descrever a turma de forma oficial no sistema de 

ensino da rede pública estadual. Os estudantes eram oriundos de uma escola 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 1000 por ser o 1º turno, ou seja, o turno da manhã, e 01 (um) por se tratar de uma turma de 1º 

ano do ensino médio (Brasil) ou 10º ano do secundário (Portugal). 
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que não possuía campo de jogo, pelo que desenvolveram uma cultura de 

não realizarem aulas práticas de Educação Física. A acrescer a este fato, a 

interdição da quadra na escola provocou nos estudantes uma cultura de 

sedentarismo e com grande resistência a participarem nas aulas práticas. Com 

a minha chegada à escola e diante destes fatos propus aos estudantes a 

realização de aulas de judô, que eles prontamente aceitaram. Deste modo, 

transportei 20 metros quadrados de tatame (tapete do judo), que são minha 

propriedade, para a escola. Isto contribuiu para superar as barreiras 

arquitetônicas e culturais dos estudantes da turma do 10º ano, que era composta 

por dezoito rapazes e doze raparigas, ambos entre a faixa etária de 14 e 17 anos, 

sendo 80% de negros e 20% de brancos, de classe econômica baixa, que tinham 

cursado o ensino fundamental/primário em escola pública da cidade de Nova 

Iguaçu. 

Estavamos na segunda semana de agosto/2015, restando  85 dias para 

o encerramento do ano letivo, pelo que  mudar a cultura instaurada de não 

fazerem aula prática foi tarefa difícil. Mas em pouco tempo obtive a afetividade 

dos estudantes, facilitando, em muito, o bom andamento das aulas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL



 

 

 

4. Realização da prática Profissional  

O presente capítulo irá relatar a minha atuação profissional após a estada 

na FADEUP para a realização do 2º semestre letivo do ano 2014/2015. Antes de 

minha estadia no Porto estava lotado no Centro Integrado de Educação Pública 

(Ciep14) 210 – Mario Alves de Souza Vieira, situado na cidade de Belford Roxo 

– Rio de Janeiro, mas em meu reingresso fui designado para o Colégio Estadual 

dos Lírios pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 

Cito este fato devido ser o episódio que motivou a temática a respeito da 

infraestrutura da Educação Física escolar que será explicitada no próximo 

capítulo.  

Atendendo ao panorama deficitário que encontrei em termos de 

infraestruturas, neste capítulo irei narrar como os métodos e estilos de ensino 

utilizados:  Método de Educação Desportiva – MED de Siedentop (1987), 

Desenvolvimento Positivo Social e Responsabilidade – DPSR de Hellison & 

Walsh (2002) e o “Estilo de Ensino Programação Elaborada pelo Estudante” de 

Mosston & Ashworth (1990). Estes modelos foram utilizados para tentar supera 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), popularmente apelidados de Brizolões, 

foram um projeto educacional de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro, que os considerava 

"uma revolução na educação pública do País”. Implantado inicialmente no estado do Rio de 

Janeiro, no Brasil, ao longo dos dois governos de Leonel Brizola (1983 – 1987 e 1991 – 1994), 

tinha, como objetivo, oferecer ensino público de qualidade em período integral aos alunos da 

rede estadual. 
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as infraestruturas deficitárias, tendo gerado o ensaio de um modelo híbrido de 

ensino que foi elaborado gradualmente em conjunto com os estudantes. Isso 

mesmo, com os estudantes do 10º ano do ensino secundário. As aulas foram 

conduzidas com a perspectiva do Student Voice (Manefield, Collins & John 

Moore; Mahar, Warne, 2007; Moore e Muller, 1999; Brooker e Macdonald,1999 

e Arnot & Reay, 2007). Para Bernstein (Citado por Moore e Muller, 1999, p.203)  

não há ‘metodologia estável, explícita e rigorosa de produção’. Em nossa 

experiência a   voz do estudante foi fator preponderante para a construção de 

um ambiente de ensino positivo, acolhedor e claro (Planeamento, avaliação e 

método). Em um primeiro momento criamos o nome do  modelo híbrido que 

iriamos implementar - Método Esportivo de Responsabilidade (MER). 

Nos próximos parágrafos irei descrever não somente a minha prática 

profissional, mas também como o MER foi se estruturando. 

Tanto em Portugal como no Brasil as temáticas pedagógicas de currículo, 

conteúdo e planeamento são pré-estabelecidas por seus respectivos Ministérios 

de Educação. Além destas diretrizes didáticas pré-estabelecidas, no Brasil o 

PCN do ensino médio/secundário, tem a sua redação tendenciosa para a 

metodologia de ensino a ser utilizada na Educação Física, que no caso do ensino 

médio/secundário é de uma Educação Física para a atividade física e saúde, 

como s epode observar no seguinte excerto:  “A incidência cada vez maior de 

adolescentes e jovens obesos, com dificuldades oriundas da falta de movimento, 

com possibilidades de acidentes cardiovasculares e com oportunidades 

reduzidas de movimento, leva-nos a pensar na retomada da vertente voltada à 

Aptidão Física e Saúde” (PCN Ensino Médio, 2000, p. 35). 

 

4.1 Da conceção ao planeamento 

A realidade das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro é que o 

docente antes de elaborar o seu planeamento deve atentar às questões das 

infraestruturas, como as condições do campo para a prática esportiva, isto 

quando a escola o possui, pois em algumas escolas da Metropolitana I não há 

campo de jogo ou qualquer outra área para a prática esportiva. A isto, acresce a 

necessidade de se fazer o inventário de material esportivo disponível. Após esta 



 

 

 

avaliação o docente passa a ser conhecedor do que é possível planear e 

se terá condições de aplicar o que está específicado no PCN.  

Como citei no inicio deste capítulo o nome de minha antiga escola o Ciep 

210, faço o comparativo com a atual o Colégio Estadual dos Lírios, e testo que 

ambas não possuem condições satisfatórias de infraestrutura e estrutura para a 

aplicação dos conteúdos previstos no PCN. A Unesco em seu documento 

Diretrizes em Educação Física de Qualidade - EFQ15 afirma que para a oferta de 

uma Educação Física de qualidade se faz necessário que “Gestores de políticas 

devem priorizar o tratamento da atual falta de infraestruturas adequadas, 

recursos físicos e equipamentos insuficientes; isso deve incluir o uso mais 

eficiente de recursos e a promoção de parcerias com organizações esportivas 

comunitárias” (Unesco, 2015, p.56). 

Como relatei anteriormente o Colégio Estadual dos Lírios possui uma 

quadra/campo poliesportivo descoberto, com o piso em concreto, suas balizas 

em péssimas condições ofertam risco aos estudantes devido aos grampos que 

prendem a rede estarem enferrujados, além de não possuirem cobertura contra 

as condições climáticas, e diante destes fatos encontrava-se interditada. Os 

estudantes relataram que passaram o primeiro semestre de 2015 apenas em 

aulas teóricas. 

Mesmo tendo ocorrido somente aulas teóricas e expositórias, havia a 

necessidade de  realizar a avaliação diagnóstica dos estudantes sobre tais 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Quality Physical Education (QPE) Guidelines for Policy-Makers”, publicado em 2015 pela 

UNESCO, em Paris. 
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conteúdos, onde  constatei que não aconteceu a acomodação/consolidação dos 

conteúdos lecionados pelo professor anterior, provocando desta forma atraso 

nos conteúdos do currículo a ser lecionado. Carlson (Citado por Marques 

Macedo, 2011) aponta que o Currículo e os conteúdos são apontados como 

fatores que mais contribuem para a falta de interesse de discentes pela disciplina 

e determinantes nas atitudes positivas ou negativas face à disciplina. Pelo relato 

dos estudantes as aulas foram lecionadas apenas de forma expositiva, mas de 

que o professor seguiu o que estava determinado no Currículo do programa 

estadual de educação. É relevante considerarmos este fato para a falta de 

motivação e apreensão dos conteúdos pelos estudantes, pois  a Educação Física 

Escolar restrita apenas à aulas expositivas  é claramente insuficiente para o 

aprendizado dos objetivos da disciplina.  Na Figura 1 podemos observar o 

Currículo mínimo planeado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro. 

 

Figura 1 - Currículo mínimo do 10º ano do secundário. 
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Analisando o planeamento proposto, podemos constatar que apenas com 

aulas expositivas  é inviável o aprendizado dos estudantes. 

 A definição de Currículo apresentado por Soares, Taffarel, Varjal, 

Castellani Filho, Escobar & Bracht (1992) é de que o currículo é a reflexão do 

estudante, e que a escola não elabora o conhecimento cientifico, se apropria 

dele, dando uma forma/método de auxiliar a sua compreensão pelo estudante. 

Assim, o que a escola desenvolve é a reflexão do estudante sobre esse 

conhecimento  e sua capacidade intelectual.  

Partindo deste conceito e utilizando a concepção aberta de ensino, 

juntamente com a reflexão dos estudantes elaboramos um novo planeamento 

para as aulas de Educação Física no 3º e 4º bimestres que correspondem ao 2º 

semestre do calendário escolar 2015. 

Como citei anteriormente a quadra estava interditada. O espaço 

disponível para a prática esportiva era um retângulo de 2,40 X 7,0 metros 

quadrados, totalizando 16,8 metros quadrados em área descoberta.  

Fundamentados nesta infraestrutura planeamos aulas práticas de Judo, 

readequando as habilidades e competências propostas pelo programa estadual 

de educação à modalidade do Judo, sendo este o planeamento para o 3º 

(terceiro) bimestre, e com desinterdição da quadra no 4º (quarto) bimestre foi 

planeado o Voleibol realizando a mesma readequação do Currículo, pois não era 

possível a aplicação do conteúdo de Ginástica devido a falta de estrutura e 

infraestrutura. 

Ao citar o primeiro eixo do modelo teórico de Mosston e Ashworth (1990), 

Resende e Rosas (2011, 13) explicitam que a  primeira premissa, axioma 

decorrente da proposição fundamental, sustenta que todo ato deliberado de 

ensino resulta de um conjunto prévio de decisões que são tomadas pelo 

professor, pelos estudantes ou pelo professor em conjunto com os estudantes 

(“Teaching behavior is a chain of decision making”).  

A tomada de decisão do Currículo foi o primeiro momento de uma 

perspectiva de ensino aberta, em que procurei captar as vozes dos estudantes 

para a melhoria do ensino e superação das adversidades estruturais da escola. 

Entretanto não iremos abordar os métodos de ensino aplicados, pois se faz 

necessário deixarmos mais claro e conciso os apontamentos do Currículo. 



 

 

 

Le  Masurier e Corbin (2006)16 elucidam que o acesso a um currículo bem 

equilibrado possibilita o desenvolvimento de competências sociais, cooperativas 

e solucionadoras de problemas. Também facilita a experiência prática para 

realizar autoavaliações, planejar programas pessoais, estabelecer objetivos, 

automonitorização e tomada de decisões. Com efeito, a Educação Física de 

qualidade dá-se desde o planeamento de um Currículo flexível, que promova a 

reflexão crítica dos conteúdos e que capte a necessidade dos estudantes, em 

um processo construtivo na relação professor/estudante, e neste sentido foi 

realizada a tomada de decisões a respeito do Currículo com os estudantes do 

10º do secundário de 2015. 

Com a definição do currículo, passamos para a etapa de planeamento, 

este  assume-se como mais uma das tarefas das ações docentes, sendo 

considerada como a mais importante na concretização dos propósitos da 

disciplina de EF.  

Para Bento (1987, p.9) “todo o projeto de planeamento deve encontrar o 

seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos programas ou normas 

programáticas de ensino, nomeadamente na conceção de formação geral, de 

desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e 

relevância prático-social do ensino”. O mesmo autor afirma que “a planificação é 

o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos 

programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática” e que esta 

tarefa permite “ligar a própria formação permanente do professor ao processo de 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Citados no documento EFQ (Unesco, 2015, 42).  
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ensino” (p.15).  Recordando a composição da turma do 10º, ela possuía dezoito 

rapazes e doze raparigas, ambos entre a faixa etária de 14 e 17 anos, e destes 

32 (trinta e dois) jovens, 85% não eram adeptos a atividade física.  Atendendo 

aos aspectos pedagógicos de readequação do currículo, às infraestruturas e 

recursos materiais, bem como as características motrizes dos estudantes, 

acordamos um “contrato” onde, eu, como professor responsável pela disciplina 

faria de tudo para superarmos as dificuldades de infraestruturas da escola e eles, 

na condição de estudantes, assumiriam responsabilidades na preparação da 

aula, a busca de materiais, na guarda do material, no zelo pelo material, numa 

atitude de cooperação com o professor e os colegas. 

A cada aula avaliávamos se ambas as partes estavam cumprindo com a 

sua parte do “contrato” para que superássemos juntas as adversidades 

apresentadas.  

Resende e Rosas (2011, p.13), ao analisarem a construção teórica do 

“Spectrum of Teaching Styles” de Mosston e Ashworth (1990) explicitam que o 

quotidiano do ensino é comandado por um singular processo de unificação na 

tomada de decisão que deve expressar uma linha condutora uniforme, um 

comportamento central ou primário, do qual derivarão os demais 

comportamentos: como organizar o tema/conteúdo a ser estudado, como 

administrar o tempo, o espaço, os recursos materiais, como interagem professor 

e estudantes e assim por diante. Como referem os mesmos autores, trata-se de 

um contrato pedagógico  cujas bases são comunicadas aos estudantes ou 

elaboradas com a participação de todos (p.13). 

Com este contrato estabelecido, restava a definição do método de ensino. 

Definir o  Método de Ensino torna-se fator primordial para o sucesso das aulas 

em busca de atingirmos os objetivos planeados da disciplina, considerando as 

características  dos estudantes e da realidade da escola. 

Luckesi (1994) menciona que todo cidadão deverá apropriar-se dos 

resultados do processo histórico de conhecimento que a humanidade vem 

desenvolvendo em todos os aspectos, mas esses resultados foram obtidos 

através com o uso de uma determinada metodologia, sendo primordial que o 

educando se aproprie não somente dessa metodologia. Mais que isso, que os 

estudantes sejam exercitados no uso dos recursos metodológicos com os quais 
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os conhecimentos foram construídos, isto para que depois de  aprendido a 

utilizar a metodologia pela exercitação, seja  aplicada na intervenção, na 

criatividade.  

 Por não ser um adepto de concepções de ensino fechadas, optei por 

utilizar métodos de ensino aberto, pois acreditei que estas formas de ensino se 

tornariam mais eficazes para o cumprimento do contrato firmado entre 

professor/estudante, possibilitando que os estudantes apreendessem o uso da 

metodologia. Não obstante esta opção, considerei inviável apenas um conceito 

de ensino, optando desta forma pela utilização do Espectro dos Estilos de Ensino 

(The Spectrum of Teaching Styles) de  Mosston & Ashworth (1990), 

caracterizado por onze Estilos de Ensino. São eles: (A) Comando; (B) Prático; 

(C) Recíproco; (D) Auto-avaliação; (E) Inclusão; (F) Descoberta Orientada; (G) 

Descoberta Convergente; (H) Produção Divergente; (I) Programação Elaborada 

pelo Estudante; (J) Programação Iniciada pelo Estudante; e (K) Auto-Ensino. 

Concretamente, as matérias e número de aulas lecionadas em cada um 

podem ser observadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1  - Matérias de ensino e distribuição por bimestre. 

Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Período 07/08/2015 a 09/10/2015 16/10/2015 a 18/12/2015 

Quantitativo de aulas 12 12 

Conteúdo, 
competências e 
habilidades. 

- Desenvolver os fundamentos básicos 
do Judo (Judo No Kihon). 
 
- Indentificar no Ju-Jutsu a origem das 
artes orientais (Judo, Jiu-Jitsu, Aikido e 
Karatê). 
 
- Compreender os princípios filosóficos 
do Judo: Jita Kyoie (Prósperidade e 
beneficios mútuos); Seiryoku Zen’Yo ( 
Máxima Eficiência com o mínimo de 
esforço do corpo e o espirito) e Ju 
(Suavidade controla o rude). 
 
- Compreender as lutas como 
manifestações socioculturais 
contextualizadas nas suas práticas. 
 
- Reconhecer, criar e vivenciar as 
regras, técnicas e táticas das lutas. 
 
- Participar de diferentes lutas 
identificando as capacidades físicas e 
habilidades motoras necessárias para a 
sua prática. 
 

- Analisar a diversidade de formas de 
sistematização de programas de atividade 
física, demonstrando autonomia na 
escolha e definição de sua própria prática 
corporal. 
 
- Analisar a prática compulsiva de 
exercícios físicos da contemporaneidade. 
 
- Problematizar a relação entre exercício e 
saúde, evidenciados pelas mídias. 
 
- Estabelecer relações estéticas e éticas 
entre as ginásticas e os modelos e padrões 
corporais evidenciados na atualidade. 
 
- Conhecimentos básicos sobre o desporto 
vôlei. 
 
- Atividades e informações atualizadas 
sobre o Vôlei. 
 
- Regras básicas sobre o Vôlei 
 
- Conhecimentos sobre as formas do 
voleibol (Outdoor, indoor e paralímpico). 
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- Analisar os valores éticos e estéticos 
veiculados pelas lutas. 
 
- Analisar criticamente e problematizar 
as diferentes manifestações de lutas, 
identificando formas de influência na 
sociedade. 

- Reconhecer o voleibol como atividade 
física e prática do lazer. 

 

 

4.2 A Intervenção 

Sendo conhecedor das características comportamentais dos estudantes, 

fui avançando progressivamente pelos ‘Estilos de Ensino’ de Mosston & 

Ashworth (1990), pois o objetivo é que o ensino se tornasse gradativamente  

aberto, onde o estudante se tornasse o centro do ensino. Na Figura 2 podemos 

observar a  Estrutura do Espectro dos Estilos de Ensino de Mosston & Ashworth 

(1990).  

 

 

 

Figura 2 - Estrutura do Espectro dos Estilos de Ensino.



 

 

 

 

No primeiro bimestre os estilos de Comando, Recíproco e Auto-avaliação 

e Descoberta Orientada foram amplamente utilizados com o objetivo de 

estimular a cultura corporal nos estudantes, além das questões de organização 

pessoal e de composição das equipas17. Após este processo inicial de 

maturação dos estudantes, passei a utilizar os estilos Descoberta Convergente, 

Produção Divergente e Programação Elaborada pelo Estudante.  

Não considerei viável a utilização do estilo de ensino Inclusão devido a 

turma não possuir integrante com necessidades educativas especiais, sendo 

caracterizada por deficiência física, motora, intelectual, visual, auditiva ou alunos 

com dificuldade de aprendizagem como dislalia, dislexia, discalculia e transtorno 

do deficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Com o decorrer das aulas e até o 

encerramento do ano letivo de 2015, que ocorreu no mês de dezembro do 

mesmo ano, os estudantes atingiram os comportamentos do estilo de ensino de 

Programação Elaborada Pelo Estudante. 

Como apresentado na Figura 2 o “Estilo de Ensino Programação 

Elaborada pelo Estudante” estimula a independência do estudante no processo 

de tomada de decisão durante o desenvolvimento da aula. A definição do tema 

da aula permanece sob a responsabilidade do professor, cabendo aos 

estudantes planejarem questões e problemas pertinentes ao tema, bem como as 

consequentes respostas ou soluções. Neste estilo de ensino, ao contrário da

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 O Método de Educação Esportiva (MED) também foi utilizado. Justificarei posteriormente neste 

relatório a sua utilização. 
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 imagem que se passa, não existe a possibilidade dos estudantes 

conduzirem a aula de forma anárquica.  Este é, essencialmente, um Estilo de 

Ensino que leva o estudante a assumir atitudes de responsabilidade.   

Mosston e Ashworth (Citados por Resende e Rosas, 2011, p. 32) afirmam 

que trata-se de: “Um modelo sistemático para explorar e examinar uma questão  

sobre a descoberta de seus componentes, a relação entre os componentes e as 

possíveis ordens ou sequências desses componente (…). Exige que o estudante 

tenha conhecimentos acerca dos fatos, para que seja capaz de identificar 

categorias, analisá-las e, assim, construir um esquema”.É um modelo que 

conduz cada um dos estudantes a descobrir, a criar uma série ou sequência de 

respostas ou soluções durante as aulas (decisões de impacto). Diferencia-se dos 

demais Estilos de Ensino precedentes por envolver os estudantes num maior 

conjunto de decisões tanto durante a aula (decisões de Impacto), como na fase 

de avaliação do ensino-aprendizagem (decisões de pós-impacto). Aos 

estudantes é conferida a responsabilidade de decidir sobre o tópico do tema da 

aula que irá ser abordado e a partir daí a tomada de decisões subsequentes. 

Um dos entraves neste estilo de ensino diz a respeito ao tempo disponível 

para o seu desenvolvimento, pois a duração da aula não foi o suficiente para a 

conclusão do processo criativo dos alunos. Aconteceram mesmo algumas 

situações que provocaram a extensão do tempo de aula, que sempre 

aconteceram com o consentimento da coordenação pedagógica e do professor 

responsável da disciplina a ser ministrada posteriormente à aula de Educação 

Física. 

Segundo Resende e Rosas (2011, p. 32), no que se refere aos objetivos 

comportamentais, os estudantes devem desenvolver a capacidade de trabalhar 

com independência e, ao mesmo tempo, compreender as diferenças individuais 

referentes ao pensamento e ao desempenho de seus colegas.  

As decisões inerentes ao planejamento de ensino (decisões de pré-

impacto) em grande parte foram tomadas por mim, pois em temáticas que 

percebia a possibilidade de incluir os alunos nesta fase, realizava a coleta de 

suas sugestões. Resende e Rosas (2011) classificam essa fase como sendo 

exclusiva ao professor, cabendo a ele decidir quando o estilo será aplicado. 
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Durante o desenvolvimento das aulas (decisões de impacto) novas 

decisões foram transferidas para os estudantes. Coube a eles identificarem 

fontes e coletar dados acerca do tema em estudo; decidirem quanto ao tópico 

que será o foco de seus estudos; descobrirem e desenvolverem questões e 

problemas relacionados ao tópico; descobrindo múltiplas respostas ou soluções 

alternativas.  

Citamos como exemplo as aulas do 2º bimestre em que o conteúdo 

abordado foi o Voleibol. Após a primeira aula de avaliação diagnóstica, utilizando 

os parâmetros do ‘Modelo de Aprendizagem Progressiva ao Jogo - MAPJ 

(Mesquita, Afonso, Coutinho & Araújo,  2013), os estudantes identificaram e 

autoavaliaram o seu nível de jogo, definindo quais os fundamentos que 

necessitavam de apreender e, por seguinte, definiram o foco dos estudos e os 

temas das próximas aulas.  

Na fase de avaliação do ensino-aprendizagem (decisões de pós-impacto) 

também são transferidas novas decisões para os estudantes. Deste modo, após  

ouvir as apresentações e as avaliações dos estudantes, alertava-os em relação 

às possíveis inadequações da avaliação realizada quando julgava necessário. 

Por outras palavras, conduzi-os à autoavaliação das suas respostas ou 

soluções. Neste processo foram evidentes as dificuldades dos estudantes em 

avaliar e verificar a adequação das respostas ou soluções por meio de critérios 

pré-estabelecidos ou estabelecidos por eles próprios.  

Perante as dificuldades de realizarem a autoavaliação, percebi que os 

estudantes não estavam conseguindo criar um critério para quantificar e 

qualificar o processo de ensino-aprendizagem individual e das equipas, pelo que 

foi nessa altura que tomei a decisão de definir como critério de avaliação os 

níveis de responsabilidade do Programa de Desenvolvimento da Juventude – 

PYD, fundamentado no Taking Personal and Social Responsibility (DPSR) – 

modelo de Hellison (1990). 

Taking Personal and Social Responsibility (DPSR) é um modelo de 

intervenção pedagógica através da actividade física, criado por Don Hellison 

(Hellison & Walsh, 2002), utilizado em resposta aos programas de prevenção, 

que tinha como objetivo atender as características de jovens em vulnerabilidade 
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social, que face ao facto de  ser um modelo de ensino global pode ser aplicado 

em qualquer área.  

O DPSR é dividido em cinco níveis: 1 - Respeito/auto controlo; 2 - 

Participação/esforço; 3 - Autonomia/autoresponsabilidade; 4 - Atenção aos 

outros/Liderança; 5 - Aplicação fora da sessão e projeção no trabalho e no lazer. 

No Quadro 2 podemos observar as componentes de cada nível. 

 

Quadro 2 - Componente dos níveis do DPSR 

Nível Componente 

1 - Respeito pelos sentimentos e 

direitos dos outros 

Autocontrolo 

Direito a Resolução pacífica dos conflitos 

Direito a estar incluído e a ter pares cooperativos 

2 - Esforço e cooperação Automotivação 

Exploração do esforço e de novas tarefas 

Entendimento com os outros 

3 - Autonomia Trabalho autónomo 

Progresso nos objetivos 

Coragem para resistir à pressão dos colegas 

4 - Liderança e ajudar os outros Atenção e compaixão 

Sensibilidade e compreensão 

Força interior 

5 - Transferir para fora do pavilhão Tentar aplicar estas ideias noutras áreas da vida 

Ser um modelo a seguir para os outros, especialmente 

crianças mais novas 

 

Utilizar a responsabilidade como critério de avaliação fundamenta-se nas 

palavras de Regueiras (2012) no fato de o jovem ter necessidade de aguentar 

as pressões externas do seu envolvimento e de converter o controlo externo do 

seu destino em controlo pessoal do seu próprio destino; daí o uso frequente de 

autocontrolo e autoavaliação quando se fala de objetivos e níveis de 

responsabilidade. 

Martinek e Hellison (Citado por Regueiras, 2012, p. 33-34) mencionam 

que “o professor deve encorajar em seus alunos a perceção de independência e 

controlo da própria vida, através da participação ativa nas decisões a tomar no 

Programa de Responsabilidades.” 

Regueiras (2012) refere ainda alguns aspetos que necessitam serem 
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levados em consideração para a aplicação do DPSR, que nem sempre era 

possível cumprir pelos constrangimentos que passo a explicitar:  

1 - Rácio jovem/professores ou monitores baixo - sob a minha regência 

havia 32 (trinta e dois) estudantes. 

 2 - Atividades e espaços seguros, de confiança e acessíveis - como 

mencionado no decorrer deste relatório a infraestrutura da escola não ofertava 

um espaço seguro. 

 3 - Flexibilidade em aceder aos recursos disponíveis - escassez de 

recursos materiais. 

4 - Atenção contínua e consistente - o tempo disponível com a turma é 

insuficiente para dar continuidade aos feedbacks individuais.  

Já os aspetos de 5 a 8 foram possíveis de serem aplicados: 

5 - Expectativas elevadas, claras e justas; 

6. O trabalho da equipa avança de acordo com os objetivos que se vão 

atingindo. 

7 - Participação dos jovens e desenvolvimento da liderança;  

8 - Compromisso com a comunidade.  

De entre estes aspectos considerei de maior relevância e aplicabilidade 

os elementos referidos nos pontos 6 e 7, pois os demais, como referido, não 

foram  possíveis de serem atribuídos devido à realidade estrutural da escola, e 

consequentemente, os elementos dos pontos 6 e 7 se conectam com os 

parâmetros do estilo de ensino de Programação Elaborada pelo Estudante, onde 

o discente é estimulado a assumir responsabilidades. 

É relevante realçar que apenas utilizei o critério da ‘responsabilidade do 

DPSR como componente de avaliação, pois as condições de lecionação e o 

tempo que tive com estes alunos no Colégio Estadual dos Lírios não permitia 

utilizar todos os aspetos postivos para a aplicação do modelo de Hellison (1990). 

Definido o planeamento, a avaliação e os conteúdos, ainda faltava decidir 

como estimular a motivação dos alunos para realizarem as aulas práticas, 

demonstrando para eles a importância de hábitos simples, como por exemplo 

estarem devidamente equipados para as aulas práticas, pois os poucos 

estudantes que tinham o hábito da atividade física regular dentro da escola, 

faziam-na de calças jeans. 
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Anteriormente, na primeira aula, realizei a anamnese da turma por meio 

da perspectiva da coordenadora pedagógica, que descreveu os estudantes 

como pessoas que não fazem atividade física na escola devido às infraestruturas 

em más condições, pelo que, normalmente, durante as aulas de Educação Física 

ficavam em sala de aula realizando a parte teórica ou jogando  tênis de mesa. 

Atendendo a estas características descritas pela coordenadora 

pedagógica, planeei a aula de apresentação sob a égide da organização do 

Método de Educação Esportiva – MED (Siedentop, 1987), onde em conjunto com 

os estudantes definimos as equipas e forma organizacional das aulas para que 

o trabalho em equipa estivesse presente.  

Esta opção também se prendeu pelo reconhecimento, que desde há 

vários anos, se reconhece ao MED, do grande potencial para proceder à 

necessária renovação do ensino dos jogos (Graça, 2013) e para a motivação dos 

alunos para a prática, que era um dos problemas com que me debatia na turma. 

A implantação do MED como forma organizacional da turma foi 

fundamental para a motivação dos estudantes nas aulas práticas, além de 

incuntir a autonomia por meio do trabalho em equipa para a solução dos 

problemas. O vínculo criado com a equipa por meio dos seus símbolos 

estimulava os estudantes para o objetivo comum, o desafio que lhes lancei 

conduzia-os a procurarem superarar os seus limites, que com o transcorrer das 

aulas apresentavam maior responsabilidade, empenho, e melhora da sua 

autoavaliação na função desempenhada dentro da sua equipa. 

A eficácia do modelo é apresentada por Graça (2013), que cita o estudo 

de Wallhead e O´Sullivan (2005), em que foram analisaram 72 artigos e em todos 

foi evidente o sucesso da aplicação do MED face aos objetivos programáticos 

da Educação Física. Graça (2013, p.16) explicita ainda que os resultados desta 

investigação empírica evidenciaram o poder que a filiação em grupos duradouros 

exerce na motivação dos alunos no clima da aula, na participação e empenho 

das tarefas , na prossecução de objetivos de grupo, no desenvolvimento da 

cooperação e liderança e na inclusão dos alunos de menor nível de habilidade - 

sentir-se incluído e preocupar-se com a inclusão dos colegas (Clarke & Quill, 

2003; Hastie, 1998; Hastie & Sharpe, 1999; Ka Lun & Cruz, 2006; MacPhail, Kirk, 

Kinchin, 2004; Wallhead & Ntoumanis, 2004). Não obstante estes aspetos 



  
  

58 

 

positivos, em alguns estudos foi constatado a dificuldade da implantação do MED 

no que concerne a resistência dos alunos em assumirem os papéis de liderança. 

Na minha prática esta dificuldade identificada não ocorreu, mas surgiu outra, a 

dificuldade apresentada dos estudantes de se organizaram dentro de suas 

equipas, pois os capitães não conseguiam delegar as demais funções, pelo que 

em algumas tarefas assumiam toda a responsabilidade. Contudo, mas com 

orientações, gradativamente esta falha foi sendo corrigida.  

A real  dificuldade nesta forma organizacional foi a resistência de alguns 

estudantes não quererem compor uma equipa e, consequentemente, a rejeição 

aos mesmos por parte da turma. Todavia, este impasse foi solucionado pelos 

próprios estudantes, havendo lugar a uma unificação de todos os envolvidos 

dentro das equipas, num ambiente esportivo escolar de competição, onde os 

objetivos de equipa e da turma prevaleceram sobre os objetivos individuais. 

O MER, como citado ao inicio deste capítulo, não passa de um ensaio 

curricular que carece de mais desenvolvimento e de estudo de forma a que 

possa vir a ser um modelo estruturado de ensino que possa ser implementado 

noutras realidades. Atendendo a esta experiência pedagógica com o MER, que 

emergiu de infraestruturas deficitárias, esta questão conduziu à temática de 

investigação do presente relatório de estágio em que se tentou captar as 

percepções dos alunos acerca da vivência tida no contexto das aulas de 

Educação Física que será explicitada no capítulo seguinte.  

 

 

4.3 Avaliação do Ensino 

Como explicitamos no capítulo anterior, definir uma forma de avaliação do 

ensino que retratasse a progressão da aprendizagem dos estudantes foi tarefa 

dificil e por alguns momentos complexas, pois a voz dos estudantes foi 

construindo gradativamente esta ferramenta. Assim, procurei sistematizar e 

organizar as formas de avaliação destes modelos, com o objetivo de elaborar 

uma ferramenta que equitativa dos pontos de vista quantitativo e qualitativo. 

De modo a completar o processo de organização e gestão do ensino, para 

além da conceção, do planeamento e da realização do ensino, é necessário 

concretizar a avaliação do ensino (Bento, citado por Dias, 2016). 
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Para construirmos a ferramenta de avaliação, buscamos a 

fundamentação nos modelos de ensino de  MED, estilos de ensino de Moustton 

e DPSR utilizados na construção do MER. A captação da voz do estudante 

indicou a necessidade de aplicarmos métodos de ensino aberto e com isso 

optamos por utilizarmos a auto-avaliação, contudo foram aplicados critérios 

avaliativos do MED na composição desta ferramenta. A seguir iremos descrever 

como cada método de ensino contribuiu para a construção da ferramenta de 

avaliação. 

 

4.3.1 Avaliar no MED  

 

Os aspectos utilizados deste modelo de ensino tiveram o objetivo de 

organização do trabalho em equipa, a divisão de tarefas, cooperação para atingir 

os resultados propostos individualmente e em grupo. 

Graça (2013, p.15) identifica o MED como um esforço intencional é 

colocado no sentido de reforçar a identidade de grupo, o sentimento de fazer 

parte um grupo que trabalha para um objetivo comum e que se ajuda 

mutuamente para o alcançar. As tensões e os conflitos sociais e interpessoais 

são tratados através do diálogo, tentando instalar uma ética não apenas de 

justiça, mas também de equidade e consideração pelo outro. 

O trabalho de equipa foi potencializado pelo MED, sendo um aspecto de 

grande importância para estimular a cooperação durante as aulas, pois como já 

foi citado exaustivamente neste relatório os estudantes não realizavam 

atividades práticas, provocando desta forma o sedentarismo e a resistência do 

trabalho em equipa o que ocasionou em diversos conflitos. 

Competir e esforçar-se para ganhar é inerente ao ethos do jogo e à cultura 

desportiva, porém pretende-se que a competição esteja fundada numa ética de 

respeito pelo espírito de jogo, num clima que favoreça a participação, o 

desenvolvimento individual, que equilibre as oportunidades de aprender e de 

jogar de todos os participantes (Graça, 2013, p.15). De encontro a citação de 

Graça (2013) a ética foi fator condicionante para o desenvolvimento das aulas, 

houve dificuldade que ela funcionasse no inicio do bimestre, mas os estudantes 
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sabiam que era algo a ser alcançado e gradativamente foi sendo aplicado por 

todos. 

 

4.3.2 Avaliar no espectro dos estilos de ensino de Moustton 

 

O uso do espectro dos estilos de de ensino de Moustton são divididos em 

três ações: pré-impacto (Planeamento); Impacto (Durante a aula) e pós- Impacto 

(Avaliação). Neste pressuposto, durante as aulas dirijia-me aos estudantes para 

explicar como o trabalho deveria ser realizado, bem como as normas que 

deveriam ser cumpridas, o empenho de cada estudante na solução dos 

problemas e na auto-avaliação (pós-impacto após uma tarefa) de seus próprios 

acertos ou erros.  

Quando julgava necessário interrompia o processo, solicitando aos alunos 

para avaliarem o andamento dos trabalhos, e se necessário dava novo 

encaminhamento às atividades dos estudantes, de modo que os objetivos 

fossem alcançados. 

A auto-avaliação durante as aulas após as minhas intervenções, se 

assemelham as aplicadas no DPSR, que tem como objetivo a motivação do 

estudante em atingir os seus objetivos pessoais, ou seja, o seu desenvolvimento 

individual, a acrescer que ao findar de cada aula contribuiu para os objetivos 

comuns da sua equipa e de toda a turma. 

 

4.3.3 Avaliar no DPSR 

 

A aplicação de aspectos deste modelo de ensino teve como objetivo 

estimular a boa relação professor/aluno e aluno/aluno. Regueiras (2006) relata 

que da interacção professor/aluno no DPSR, objetiva estimular competências de 

autocontrolo, de resolução pacífica de problemas, de trabalhar em grupo e 

individualmente de forma persistente resistindo à pressão exterior para o 

absentismo e encontrando a automotivação em si mesmos. 

Durante a aula e ao termino destas, realizava de forma verbal aos 

estudantes, perguntas para que realizassem a sua auto-avaliação: 

1 – Estava devidamente equipado? 
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2 – Me empenhei no aprendizado? 

3 – Cooperei com os colegas de equipa? 

4 – Respeitei o professor, os colegas da minha equipa e das outras 

equipas? 

5 – Minhas atitudes promoveram mais responsabilidades? 

6 – A minha equipa cumpriu com todas as normas (uniforme, mascote e 

equipamentos)? 

Os estudantes deveriam responder cada pergunta com o gestual de 

polegar para cima em caso de positivo ou polegar na horizontal em caso 

negativo. Não era permitido avaliar o seu desempenho ou dos demais 

integrantes da equipa ou turma com o polegar apontando para baixo, pois 

justifiquei aos estudantes que todos aprendemos algo durante as aulas,  e esta 

sinalização indicaria que não obtivemos nenhum aprendizado, o que é errôneo. 

Esta maneira de avaliar ajuda a criar um ambiente de honestidade dentro 

do grupo. É importante que o aluno que não teve grande êxito, em determinada 

sessão, se sinta à vontade para dizer “ainda não foi desta!” (Regueiras, 2006, 

p.79). 

 

4.3.4 Avaliar no MER 

Na conclusão do ano letivo de 2015 os estudantes optaram em abandonar 

os instrumentos de avaliação convencionais (provas, testes e trabalhos), e 

optaram por adotar apenas a ficha de avaliação desenvolvida ao longo do 2º 

semestre de 2015. 

Com a aplicação deste instrumento de avaliação (Figura 3) , utilizamos a 

auto-avaliação, sendo o aspecto presente nos três estilos de ensino que 

fundamentam o MER, o espectrodos estilos de ensino (Mosston & Ashworth, 

1986), o MED (Siedentop, 1987, 1994, 1996, 2002) e o DPSR (Hellison, 1991, 

1996).  

 

Baseado nas atividades desenvolvidas ao longo deste bimestre, avalie o seu desenvolvimento utilizando os níveís de 

responsabilidade social. 

Aluno 

Turma 
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Componente Valor 

1 – Estava devidamente equipado?   

2 – Me empenhei no aprendizado?   

3 – Cooperei com os colegas de equipa?   

4 – Respeitei o professor, os colegas da minha equipa e das outras equipas?   

5 – Minhas atitudes promoveram mais responsabilidades?   

6 – A minha equipa cumpriu com todas as normas (Uniforme, mascote e equipamentos)?   

7 - Evolui no desenvolvimento das ações de defesa nos jogos coletivos   

8 - Evolui no  desenvolvimento das ações de ataque nos jogos coletivos   

9 - Na adoção de atitudes que promovam a minha qualidade de vida e bem estar   

10 - Cumpri todas as minhas ações de forma ética (Não me ausentei da sala ou da escola sem 

autorização e não criei inverdades sobre os colegas, professores e funcionários)?   

TOTAL   

Níveis de responsabilidade 

1 - Respeito pelos sentimentos e direitos dos outros 

2 - Esforço e cooperação 

3 - Autonomia 

4 - Liderança e ajudar os outros 

5 - Transferir para fora do pavilhão 

Figura 3 - Ficha de auto-avaliação do MER 

 

O modelo apresentado na Figura 3 apresenta critérios de avaliação no 

desempenho como aluno (Itens 1, 2, 7 e 8), avalia em relação ao MED (Itens 4 

e 6) e em relação ao DPSR (Itens 3, 5, 9 e 10). 

Utilizando os níveis do DPSR como valor para cada item da ficha de 

avaliação, era computada a média dos valores. Até a conclusão deste relatório 

nenhum dos estudantes atribuiu-se valor superior a quatro por item, sendo a 

média da turma de valor três. 

O item que aborda a ética, foi incluso a pedido dos próprios estudantes 

após o episódio de fuga da escola por alguns de seus colegas. Desta forma a 

ética tornou-se critério da sua auto-avaliação.  
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5. A Voz dos estudantes na readequação do currículo e dos 

modelos Instrucionais do ensino em Educação Física  

 

5.1 Introdução 

Durante o segundo semestre do ano letivo de 2015, guiado pelas 

perspectivas dos estudos relacionados com o Student Voice  (Manefield, Collins, 

Moore, Mahar & Warne, 2007; Fielding, 2004 e Arnot, 2006), as aulas de 

Educação Física da turma do 10º ano tiveram como foco a captação das vozes 

deste grupo de estudantes com o objetivo de alcançar uma Educação Física de 

Qualidade (Unesco, 2015). Na verdade, promover uma Educação Física Escolar 

de Qualidade (EFQ) é um fator primordial para que o estudante crie a capacidade 

de planear a seu estilo de vida, numa perspectiva a longo prazo. 

O documento EFQ (Unesco, 2015) pontua cada aspecto das ações a 

serem tomadas pelos gestores públicos com o objetivo de que se oferte uma 

EFQ na escola e em espaços sociais, relevando a importância sobre um conjunto 

de elemntos a saber: garantia de uma abordagem inclusiva; igualdade de 

gênero; pessoa com deficiência; grupos minoritários; flexibilidade curricular; 

criação de parcerias comunitárias; monitoramento e garantia de qualidade; 

formação, suprimento e desenvolvimento de professores e instalações, 

equipamentos e recursos.   

A Unesco, na Carta Internacional da Educação Física e do Esporte, já em 

1978 afirmava que “Todo ser humano tem o direito fundamental de acesso à 

Educação Física e ao esporte, que são essenciais para o pleno desenvolvimento 

da sua personalidade. A liberdade de desenvolver aptidões físicas, intelectuais 

e morais, por meio da educação física e do esporte, deve ser garantido dentro 

do sistema educacional, assim como em outros aspectos da vida social” (p. 10). 

Neste contexto, e de forma a uma maior compreensão de nossa narrativa 

iremos abordar de forma breve os conceitos envolvidos - Educação Física de 

Qualidade (EFQ), Voz do Estudante e Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde (QVRS) -, pois  a literatura é vasta e remete para interpretações distintas 

de cada conceito. Deste modo, pretendemos situar o leitor no modo como 

consideramos cada conceito envolvido na temática em estudo. 
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Educação Física de Qualidade (EFQ) 

 

É a experiência planejada, progressiva e inclusiva de aprendizagem, que 

faz parte do currículo na educação infantil, bem como na educação primária e na 

secundária. A esse respeito, a EFQ atua como o fundamento para o 

engajamento na atividade física e no esporte ao longo da vida. A experiência de 

aprendizagem oferecida a crianças e jovens, por meio de aulas de educação 

física, deve ser adequada ao seu desenvolvimento, de modo a ajudá-los a obter 

habilidades psicomotoras, compreensão cognitiva e habilidades sociais e 

emocionais necessárias para que optem por levar uma vida fisicamente ativa 

(Association for Physical Education, 2008). 

 

A Voz do Estudante 

 

Captar a Voz do Estudante é aspecto a se considerar no processo de 

melhoria do ensino, os autores Fielding (2004) e Arnot (2006) classificam a Voz 

do Estudante como um movimento de reforma, especialmente em relação a 

melhoria da escola, pois deve ser considerada para a transformação da 

governança do Estado. Arnot (2006), utilizando a metáfora do guarda-chuva, cita 

que a Voz do Estudante esconde uma aliança diversa e complexa das agendas 

de reformas. 

 

Qualidade de Vida Relacionada a Saúde (QVRS) 

 

A QVRS é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “a 

saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais 

e as relações do indivíduo com o contexto em que está inserido” (Citado por 

Macagnan, 2013, p. 105). 

A partir deste conceito, a Qualidade de Vida (QV) deixa de ser a ausência 

de doença e passa a ser a capacidade assimilação do indivíduo com o ambiente 

que está inserido, tendo a capacidade de planear a sua qualidade de vida em 

um aspecto ‘biopsicosocial’ de maneira positiva. 
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Para Ravens-Sieberer ( Citado por Macagnan, 2013, p. 105) a  QV “é um 

constructo que engloba componentes de bem-estar e funções físicas, 

emocionais, mentais, sociais e comportamentais, como são percebidos pelos 

próprios e pelos outros. 

 

5.2 Objetivos do estudo 

 

Este estudo teve como objetivo central contribuir para a melhoria da 

Educação Física no CEL, tendo por base as carateísticas de uma  Educação 

Física de Qualidade enunciadas pela Unesco (2015).  

Para isso, numa primeira etapa deu-se voz aos estudantes na adequação 

do currículo e do modelo de ensino desenvolvido no decurso do ano letivo - o 

MER.  

Numa segunda etapa e atendendo ao que os estudantes tinham 

vivenciado considerou-se importante ouvir mais uma vez a voz dos estudantes, 

relativamente ao que a a UNESCO considera como sendo uma Educação Física 

de Qualidade. Nesta segunda fase, o propósito foi captar as percepções dos 

alunos relativamente aos parâmetros definidos pela UNESCO de uma Educação 

Física de Qualidade. Adicionalmente, procurou-se inspectar da similitude ou 

diferenciação entre as opiniões dos rapazes e das raparigas. 

 

5.3 Metodologia 

 

1ª Etapa 

O contexto de estudo - A voz do estudante do CEL 

Fielding e Rudduck (citados por Manefield et al, 2007) consideram que as 

escolas devem refletir sobre as diferentes capacidades da nova geração e que 

necessitam responder os repetitivos chamados dos estudantes por 

responsabilidades, mais oportunidades de contribuírem nas decisões, mais 

oportunidades de diálogo sobre aprendizagem e as condições de aprendizagem. 

As condições de infraestrutura do CEL são precárias como citado no 

capítulo anterior, e para para a Unesco (2015) estas são u uma das condições 

necessárias para poder ser aplicada para uma EFQ, bem como para assegurar 
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o lugar da educação física no currículo escolar, para que a sua oferta não seja 

marginalizada em relação às demais disciplinas. 

Diante do quadro das infraestruturas, ouvir a ‘voz dos estudantes’ do CEL 

passou a ser prioridade para que as suas necessidades e perspectivas em 

relação à disciplina fossem atendidos, isto com o objetivo de buscarmos alcançar 

uma Educação Física de Qualidade. 

As ações perante os estudantes foram de encorajamento para que 

contribuíssem para a transformação não somente do currículo, mas também 

para participarem das tomadas de decisões que consequentemente poderiam 

modificar o seu presente e o seu futuro, numa perspectiva de aplicação para fora 

da escola.  Como advogam Manefield et al (2007, p.11) “They have seen the 

central issue of student voice not as one of providing data for others to make 

decisions, but as integral to encouraging young people’s active participation in 

shared decisions and consequent action about their own present and futures”.   

Estimular os estudantes a ter coragem de forma a realizarem os 

questionamentos e assim participarem do processo de mudança no ensino foi 

tarefa difícil, pois não tinham vivenciado anteriormente essa relação com o 

professor. Fielding (Citado por Manefield et al., 2007) avalia a relação de poder 

entre estudante/professor de equilíbrio frágil, onde internamente e externamente 

realizam um “julgamento subjetivo que afeta a eficácia pessoal do professor e 

aluno” (p.  12). 

Neste âmbito do Student Voice, na região de Victoria – Austrália, 

Manefield et al.(2007) descrevem a implementação do Blueprint (2003), referindo 

que levou a reformas no desenvolvimento de um novo currículo e que contribuiu 

para melhorar os métodos de ensino e de avaliação. 

A voz do estudante foi essencial para as adequações dos métodos e 

estilos de ensino, pois ficou nítida a fragilidade da forma de avaliação do 

ensino/aprendizagem a que os estudantes tinham vivenciado. Os estudantes 

sinalizaram que os critérios não estavam claros e não eram consensuais no 

terceiro bimestre, e que a avaliação era subjetiva, pelo que  foi necessário definir, 

de forma clara e objetiva, os critérios de avaliação. 

O engajamento dos estudantes do CEL contribuiu para buscarmos formas 

inovadoras no processo de ensino/aprendizagem, pois os estudantes 
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participaram ativamente na construção do modelo de ensino, na definição do 

currículo, na forma de avaliação e na melhoria na relação professor/estudante. 

De referir, que após esta vivência os estudantes sinalizarem o desejo pela 

implantação de um programa de líderes, que será atendida em 2017.  

Realizando o paralelo da experiência da voz do estudante do CEL com a 

de Victoria podemos citar como os fatores de maior sucesso: 

- Ambiente de aprendizagem que promove a independência, 

interdependência e auto-motivação (Manefield et al., 2007, p.32) 

- Oferta de oportunidades para os alunos de tomarem decisões individuais 

e colaborativas sobre como eles vão realizar tarefas de aprendizagem; 

- Assegurar na classe que a discussão não é dominada pela opinião do 

professor, mas pela  voz do estudante; 

- Garante aos alunos serem encorajados e estarem envolvidos na 

determinação dos aspectos de um tópico específico que desejam cobrir, e 

projetar suas próprias tarefas de avaliação. 

De fato as formas de ensino aberta baseadas no diálogo contribuiu para 

o fortalecimento das vozes dos estudantes do CEL e facilitou a superação das 

limitações de infraestruturas que o CEL enfrenta. 

 

2ª Etapa 

 

Participantes 

 

Participaram no estudo 28 (vinte e oito) estudantes, de uma escola de 203 

(duzentos e três) estudantes, sendo 11 (onze) raparigas e 17 (dezassete) 

rapazes do 10º ano do ensino secundário, com uma média de idades de 17 

(dezassete) anos. 

 

Instrumento 

Para se captar as vozes dos estudantes do CEL efetuou-se uma 

adaptação do questionário de Educação Física de Qualidade - EFQ (Unesco, 

2015), que foi aplicado aos mesmos. Aos estudantes era solicitado que 

avaliassem os seguintes aspectos: Avaliação do currículo; Desenvolvimento 
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pessoal enquanto estudante; Avaliação da aprendizagem; Método esportivo de 

responsabilidade (MER); Instalações e  Duração da aula.  

As questões eram objetivas, tendo os participantes como opção de 

resposta ‘sim’ ou ‘não’, e eram complementadas com espaço para se 

expressarem e darem sugestões a respeito de cada item.  

 

Procedimentos de análise 

 

Na análise das respostas foi de natureza quantitativa, especificamente as 

frequências relativas e absolutas. Já o conteúdo informativo das sugestões 

mencionadas pelos respondentes foi apresentado de forma descritiva. 

 

5.4 Resultados e discussão  

De forma a tornar mais clara a apresentação dos resultados optou-se por 

colocar as questões de cada componente do questionário à medida que os 

resultados vão sendo apresentados. 

 

5.4.1 Avaliação do currículo 

A avaliação do currículo foi focado em nove perguntas onde se levou em 

consideração: a capacidade de inclusão; o respeito pela heterogenidade; a 

clareza dos conteúdos; o estimulo a cooperação, a competição e qualidade de 

vida; a diversidade dos conteúdos. 

As perguntas formuladas a respeito do currículo foram: 

1 - O currículo teve integrações de igualdade e a inclusão, em que foram 

promovidas oportunidades iguais, e empenhado em desenvolver as 

necessidades das pessoas com exigências especiais (deficientes físicos, 

intelectuais, sensoriais e/ou com dificuldades de aprendizagem), por meio de 

programas específicos de estudo? 

2 - O currículo foi fundamentado na formação e no desenvolvimento, e 

sequenciado de forma progressiva, com objetivos e resultados de aprendizagem 

claramente definidos? 

3 -  O currículo ofereceu oportunidades para o aprimoramento de 

conhecimentos, habilidades e compreensão sobre o movimento, em uma ampla 
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e equilibrada gama de atividades que celebraram o patrimônio cultural e 

tradicional? 

4 - O currículo promoveu o desenvolvimento da instrução física? 

5 -  O currículo promoveu tanto a cooperação quanto a competição 

saudável? 

6 -  O currículo reconheceu as diferenças que existem entre os alunos e 

ofereceu atividades diversas, desafiadoras e relevantes para todos eles, para a 

escola e para a comunidade em geral? 

7 -  O currículo promoveu os conhecimentos, as habilidades e a 

compreensão exigidos para se manter um estilo de vida saudável e ativo ao 

longo de toda a vida? 

8 - O currículo promoveu o desenvolvimento de vários domínios da 

aprendizagem (físico, estilo de vida, afetivo, social e cognitivo), e apresentou 

oportunidades para os alunos desenvolverem habilidades essenciais, como 

liderança, comunicação e trabalho em equipe? 

9 - O currículo enfatizou o papel da educação física na promoção dos 

valores essenciais associados à educação física e ao esporte, como respeito, 

tolerância e jogo limpo (fair play), e promoveu os ideais da cidadania mundial? 

Como podemos observar no Gráfico 1, os estudantes sinalizaram de 

forma negativa, em um percentual considerável (32,15%), a resposta ao item 

clareza dos conteúdos (Pergunta 2) e diversidade da turma (Pergunta 6) 

(42,86%). Em contraponto, a avaliação global do currículo de Educação Física 

no CEL obteve um índice elevado de aprovação dos entrevistados (80,15%), 

sendo aprovado por 82,35% dos rapazes e por 81,81% das raparigas.  

O grande desafio foi a seleção dos conteúdos a serem planeados 

(Pergunta 3), pois a gama de atividades culturais e esportivas era extensa, mas 

com o uso do diálogo junto aos estudantes, chegamos a uma definição destes e 

atingimos os objetivos previstos obtendo a aprovação da turma (85,71%).  Em 

relação as demais perguntas (1, 4, 5, 7, 8 e 9), o currículo manteve a margem 

de reprovação abaixo dos vinte pontos percentuais. 
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Gráfico 1 – Avaliação do Currículo 

 

No que concerne às sugestões dos estudantes, poucos as deram, mas de 

entre as referidas uma destacou-se : 

“Poderiamos ter uma atividade com o apoio de todos, participação, 

compreensão e muito aprendizado.” (feminino, 15 anos). 

No inicio do ano letivo de 2016 este fato ocorreu com a implantação de 

aulas de ginástica acrobática e com a realização dos jogos internos do CEL, que 

foi intitulado de “Jogos Lírios Victor”. 

 

5.4.2 Desenvolvimento enquanto aluno 

 

Na segunda parte do questionário o objetivo foi de que o estudante 

autoavaliasse o seu empenho e o seu desenvolvimento durante as aulas de 

Educação Física, bem como se essa relação empenho/desenvolvimento 

estavam contribuindo para um planeamento de uma qualidade de vida saudável. 

10 - Você teve progressão desenvolvimental apropriada em confiança, 

competências, conhecimentos e compreensão em conformidade com o 

currículo? 

11 -  Você demonstrou competência física, movimentando-se de forma 

eficiente, e é capaz de transferir e adaptar suas habilidades em uma variada 

gama de ambientes de atividade física? 

12 -  Você demonstrou capacidade de se engajar na educação física em 

diversos níveis, exercendo diferentes funções, tanto como líderes quanto como 

participantes?  
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13 -  Você demonstrou uma atitude positiva em relação ao engajamento 

na educação física e demonstrou compreensão sobre benefícios de se adotar e 

manter um estilo de vida saudável e ativo? 

Nesta parte do questionário devemos considerar os aspectos da turma 

não ter a cultura da atividade física e forma organizacional das aulas, pois a 

turma foi dividida em equipas, conforme a organização do MED prevê. Nas 

raparigas houve grande resisitência em participarem nas atividades práticas, 

estas optavam ou pelas funções de capitã nas suas equipas ou por auxiliarem o 

professor nas atividades. Em termos globais da autoavaliação, 47,72% das 

raparigas avaliaram que o seu desempenho como estudante foi negativo, em 

contrapartida 76,47% dos rapazes aprovaram o seu aprendizado.  

Entretanto, a característica da turma de não possuir a cultura de 

atividades físicas influenciou diretamente nas respostas das questões 12 e 13, 

onde os estudantes avaliaram de forma negativa o seu engajamento durante as 

aulas - 5  rapazes (29,41%) e 5 raparigas (45,45%) autoavaliaram-se 

negativamente em ambas as questões (Gáfico 2). 

 

 

Gráfico 2 – Desenvolvimento pessoal enquanto estudante 

 

Uma das raparigas com 16 anos escreveu o seguinte comentário sobre o 

seu desempenho: 

“Necessitava de mais tempo, pois ficava apenas observando as aulas.” 

De fato isto não somente prejudicou o desempenho dela, mas também 

dos demais integrantes de turma que tinham um número elevado de faltas nos 

dias das aulas de Educação Física e quando presentes hesitavam em participar 

ativamente. 
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5.4.3 Avaliação da aprendizagem 

 

Como o segundo semestre de 2015 foi o início das práticas do Student 

Voice para a construção e renovação do ensino, os estudantes tiveram no 

decorrer desse semestre contato com os estilos de ensino da ‘Descoberta 

Orientada’ e ‘Auto-Avaliação’ de Mosston e Ashworth (1990). Portanto, o 

resultado aqui apresentado se refere a estes dois estilos de ensino. 

14 - Você considera que os métodos de auto-avaliação e avaliação 

recíproca utilizados neste semestre, foram coerentes e realmente traduziram de 

forma qualitativa e quantitativa o seu nível de aprendizado? 

A utilização destes estilos de ensino de Mosston e Ashworth (1990) obteve 

uma grande aprovação dos estudantes, tanto pelos rapazes (94,11%), como 

pelas raparigas (75,8%) (Gáfico 3). A principal intenção pedagógica que 

caracteriza o “Estilo de Ensino Autoavaliação” é “a disponibilidade do aluno 

dispor de feedback imediato e preciso em relação ao seu próprio desempenho” 

(Mosston & Ashworth, 1990, p.116).  

Este estilo de ensino tem o propósito de valorizar o comportamento 

independente do estudante, ajudando-o a monitorar e a corrigir o seu próprio 

desempenho. Um pressuposto primordial é a confiança depositada pelo 

professor na honestidade dos estudantes para se auto-avaliarem. Contudo, é 

previsivel que os estudantes apresentem dificuldades em realizarem esta 

avaliação nas primeiras aulas, necessitando do auxilio do professor e dos 

colegas para a concretizarem. 

Portanto, neste contetxo, foi necessário recorrer à aplicação do estilo da 

Descoberta Orientada, neste estilo de ensino evoca-se a lógica do pensamento 

convergente. Como argumentam Mosston e Ashworth (1990, p.191), “cada 

questão formulada pelo professor sugere uma única resposta correta elaborada 

pelo aluno (…) e o efeito cumulativo desta freqüência de questões – um processo 

convergente – leva os alunos a descobrirem o conceito, o princípio ou a idéia”. 

A aplicação em conjunto dos dois estilos de ensino contribuiu para a 

construção do pensamento lógico do estudante, e a progressão pedagógica dos 
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conteúdos promoveu gradativamente o senso crítico e sua reflexão no momento 

da autoavaliação, 

...... 

 

Gráfico 3 – Avaliação da aprendizagem 

 

5.4.4 Método esportivo para a responsabilidade – MER 

 

Inicialmente a nomeclatura utilizada no desenvolvimento do estilo de 

ensino foi ‘Método Esportivo de Desenvolvimento da Independência e Autonomia 

(MEDIA)’, porém, alterou-se para MER por se considerar que era a sigla que 

transmitia com clareza o que era objeto de trabalho, ou seja, o desenvolvimento 

da responsabilidade por meio de uma Educação Esportiva, onde o processo de 

ensino e aprendizagem é compartilhado entre professor e estudantes. As 

questões colocadas foram as seguintes: 

14 - Você considera que a utilização do MER promoveu uma cultura de 

aprendizagem e desenvolvimento em um ambiente positivo? 

15 - A utilização do MER incentivou a você tomar uma atitude positiva 

para promover o seu aprendizado com o objetivo de adotar uma vida saudável? 

As opiniões dos alunos relativas a estas questões podem ser observadas 

no Gráfico 4. Após cinco meses de desenvolvimento o MER obteve 

aceitabilidade de 85,75% dos estudantes, mas acredito que tal sucesso é 

atribuído a participação dos estudantes na elaboração deste modelo híbrido, 

que, de certa forma, provoca a motivação dos envolvidos em empenhar-se na 

construção e melhoramento do modelo de ensino. Não obstante estas 
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evidências, o modelo ainda necessita de maior investigação  caso desejemos 

realmente estruturar e defender o MER como estilo de ensino ‘oficial’. 

Em resposta à questão 14, que trata do aspecto do ambiente, 94,11% dos 

rapazes e 72,73% das raparigas consideraram que o modelo de ensino 

contribuiu para o desenvolvimento de um ambiente de ensino positivo. Já  em 

relação ao modelo de ensino ter estimulado a desenvolver uma vida saudável 

(Questão 15), 82,35% dos rapazes e 90,90 das raparigas disseram que 

contribuiu para adoção desses hábitos. Este é o primeiro item do questionário 

onde as raparigas aprovaram em maior percentual que os rapazes. Podemos 

considerar que este resultado se deveu ao fato do modelo de ensino ter 

promovido na turma, e em especial as raparigas, um ambiente positivo de 

aprendizagem, porquanto esteve presente o enunciado pel Unesco (2015, p.68) 

“desenvolver diretrizes claras para a gestão do desempenho dos professores, 

monitorando o cumprimento dos critérios e apoiando o seu desenvolvimento em 

um ambiente positivo.”  

A UNESCO (2015) cita que a formação de professores deve ser 

desenvolvida a partir de um conjunto de princípios básicos que os professores 

devem cumprir para oferecerem uma EFQ. De entre as ações a serem adotadas 

para se alcançar este desígnio deve-se promover a utilização de métodos novos 

e alternativos para o ensino nos programas de Formação de Professores de 

Educação Física, bem como utilizar o marco de ação da European Inclusive 

Physical Education Training  (EIPET) e suas ferramentas para apoiar esses 

métodos (UNESCO, 2015, p.68). 

 

 

Gráfico 4 – Método esportivo de responsabilidade (MER) 
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5.4.5 Tempo de aula 

 

Em relação ao tempo da aula de Educação Física, a Unesco (2015) 

propõe que o tempo de duração das aulas varie entre 120 e 180 minutos, isto 

excluindo os tempos da troca de roupa e deslocamentos até o ginásio. Para a 

Unesco esta deve ser a duração mínima para que o estudante adquira hábitos 

saudáveis após o seu período de vida escolar (ensino primário e secundário). 

Partindo deste informação perguntamos aos estudantes: 

16 - Os 90 minutos de duração das aulas são o suficiente para 

promoverem o seu aprendizado com o objetivo de adotar uma vida saudável? 

 

Podemos verificar no Gráfico 5 que 71,42% dos estudantes consideram 

os atuais noventa minutos insuficientes para se cumpriri o objetivo de promover 

hábitos de vida saudáveis - sendo reprovado por  76,47% dos rapazes e pelas 

63,63% das raparigas. Realizando o compartivo com a questão 16 (tempo de 

aula) e com as questões 12 e 13 (desempenho como estudante), o percentual 

de reprovação em relação ao tempo de aula é considerávelmente negativo, até 

porque inclui as raparigas que mantêm resistência em participar nas aulas 

práticas. 

 

Gráfico 5 – Tempo de Aula 

 

5.4.6 Instalações 

 

Não obstante de ao longo deste relatório da prática profissional ter sido 

taxativo relativamente às más condições das infraestruturas da CEL, não podia 
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deixar de registrar a voz do estudante acerca desta temática, para, assim, a 

incluir na minha avaliação. A questão colocada foi: 

17 - Os espaços, instalações e equipamentos para as atividades, são 

adequados, acessíveis, interiores e exteriores, incluindo espaços de 

armazenamento do material de apoio? 

Em sua analise os estudantes avaliaram os seguintes itens: 

- Campo de jogo 

Sem cobertura, provocando exposição ao sol e em dias chuvosos o 

impedimento de aulas práticascomposto por duas balizas; 

Dimensão reduzida de 18X8 (cento e quarenta e quatro metros 

quadrados), rondado por relva e demarcação da área de jogo apagada; 

Não possui tabelas de basquetebol ou local para fixá-las; 

Não possui local de fixação para os postes de voleibol; 

Não possui tela de proteção, provocando a queda das bolas em moradas 

ao entorno da escola, provocando atritos com moradores. 

- Vestiários 

Não possui. 

- Local para o armazenamento do material 

Não possui. 

Material 

Seis bolas de futsal, quatro bolas de voleibol, quatro bolas de andebol, 

dois cones de cinquenta centimetros, dez cones de vinte centimetros, dez arcos 

pequenos, quinze tapetes de borracha com 10mm de espessura; 

A escola não possui material para a prática das ginásticas. 

As instalações foram reprovadas pelos rapazes (70,58%) e pelas 

raparigas (54,54%) (Gáfico 6). Nas raparigas o indice de reprovação inclui as 

que não aderiam as atividades práticas, o que nos leva a pensar que as 

instalações podem ser o fator que contribui para reduzir a aderência não 

somente das raprigas como também dos rapazes às aulas práticas. Pois apesar 

do ambiente ser identificado como positivo por eles, as infraestruturas existentes 

não são um aspecto de motivação para as aulas práticas de Educação Fisíca. 

Agrupando os dados das raparigas e dos rapazes atingimos 71,42% de 

reprovação das instalações pelos estudantes da turma. 



  
  

79 

 

 

 

Gráfico 6 – Instalações 

 

5.4.7 Avaliação de outros métodos para a qualidade de vida 

 

A Unesco cita que a metodologia de ensino não tem sido eficaz para a 

produção de uma EFQ, sendo necessário investir na formação docente, pois os 

métodos utilizados têm contribuído para o esvaziamento das aulas de Educação 

Física e contribuido, a longo a prazo, para o aumento de uma população mundial 

sedentária. Neste âmbito, a questão colocada foi: 

18 –  Os métodos de ensino que você teve contato nos anos anteriores, 

promoveram o seu aprendizado com o objetivo de adotar uma vida saudável? 

 

Este tópico da pesquisa foi o que manteve o maior equilibrío entre os 

entrevistados, que consideraram os modelos de ensino aplicados nos anos 

anteriores, em que o professor era o centro do ensino, uma concepção fechada 

do ensino na promoção de hábitos de vida saudável. Esta noção foi aprovado 

por 47,05% de rapazes e 45,45% de raparigas, enquanto aos demais 

entrevistados consideram o MER como promotor de uma vida saudável - 52,95% 

rapazes e 55,55% raparigas (Gráfico 7). Diante destes dados vemos a 

necessidade de redefinir as diretrizes de ensino, focando-a no desenvolvimento 

da aprendizagem e questionando-nos se será a Educação Física global, 

esportiva, promotora  da qualidade de vida e do desenvolvimento motor dos 

estudantes. 
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Gráfico 7 – Avaliação de outros métodos para a qualidade de vida. 

 

5.4.8 Modelo de ensino para 2016 

No que concerne à preferencia do modelo de ensino, foi colocada a 

seguinte questão: 

19 - Para o ano de 2016, qual o método de ensino que você prefere para 

promover o seu aprendizado com o objetivo de adotar uma vida saudável? 

Mesmo encontrando equilibrio nas respostas da questão 18, que avaliou 

se os outros modelos de ensino promoveram a adoção da qualidade de vida, na 

questão 19 esperávamos outro ponto de equilíbrio entre os estudantes, mas o 

resultado obtido foi indicativo da preferência pelo MER como modelo de ensino 

a ser aplicado em 2016. Os rapazes (94,11%) e as raparigas (72,72%) optaram 

maioritariamente por este modelo de ensino para o ano letivo subsequente 

(Gráfico 8). Nesta questão percebemos mais uma vez a aprovação do grupo das 

raparigas que não são adeptas as aulas práticas. 
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Gráfico 8 – Escolha do Método de Ensino para 2016. 

 

5.5 Conclusões 

Neste estudo concluímos que a voz do estudante contribuiu para a 

adequação do currículo, que permitiu superar as más condições das 

infraestruturas para as aulas de Educação Física, bem como para a modelação 

do modeloo de ensino, sendo que a voz dos estudantes do sexo masculino 

esteve presente quando comparada com a do sexo feminino. De facto, foram os 

rapazes que tiveram maiores níveis de envolvimento em todo o processo.  

Em relação às infraestruturas da escola, estas foram avaliadas 

negativamente relativamente à possibilidade de oferecerem uma Educação 

Física de Qualidade, inclusive foram consideradas o fator que mais impacto tem 

melhoria da qualidade das aulas. 

A ´Voz do Estudante’ contribuiu positivamente para a melhoria do 

ambiente, suprindo em valores expectáveis às infraestruturas deficitárias dos 

equipamentos nas aulas de Educação Física, readequando o currículo e o 

modelo de ensino.  

Referente ao MER, não sendo objetivo deste estudo desenvolver um novo 

modelo de ensino, a verdade é que a participação dos estudantes na modelação 

do modelo de ensino foi fator determinante na sua motivação para as aulas de 

Educação Física, aumentando o número de praticantes nas aulas. Este facto 

veio reforçar a proposta da UNESCO, que remete para a necessidade de 
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construir e pesquisar novos modelos de ensino para uma Educação Física de 

Qualidade. 

Por último, importa referir que não obstante os constrangimentos da CEL, 

as políticas públicas propostas pela UNESCO são passíveis de serem aplicadas 

na realidade do CEL, basta que haja força e energia para isso. 
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6. Considerações finais e perspetivas para o futuro  

 

O Estágio Profissional do Mestrado de Ensino marca, para muitos,  o fim 

de um ciclo, porém, devemos considerá-lo como o inicio de uma nova etapa, pois 

como explicitei ao longo deste relatório o ser humano é como o cosmos e vive 

em constante evolução. A evolução do docente decorre da convivência dos 

colegas de trabalho, da familia e principalmente os estudantes.  

São os estudnates a quem atribuo o papel de maior 

motivação/estimulação na evolução do docente, pois, todos os professores, são 

estimulados diariamente por cada estudante na sala de aula. Se levarmos em 

consideração o quantitativo de estudantes de uma turma, que em Portugal é em 

média 25 (vinte e cinco) e no Brasil temos a incrível média de 40 (quarenta), são 

muitos alunos a estimular o aprendizado do docente! 

No meu caso tive 50 (cinquenta) estudantes na turma do 9º ano do CIEP 

210 Mario Alves de Souza Vieira, e por mais que desejasse, não era possível 

suprir as necessidades da turma – a escola apenas pois possuia uma bola para 

o desenvolvimento das aulas. Estes estímulos sinalizaram o quanto sou 

incompleto, o quanto necessitava de percorrer milhões de anos luz em busca do 

conhecimento e, consequentemente, da minha evolução como pessoa e como 

docente. 

Esta viagem pela Via Lactea do conhecimento iniciou-se no meu 

nascimento, mas foi na Educação Física, em 1996, que sofri o meu ‘big-bang’  

de transformação. A cada ano e a cada experiência acumulada, adaptada, 

recriada, transformada e evoluída fui percebendo o quanto sou incompleto. São 

os estudantes que ficam sob a minha regência os meus maiores incentivadores 

pela busca de conhecimento. Foram eles o motivo pelo qual identifiquei e me 

motivei a cursar o Mestrado de Ensino, pois percebi que as infraestruturas da 

escola comprometiam a qualidade das minhas aulas, coadjuvado com uma 

política pública de sucateamento das escolas, não me permitiram evoluir 

enquanto docente, Precisava de dar continuidade à minha formação docente. 

A FADEUP sinalizou o caminho se seguir, ou melhor dizendo, uma direção 

voltada para o estudante, precisamente a sua “VOZ”, a voz que sempre ecoa 
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pela escola, mas não é captada e muito menos acolhida na maioria das escolas 

no Brasil.  

Neste ano de prática profissional pude captar a voz dos estudantes do 

CEL. Estes foram os responsáveis não somente pela transformação do meu 

estilo de ensino, mas das ações pedagógicas de toda escola. A voz do estudante 

no CEL tem contribuído gradativamente para a melhoris do ambiente de ensino, 

revelando-se igualmente no número de estudantes matrículados na unidade 

ensino, que em 2015 eram 168 (cento e sessenta e oito) estudantes e em 2016 

concluímos com 215 (duzentos e quinze) estudantes.  

A perspetiva que crio para o futuro à a de dar continuidade aos estudos, 

designadamente a de aprofundar a temática da Voz do Estudante – ou numa 

pesquisa independente ou num processo de doutoramento. Independemente do 

percurso, tenho a certeza de que terei o apoio e estímulos dos estudantes. São 

os estudantes que são os responsáveis pela existência da profissão de 

professor, que é a mais nobre das profissões.
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