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sapiência com que me destes os teus conselhos pela simplicidade e 
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alguém que idolatrámos e que vemos como exemplo a seguir ou expressão de 

«saber Ser» a alcançar. Por certo, sendo tu o principal, a ti Avô te dedico estas 

páginas, sendo elas até ao momento, o auge da expressão dos meus 

pensamentos e sentimentos que por meio de conversa casual nos fomos tão 
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CARTA DE UM PROFESSOR PREENCHIDO 

Bem sei que a aula se traduz em alguma azáfama, não só por ser a 

última e vocês querem mais que tudo verem-se livres dela, mas também a 

leviandade da vossa atenção que não está desperta para o que venho aqui 

tratar quando estão todos juntos. Pois os egos sobrepõem-se à sinceridade do 

sentimento e não deixam que o coração, mesmo que num momento fugaz e 

único na vossa vida, se inteire e sinta o que vos quero transmitir. Não venho 

aqui tratar de agradecimentos e ovações, pois a vossa forma de estar e ser – 

cada um à sua maneira e na medida do que a sua educação num sentido mais 

lato o permitiu – me presenteou e preencheu com momentos, que certamente 

me virão à memória, quando for altura de ensinar os meus filhos e netos (se os 

tiver) a comportarem-se na aula de Educação Física, como também ao longo 

da minha construção enquanto pessoa. 

A vocês deixo estas palavras no intuito de que elas vos sirvam de guia. 

Palavras de coragem, mas também de alento, de desafio, mas também de 

compaixão para com os próximos momentos sobre os quais resvalarão a 

construção da vossa felicidade. Não para me enquadrar na condição de 

mestre, mas de amigo com interesse nas vossas angústias, disposto a 

minimizá-las ou ainda melhor, dotar-vos da capacidade de melhor lidarem com 

elas.  

A liberdade que vos é concedida, nada mais significa, que a vontade que 

o universo tem de vos ver prosperar. Pois dela dá-se a abertura para vocês 

enquanto Homens, se transcenderem, elevarem e chegarem onde nunca antes 

alguém chegou. Todos precisamos dos que fazem dos seus sonhos realidade, 

porque deles se projeta a luz que ilumina o progresso e a possibilidade, – que 

embora parece ínfima a muitos – para os que procuram algo mais e não se 

contentam pela melancolia do quotidiano e mecanizar do pensamento limitador, 

balizado pelo conservadorismo da cultura passada dos que vieram antes de 

nós (ela de facto é relevante e necessária, mas o seu propósito deve servir-vos 

de base e não de padrão estanque a obedecer). Deixo-vos esta 

responsabilidade, abracem-na e façam dela um modo de estar, pois é do 
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progresso que nos realizamos e da felicidade construída que conseguimos a 

leveza da alma e a afeição de espírito preenchido. Mas não a tomem de ânimo 

leve, pois muitos são os que desdenham os inconformados com a norma e 

tentam por meio das garras do oportunismo deitar por terra qualquer tentativa 

de sagacidade e astúcia do pensamento. Assim ao começar destes novos 

tempos, certamente virá a dúvida e a incerteza para vos desencaminhar e 

torvar a vista do vosso coração para o que ao sentimento se apega. Por isso, 

resta-vos ler, aprender, procurar sapiência e resignarem-se à condição de 

eternos aprendizes. Por forma a conseguirem definir o que de facto vos é 

querido, para conseguirem «ler por entrelinhas» e compreender o que é crítico 

para a vossa bem-aventurança.  

Por conseguinte percebam o que será e é fulcral na vossa identidade, 

pois a ela recorrerão quando não tiverem onde se apoiar e se sentirem 

perdidos, quando os muros estiverem prestes a ruir e o cajado, demasiado 

velho e débil para vos suportar. É sobre ela que vão julgar as vossas ações e a 

partir dela que vão tomar novas decisões. Importa pois que a cuidem, como a 

um bebé. Que a alimentem e eduquem para que quando o momento chegar – 

e ele vai chegar, a questão não é se, é quando – ela vos valha pelos valores 

altos que lhe ensinaram e preconizam, pela ética valiosa que a sustenta e pela 

erudição comedida que certamente querem que a ela se adjudique. Deixo-vos 

então algumas das características, que a meu ver, valeria a pena vocês 

desenvolverem e trabalharem a vossa pessoa sobre elas, o espírito de 

sacrifício, a resiliência, a paciência, a coragem, a honestidade, a generosidade, 

o altruísmo e a humildade, mas acima de tudo a inconformidade com o que sou 

hoje, na busca pelo melhor que posso ser amanhã. 

 Mais do que tudo, sejam ágeis no fazer e muito menos nas lamúrias. 

Ocupem a mente com o que vos dá acrescento e deixem de lado o queixume. 

Não porque este não seja importante, mas porque dele não virá nenhuma 

solução aos vossos dilemas e dificuldades. Pois quando menos esperam, este 

morará no vosso quotidiano e impregnará a vossa felicidade de escuridão e 

agouro. Logo, cuidem dele, mas apenas na extensão do estritamente 
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necessário. Construam então o pensamento, mas passem para a ação, façam 

e não se cansem de tentar, façam do erro vosso amigo e percebam o falhanço 

como sinónimo de sucesso. Pois o alento do que nos é próximo, de nada serve 

quando queremos preencher o Ser de valor e dar-lhe a paz de ter conseguido 

alcançar algo mais. Sejam apreciadores críticos e não comentadores críticos, 

sejam pensadores de sucesso e potenciadores deste, por meio da vossa ação 

e relação com o mundo. Vejam em cada esquina uma oportunidade onde os 

leigos apenas veem um beco escuro sem saída. Construam-se predispostos a 

ser mais, destapados à filantropia e não, cegos pela vilania do conformismo e 

pelo medo de fracassar. 

 Atentem, o meu propósito não é aqui ensinar-vos, antes despertar-vos 

para estas questões que normalmente se ficam pelos livros das bibliotecas ou 

no pensamento dos que se debruçam sobre elas, mas que também não 

costumam compartilhar com quem demonstra relutância e escárnio em se 

elevar. Por isso abram o espírito à possibilidade e deixem que a intuição e 

coração vos guie quando a massa cinzenta insistir em seguir o que o ego e a 

conformidade tem reservado para vós, que normalmente é parco e se baseia 

na preocupação «do que vão pensar de mim» e não no altear do que me trará 

felicidade no longo prazo. Corram atrás do que querem, mas tenham presente 

que só dependerá de vocês para o conseguirem e de mais ninguém. Não 

esperem pela bengala da clemência ou da caridade, antes convençam-se que 

serão sempre vocês os criadores dos momentos chave que impulsionarão o 

vosso crescimento. Preparem-se, pois o caminho para o sucesso dá-se quando 

a preparação se encontra com a oportunidade. Garantam então, que não 

deixam de fazer a vossa parte e deixem que o cosmos trate de encaminhar o 

resto. 

  Resta-me desejar-vos todos os sucessos que a vossa ação possa 

produzir, algumas aprendizagens que os fracassos vos possam trazer, a 

felicidade que vocês vão certamente construir. Porque nada é mais certo, nós 

somos os autores da nossa História, neste sentido e no fundo, desejar-vos a 

plenitude da consciência que certamente almejam e vão trabalhar para 
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conseguir edificar, este processo efémero a que chamamos vida. Essa coisa 

fugaz que teima em fazer parte de nós, quer façamos algo ou não façamos 

nada. Essa coisa abstrata que a todos trata por igual, independentemente do 

que lhe façamos. Essa coisa incerta que abre portas à nossa obra, à nossa 

mão e que se deixa moldar pela nossa atitude e afinar pelo nosso engenho em 

entendê-la como um livro de possibilidades, de conjugações, de uma infinidade 

de desfechos, abertos, dependendo do final que lhe queiramos dar.  

Aos 6 de Junho de 2017 

Última Aula de Educação Física do 12º A 

Filipe Martins, O Professor Preenchido 
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Resumo 

 Estes laudos são o culminar de um processo de formação pelo qual o 

aluno atravessa para se tornar um professor. Assim o relatório profissional 

contempla o suceder do estágio profissional. Neste, o aluno entra em contacto 

com a prática pedagógica, pela sua natureza acompanhada e regulada, que lhe 

permitem desenvolver qualidades e capacidades ao exercício da profissão. 

Desta feita, através destas páginas procurei espelhar as dificuldades sentidas 

ao longo deste ano, as conquistas, o meu trabalho enquanto estudante-

estagiário, num entrelaçar entre a teoria e a prática, que por meio de um 

processo reflexivo se foram mesclando e dando corpo a uma filosofia do que 

para mim se constitui o bom professor. Na procura pela aprendizagem 

constante, faz parte deste escrito um estudo centrado na utilização do modelo 

de educação desportiva na modalidade de ginástica acrobática. Procurou-se 

perceber qual a perceção dos alunos face ao uso do modelo na modalidade. 

No término deste processo, surge uma súmula da representação deste ciclo de 

formação, bem como, quais as expectativas para os dias vindouras na 

construção inacabável da minha identidade profissional.    

 

Palavras-chave: Educação Física; Estágio Profissional; Modelo de Educação 

Desportiva. 

  



xx 
 

 

  



xxi 
 

Abstract 

  This report is the end product of an academic education process to 

obtain the masters degree in Physical Education teaching. Thus, this report 

contemplates one year of professional internship. In this, the student comes into 

contact with a pedagogical practice, by its nature monitored and regulated, 

which develop the desirable qualities and capabilities in the exercise of the 

profession. In these pages I explain the dificulties experienced, the theoretical 

learning apllied to practice, through a reflective process, I was able to build my 

concept of what is a good teacher. As part of my search for constant learning, 

this paper includes a study centered in sport education model used in an 

acrobatic gymnastics unit. The primary goal was to understand student’s 

perceptions about the use of the model in that sport. To finalize, this report 

presents the conclusion of this academic cycle, as well as expectations for the 

future on the continuous construction of my professional identity 

 

 

Keywords: Physical Education; Professional Internship; Sport Education Model 
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1. Introdução 

 O presente papiro visa o escrutínio e documentação da minha atuação 

ao longo deste ano. Dar a conhecer um pouco de mim para um relacionamento 

profícuo e de crescimento, descortinar entendimentos, definir conceções e 

orientar o caro leitor naquilo que foram as minhas vivências neste ano de 

profissionalização.  

Assim, começo por desvelar numa primeira fase os contornos que 

moldaram o meio onde estive inserido, isto é, as pessoas, as estruturas, os 

materiais, tudo que direta ou indiretamente poderia vir a influenciar a minha 

atuação. Faço uma minguada abordagem de alguns constructos sobre o qual 

se assentou o estágio profissional (EP) e que nortearam a minha atividade, 

sendo eles, o que julgo que deve ser a ação da disciplina de Educação Física 

(EF) no seio escolar e ainda o que deve ser e onde se balizou a minha ação, 

enquanto professor. Por último descrevo o meio onde estive inserido, neste 

caso a Escola Secundária Rodrigues de Freitas, assim como os agentes 

humanos envolvidos. 

Num segundo momento, será desenvolvido todo o processo de crescimento ao 

longo do ano. Este constituirá a parte central deste escrito. Será centrado em 

temas que se desenrolam sobre a prática efetiva do ensino, discorro um pouco 

sobre os vários pontos do que foi a operacionalização do EP, bem como o 

confrontar destes com os vários temas e de que forma a conjugação destes 

dois polos contribuiu para as minhas aprendizagens. 

Num ensejo posterior incluo o trabalho desenvolvido no campo da investigação, 

tentando perceber de que forma este serviu de acrescento à literatura já 

existente e à minha ação enquanto investigador das minhas práticas. 

Por último deixo uma resenha de toda esta linha de pensamento deixando 

alguns sentimentos e perspetivas para o futuro que se avizinha.  

Deixo ao leitor a graça de um trabalho continuado e desenvolvido com 

dedicação e apreço. Por certo que este se apresenta como documentação de 
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um momento no tempo e não de um produto findado no que ao meu medrar 

enquanto professor diz respeito. Assim, exponho a teoria numa combinação 

entre sentimentos, pensamentos, constatações e reconstruções. Pela natureza 

do objeto este trabalho foi e é pessoal, neste sentido nele estão espelhados 

opiniões minhas, constructos meus que provieram dos vários momentos e 

vivências que foi experienciado. 

“I come as one, but i stand as 10000” – Maya Angelou 

O meu nome vem singularmente indexado, mas a ele juntam-se lateralmente 

todos aqueles que direta ou indiretamente deram corpo a estás páginas, pois 

foi com o seu contributo que estas se provaram sensatas, coerentes e com 

conteúdo de valor. 
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2. «Para degustar é preciso conhecer» 

2.1. De que massa sou feito? E um bom chef? 

 Nascido nos arredores de Braga pelos vales e montes de Vilaça, lá vivi 

toda a minha vida. Frequentei a escola básica da zona e no secundário 

começou a aventura. Frequentei a Escola Secundária Alberto Sampaio no 

centro de Braga, constituindo-se assim o meu primeiro afastamento das 

redondezas de minha casa, das minhas raízes. 

Onde vivo, tudo à volta é família. Vários lotes de terreno, todos ligados ao 

mesmo nome. Por isso, toda a minha infância foi recheada de convívio, 

ajuntamentos sempre que havia algo para celebrar, recheada de brincadeiras 

com os primos até o sol ditar o fim do dia. Neste sentido, o desporto foi algo 

que quando tomei consciência já estava dentro de mim. Venho de uma aldeia 

onde trabalhar no campo, na agricultura e ter espaço para brincar na rua era a 

normalidade e consequentemente a atividade mais praticada enquanto criança. 

As minhas férias escolares traduziam-se habitualmente em estar na agricultura 

com os avós. Todas estas vivências e circunstâncias onde cresci foram 

embrenhando o desporto no meu ser e na minha forma de estar na vida. Em 

suma, origens humildes mas ricas e preenchidas. 

Quanto ao desporto, os meus pais nunca me inscreveram numa 

atividade desportiva, não por maldade, mas por infelizmente não terem 

formação que lhes permitisse alcançar a importância de tal aspeto. Não os 

culpabilizo, até porque à sua maneira sempre me incutiram que dentro de casa 

só para dormir e comer. Lá me fui mexendo e pedindo por este ou por aquele 

desporto, ao longo dos meus tempos de escola e frequentei um clube de 

basquetebol local durante o meu 4º ano. Integrei no 6º ano a modalidade de 

futsal e no 7º ano a modalidade de trampolins, ambas no desporto escolar 

(DE). Durante o 9º ano fui guarda-redes num clube de futebol. Já no 

secundário ingressei no Centro de Formação Desportiva da Escola Secundária 

Alberto Sampaio e daí começou a minha paixão pela ginástica. Embora o 

regime pertencesse ao DE, o tempo e metodologia de treino equivalia-se ao 
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desporto federado. Ao longo dos três anos de secundário pratiquei ginástica 

acrobática e ginástica de grupo. Findado este, foi tempo de decidir o rumo da 

minha formação e consequentemente da minha vida. O gosto pelo desporto era 

tamanho que uma certeza eu tinha, qualquer que fosse o meu rumo a 

possibilidade de praticar desporto tinha de estar presente. Concluído este 

raciocínio cheguei a duas opções, ou ingressava na via militar ou ingressava 

numa faculdade de desporto. Optei pela via militar ingressando na Academia 

Militar em Lisboa, no Curso de Ciências Militares do Exército, o qual não 

cheguei a terminar. No entretanto comecei também a prática de boxe, 

kickboxing e muay thai, tendo mesmo realizado combates a um nível amador. 

Terminada esta estrada, estava decidido em não deixar em branco o meu 

contributo à defesa da pátria, por isso ingressei nas fileiras do Exército, mais 

especificamente no Centro de Tropas de Operações Especiais, tendo concluído 

em terceiro lugar o curso de Operações Especiais de Praças do 2º turno de 

2011 pelos altos e baixos dos montes de Lamego. Sobre o que aconteceu 

durante este tempo poderia escrever um livro, mas prefiro deixar nas páginas 

da história o que o coração sentiu, a mente pensou, o corpo passou e que 

talvez nem palavras consigam transmitir. Posso no entanto dizer que aprendi 

muito, saberes e valores que não são palpáveis, mas que fazem parte da 

minha conduta, do meu ser e do que acredito que define um ser humano ideal. 

Concluído o meu contributo ingressei na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) e terminei com sucesso a licenciatura em 

ciências do desporto. Ao mesmo tempo voltei à prática da ginástica, desta vez 

praticando ginástica artística masculina no Sport Clube do Porto sediado na 

FADEUP, tendo arrecadado algumas medalhas de campeão nacional em 

vários aparelhos. 

Desde que ingressei na FADEUP até ao presente fui sempre proactivo na 

minha formação e não me limitei a estar na faculdade, mas a viver a faculdade 

e tudo o que se encerra nos seus propósitos. Neste sentido, apliquei-me a 

fundo e detenho já o grau II de treinador de ginástica artística masculina da 

Federação de Ginástica de Portugal. Detenho o grau II de treinador de 
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ginástica artística masculina da Federação Internacional de Ginástica. Sou juiz 

de ginástica artística masculina, tendo já participado como tal em provas 

internacionais com a presença de atletas olímpicos. Detive também um cargo 

de assessoria ao atual diretor da ginástica artística feminina e masculina da 

Associação de Ginástica do Norte. Dei também por concluída uma Pós-

Graduação em Surf e Performance. E sou, desde há três anos consecutivos, 

treinador principal da classe de Benjamins e Infantis do Sport Clube do Porto, 

conseguindo já algum palmarés de destaque com os atletas. Não conhecia a 

realidade escolar no Porto e optei por realizar este EP cá por estar a 

desenvolver na zona diversas atividades extra faculdade. Em suma, entre 

desporto federado e DE já pratiquei várias modalidades, isto em contacto com 

o ensino, fora deste já tive oportunidade de fazer surf, bodyboard, teleski, ski, 

patins no gelo, skate e sempre que me deparo com algum desporto novo sou o 

primeiro a querer experimentar. Também fui participando em várias formações 

ao longo destes últimos anos, investigando sempre a fundo uma determinada 

área de conhecimento que me despertava mais interesse. Sinto-me um 

afortunado por ter tido a oportunidade de absorver tanto de tantos professores. 

Confrontos, reconceptualizações, novas ideias, novos sentidos. Chegado ao 

culminar de escrever estas páginas, aprendi bastante, não só em matéria de 

desporto mas também uma aprendizagem latente que fui retirando da 

individualidade de algumas pessoas. 

Num outro espectro, já viajei bastante pelo mundo. Não tanto quanto 

gostaria, mas dou-me por satisfeito com o que consegui até agora. Sou um 

apaixonado pelo surf e através dele já corri toda a costa portuguesa atrás das 

ondas. Já tive oportunidade de estar em Paris, Londres, Madrid, Barcelona, 

Roma, Milão, Florença, Budapeste, Toronto, Berlim, Cochabamba, La Paz e 

em Machupichu. Acho importante referir, pois aprendi tanto e considero que 

contactar com outras culturas, outros saberes, outras formas de estar, ajuda-

nos a relativizar o espectro da vida, o meio em que vivemos, a forma como 

estamos no mundo. Torna-nos mais calmos, mais tolerantes, mais abertos, 

mais experientes, enfim, um pouco mais sábios. Há uma aprendizagem latente 

que acontece e não é visível. 
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Por último, considero-me um autodidata e um aprendiz incurável. Penso 

haver uma grande falha no mundo entre os mais leigos, comummente estes 

estão mais cientes da sua saúde física. No entanto, eu considero que temos 

uma saúde mental que precisa de ser também ela cuidada. Neste sentido, fui 

desenvolvendo o meu gosto pela leitura e aprendo muito pelos livros, mas 

aprendo ainda mais quando ponho em prática o que eles preconizam e reflito 

sobre o resultado. Não me considero intransigente quanto à minha visão entre 

a ciência e a religião, julgo poder dizer que tenho uma visão muito racional do 

que me rodeia e gosto de encontrar sempre resposta para os meus dilemas ou 

pelo menos uma forma de os processar na minha mente. Assim, posso dizer 

que adoro uma boa conversa com argumentação, de uma discussão acesa 

sobre diferentes pontos de vista. Adoro ser confrontado com um dado ou uma 

área que não domino, porque significa para mim a consciencialização do pouco 

que sei. Findo dizendo que sou frontal e honesto de forma exagerada. Abomino 

guardar para dentro o que «não fica bem na pintura» devido a uma qualquer 

pressão ou estatuto social e não dizer o que penso. Neste sentido, luto 

constantemente por expressar tudo o que cogito. O que me leva a discorrer 

estas palavras sobre o que foi o EP de uma forma verdadeira, clara e sem 

arranjos conceptuais esteticamente tidos como ideais e como talvez seja 

esperado que expressemos enquanto estudantes que são avaliados. 

“O professor deve anelar ao mais alto patamar de probidade e excelência. Porque 

só esse sentimento de virtude e transcendência é que o faz realmente não 

esmorecer perante o que se apresenta” (Graça, 1997). Assim tento manter o meu 

pensamento e a minha ação coadjuvada a este, para ultrapassar a sensação de 

frustração que por vezes se me assalta o Ser.  

– Diário de Bordo 3, 3 de outubro a 7 de outubro 

Desta feita “o primeiro e mais importante filtro que se coloca à viabilidade de 

qualquer modelo de instrução é o professor, com as suas crenças sobre o que 

os alunos podem e devem aprender, as suas conceções e preferências 

relacionadas com a matéria e a pedagogia, a sua atitude profissional, o seu 

conhecimento e a sua capacidade didática” (Graça, 2015, p. 20). O detentor 
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último deste controlo, desta separação e afirmação dos ideais corretos da 

disciplina neste caso concreto sou eu. Fui eu o responsável por dar corpo a 

esta linha de pensamento. O que me levou a dimensionar a minha ação em 

palavras para mais tarde refazer os passos em atos. A dimensão da ação do 

professor circunscreve-se ao aluno, é sobre este e para este que todo o labor 

deve estar direcionado. Quero com isto dizer, que tudo o que se revê como 

finalidade na profissão que não seja o aluno, não se coaduna com a ética 

deontológica da profissão. Sobre este ponto muito mais haveria por dizer, mas 

fiquemo-nos pelo essencial, delineando apenas e só o que a literatura nos 

aponta como o papel do professor e qual a sua ação. Ser professor é ensinar 

“a entender a vida como uma oportunidade de fazer amigos e de conviver com 

as diferenças das pessoas, que na sua diversidade nos causam enlevo, pasmo 

e encanto e nos fazem rir e chorar” (Bento, 2008, p. 42). Numa panorâmica 

global “podemos considerar que hoje, os papéis e as funções dos professores 

são amplos e complexos, resultado da própria complexidade do sistema social, 

educativos e escolar” (Cunha, 2008, p. 59), contudo as “alterações que 

emergem nas sociedades modernas e as condições culturais que atualmente 

existem, fazem com que o papel/função do professor possa ser entendido, 

diferentemente, por várias pessoas” (Cunha, 2008, p. 60).  

“E, ao ser desta sorte professor, no cumprimento da obrigação de ensinar 

aprendo com todos, faço o exercício da tolerância com alguns, amo 

perdidamente a outros e sou sobretudo severo com aqueles de quem mais 

gosto” diz-nos Bento (2008, p. 43) em tom poético, ainda assim alinhado com 

as palavras de Cunha (2008, p. 63), “o conhecimento profissional do professor 

não é limitado temporalmente, nem se pode dar como terminado em termos de 

aquisição. Ele depende, acima de tudo, de um contexto de ação, que exige 

constantes atualizações e adaptações, orientando-se numa perspetiva prática, 

reflexiva, tendo sempre questões inerentes ‘O que ensinar?’, ‘Em que 

sentido?’, ‘Como’, ‘A quem?’, ‘Onde?’, ‘Porquê?’ ”. Em suma, o professor tem a 

seu cargo uma multiplicidade de funções e a sua condição de eterno aprendiz, 

não só faz parte, como se engrossa cada vez mais na esteira onde cresce a 

árvore do “Bom” professor. Assumi então, “que a construção da identidade 
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profissional do professor de educação física se faz a partir de escolhas e 

envolvimentos profissionais, ao longo da sua trajetória de vida e do 

aprofundamento e reconstrução do conhecimento com vista à melhoria da 

prática” (Resende et al., 2014).  

 Quanto à ação do professor da disciplina específica de EF deixo um 

excerto de uma primeira abordagem minha ao início desta jornada que espelha 

bem um dos polos sobre os quais – no meu entender – o professor de EF 

consegue ter mais influência e que pertence ao corpo de aprendizagens que a 

escola deve proporcionar. 

Em retrospetiva e tendo terminado à pouco o meu projeto de formação individual e 

com ele divagações singelas mas profundas assim me pergunto, é necessário mais 

argumentos para a força e necessidade da disciplina de EF? Em que outra 

disciplina se teria presenteado esta oportunidade? Em que outra disciplina através 

do confronto, da adversidade, da relação com o outro, da relação de oposição e 

também de cooperação, da vilania que por vezes se proporciona no jogo, da 

transcendência que este por vezes exige, se teriam exaltado os ânimos e 

expressados tamanhas emoções? Certamente não o seria em Português ou 

Matemática onde o maior relacionamento se dá entre o aluno e o caderno. 

Perguntar-me-ei eu agora, se os outros professores da turma estarão a par das 

mais recentes relações amorosas dentro da turma, das amizades e confrontos, de 

quem se dá melhor com quem? Será isto de fútil entendimento e preocupação? 

Para nós mais velhos, talvez seja de fácil resolução, para eles alunos, é o mundo 

deles e ainda estão a aprender a relacionar-se com ele. E faz falta quem os ouça e 

quem os ajude neste entendimento de relacionamento social, comunitário e 

humano. Por aqui me fico esta semana, quando a alma se me esquenta com estas 

questões, as horas passam, as palavras transpiram e os parágrafos se alongam. 

Talvez seja a relutância em ceder ao conformismo a falar mais alto, talvez a 

transparência com que me digno atuar me incentive a um pouco mais de escrita. 

Mas muito mais haverá por dizer em próximas amenomanias, sim porque em 

qualquer tristeza haverá sempre uma alegria a enaltecer. Findo-me atentando-me 

no discurso de Graça (1997, p. 176), “não tenhamos medo de dar aos jovens a 

oportunidade de trazerem algo de novo a este mundo. Não nos sintamos 

ameaçados se formos suplantados pelo nosso discípulo. Não nos sintamos 
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olvidados se chegar a hora de ceder o leme à geração que se segue. Preocupemo-

nos em prepará-la bem para assumir os seus encargos e as suas 

responsabilidades. Tentemos dar-lhe o melhor exemplo através de atitudes que 

demonstrem a nossa franqueza perante a vida. É disso que os jovens se 

lembrarão. Do nosso sorriso, da palmada no ombro, da palavra amiga. Por isso há 

que acabar com o choque de gerações, com a medição de forças entre o novo e o 

velho, com a desconfiança de que os novos nos surripiem o lugar, e abrir a porta 

gentilmente à novidade, ao epígono, à primavera e à beleza de um novo 

amanhecer”.  

– Diário de Bordo 6, 24 de outubro a 28 de outubro 

 

2.2. Receita para um Estágio Profissional 

As expectativas deste ano coadunaram-se com a minha forma de estar e 

filosofia de vida. Queria extrair o máximo que conseguisse no tempo que cá 

estivesse. Onde estou, estou a 100%, claro está, atendendo a todas as 

responsabilidades dos meios de trabalho onde estive inserido. Acredito na 

responsabilização máxima das minhas ações, se algo falhou é culpa minha se 

algo correu bem é mérito meu. Desta forma, tenho a garantia que vou aprender 

com os dois outcomes. Embora seja cliché, ter a desenvoltura de percecionar 

algo de positivo em qualquer momento ou campo da nossa atividade não é 

fácil. É algo que atribuo a uma forma de estar, de pensamento constante e 

redireccionamento para o pretendido ou idealizado em impulsos nervosos que 

tento manter presente. Não vou dizer que a paixão da minha vida é o ensino 

nas escolas. Até porque não penso ter conseguido ainda definir uma paixão, 

algo pelo qual mova fundos e mundos para alcançar. Honestamente acho difícil 

conseguir faze-lo aos 25 anos, quando considero haver ainda tanto para 

aprender e explorar. Ter o discernimento de apreciar o singular, destreza para 

domar o todo, leva tempo, experiência e sabedoria. Contudo este mestrado é o 

único que me dá uma profissão garantida, não garantidamente que a consiga 

exercer. No entanto gosto de trabalhar com crianças. A minha paixão 

momentânea é com o desporto, seja este expresso de que forma for. Não tinha 
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uma expectativa formulada, bem delineada, sentia-me preparado para o que 

viesse, pois não tendo medo de errar o que viesse era sempre aprendizado, 

vim consciente da condição de eterno aprendiz que considero ser inerente à 

profissão de professor, alinhando-me com as palavras de Queirós (2014, p. 70) 

quando nos diz que “a aprendizagem da docência não se inicia com o ingresso 

na profissão, é um processo construído ao longo da vida, desde a 

escolarização inicial, momento em que se constituem crenças e conceções que 

serão submetidas à reflexão e questionamento nos cursos de formação inicial”. 

“Porque educar é crer na perfetibilidade humana, na capacidade inata de aprender 

e no desejo de saber que a anima, no haver coisas (símbolos, técnicas, valores, 

memórias, factos…) que podem se sabidos e que merecem sê-lo, na possibilidade 

de nos podermos – nós, os homens – melhorar uns aos outros por intermédio do 

conhecimento” (Savater, 2006, p. 25). Assim vejo o meu papel na escola e só 

acreditando ferverosamente nesta ideia conseguirei fazer face aos ardores do 

ensino, às pedras no caminho, aos contras de todas as circunstâncias com prós.  

– Diário de Bordo 4, 10 de outubro a 14 de outubro 

Talvez me identifique com a docência e tenha tomado este caminho pela 

similitude com a minha condição de aprendiz incurável anteriormente referida e 

com a vontade de contribuir para melhoramento do Homem de que Savater nos 

fala. 

Vi pois no EP, o laboratório que sempre fui ambicionando desde o 

começo das minhas vivências na faculdade. Ter a oportunidade de aplicar, 

engendrar, reconstruir, modelar, refletir e voltar a fazer tudo de novo. Tudo num 

ambiente controlado e de aprendizagem. Passar da teoria à prática foi assim 

uma mais-valia do EP. Este “constitui uma peça fundamental da estrutura 

formal de socialização inicial na profissão, isto é no processo pelo qual os 

candidatos à profissão vão passando de uma participação periférica para uma 

participação mais interna, mais ativa e mais autónoma, no seio da comunidade 

docente, através de um processo, que se quer gradual e refletido, de imersão 

na cultura profissional e de configuração e reconfiguração das suas identidades 

profissionais” (Batista & Queirós, 2013, p. 47). Assim esta “passagem a 
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estagiário significa uma descontinuidade tripartida: da instituição de formação 

para a escola, de aluno para professor, da teoria para a prática, destacando-se 

como fortes e marcantes factores de socialização o contexto prático em que se 

passa a actuar e os elementos que têm responsabilidade de o avaliar” (Cunha, 

2008, p. 122). 

  Em suma, não podemos dizer que existe uma receita estereotipada, mas 

uma súmula de ingredientes que cada um deve trabalhar, talvez o meu 

preparado precisasse de uma dose maior sobre as questões da gestão da aula, 

talvez fosse um pouco mais de aplicação prática de conhecimentos ou talvez 

uma medida média de ambos, não saberia dizer. Assim o EP veio dar resposta 

às necessidades de cada um que se propôs a este, por certo que as 

necessidades de cada um não foram as mesmas e que os proveitos foram 

diversos. 

Tendo eu experienciado todas as fases a que este se propõe no crescimento 

do estudante-estagiário compondo este fragmento a consciencialização da 

minha primeira dificuldade face à gestão da aula. 

Por último, na última aula lecionada por mim foi onde me senti verdadeiramente 

frustrado. “Importa reconhecer que entre aquilo que o professor ou o treinador 

pretendem dizer e aquilo que efetivamente dizem pode haver diferença, que aquilo 

que o praticante ouve não é, necessariamente, aquilo que compreende, e aquilo 

que compreende não é, também, muitas vezes, retido ou, finalmente, executado” 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 72). Aliado a este ponto é também importante 

garantir a qualidade da informação, que segundo Rosado & Mesquita (2011, p. 75) 

tem três fases: “uma fase de instrução propriamente dita, uma fase de controlo da 

qualidade dessa informação e uma fase, eventual, de reformulação dessa 

informação.” É daqui que deriva a minha sensação de frustração, pois considero 

ter falhado na segunda fase e consequentemente na última. Ao longo da aula a 

minha principal preocupação centrou-se na gestão da aula. Devo referir que 

embora não estivesse no plano lecionei a aula em grupos diferentes. Sei bem que 

isto é possível na minha turma devido à forma responsável de estar na aula por 

parte dos alunos. Assim, havia dois grupos de níveis diferentes e a minha instrução 

era direcionada primeiro a um grupo que colocava logo em atividade e depois ao 
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outro grupo. Foi acontecendo sucessivamente ao longo de todos os exercícios da 

aula exceto a condição física. Adjudico a este aspeto a razão pela qual estive muito 

tempo preocupado com a gestão da aula, ficando com a sensação de tarefeiro e 

não de professor. Com isto, não consegui concentrar-me tanto em identificar erros, 

emitir feedbacks, preocupar-me com a qualidade da informação transmitida e com 

a compreensão desta como referido anteriormente. 

– Diário de Bordo 3, 3 de outubro a 7 de outubro 

Num segundo ponto surge o meu crescimento aquando a caminho da segunda 

fase. 

O tema principal esteve relacionado com as fases de aprendizagem que o 

estudante estagiário (EE) experiencia ao longo do ano de estágio. Numa primeira 

fase, conseguir o controlo da turma, numa segunda uma evidência da problemática 

da gestão da aula a sobrepor-se ao domínio do conteúdo e posteriormente uma 

eficaz abordagem dos conteúdos por ter ultrapassado estes dois níveis. Em 

retrospetiva, todos nós pertencentes ao núcleo de estágio (NE) ultrapassamos já a 

primeira fase e no que ao controlo da turma diz respeito não temos dificuldades. 

De momento, uns mais que outros ou evidenciando algumas lacunas e pontos 

diferentes, encontramo-nos no segundo estádio, relativo à gestão da aula. É 

essencial perceber a combinação do conhecimento do conteúdo com o 

conhecimento pedagógico, como fundamento da compreensão da importância de 

todos os elementos do ensino da EF (Capel & Whitehead, 2010). Neste sentido, 

importa não só dominar o conteúdo mas acima de tudo ter a capacidade de 

integrá-lo no desenrolar e gestão de todas as componentes da aula. Este ponto é 

onde apresento um maior hiato. Foi-me evidenciado pelos intervenientes na 

reunião, com o qual estou em plena concordância. Principalmente na abordagem 

aos jogos desportivos coletivos tenho imensa dificuldade na gestão da aula, na 

escolha dos grupos de trabalho e nas adaptações imprevistas que 

necessariamente tenho de fazer. Tal como referido acima, este aspeto tem afetado 

a minha habilidade em transmitir eficazmente aos alunos os conteúdos a abordar.  

 – Diário de Bordo 8, 7 de novembro a 11 de novembro 

Dando seguimento ao acima exposto chega a consciencialização do avanço e 

crescimento que fui tendo ao longo do EP. Traduz uma perceção sobre a 
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evolução das minhas colegas do NE, que por sua vez reflete também o meu 

alcance a esta terceira fase em que a gestão da aula e o domínio do conteúdo 

são questões ultrapassadas. 

Um segundo ponto sobre o qual gostaria de discorrer tem que ver com o 

crescimento e evolução das minhas colegas de estágio. Após as observações e 

agora aqui sentado em frente a este teclado dei por mim a pensar no nível de 

evolução que elas demonstraram. Quando vivemos o quotidiano a diferença é 

parca e a mudança nunca vem com grande alvoroço, mas quando nos retiramos 

para fora da pintura olhamos para a primeira pincelada e agora para os contornos 

da obra de arte a meio de ser finalizada percebemos a mudança significativa que 

ocorreu. Bem me lembro dos primeiros momentos em que os planos de aula 

demoravam dias a ser terminados, em que aulas eram uma azáfama tarefeira para 

que os tempos de exercitação batessem certo, para que todo fosse dito como 

deveria ser dito para que chegados ao fim da semana os erros tivessem diminuído 

e o à vontade aumentado. Agora, as preocupações são com o detalhe, com a 

melhoria de determinado aspeto, como por vezes a gestão psicológica e de 

relacionamento entre os próprios alunos, bom, apraz-me dizer que estão num 

patamar diferente. Deleitado com a extrapolação e contente por tomar parte ativa 

desse crescimento. De uma forma geral, são muito mais seguras de si, mais 

robustas (num sentido de força mental) e menos preocupadas com a possibilidade 

do erro pois já entenderam que tudo faz parte do processo e sem ele é bem mais 

difícil haver um crescimento significativo. Como o diz Anthony Robbins (2003, p. 

96) “as pessoas de sucesso estão dispostas a fazer o que for preciso para terem 

sucesso” e elas tem-lo feito, o que é de louvar.  

– Diário de Bordo 23, 27 de fevereiro a 3 de março 

 

2.3. Há que seguir um chef nas ardências da cozinha 

 A minha ação durante todo o EP foi norteada e conduzida pela 

professora cooperante (PC) e pela professora orientadora (PO) 

primordialmente. Assim fez todo o sentido perceber qual o lugar que ocuparam 

e qual a importância destes dois polos ao longo do EP. 
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Os professores educadores têm a responsabilidade de educar estudantes, 

futuros professores que refletem as suas práticas à luz de objetivos educativos 

mais amplos, preocupações éticas, e problemáticas politicas (Rovegno, 1992). 

O mesmo autor refere ainda que a segurança e um ambiente de apoio são 

pontos críticos para esta prática reflexiva do estudante-estagiário. Não 

obstante, os professores que dão apoio não podem eliminar a sua posição de 

autoridade perante o EE, e essa diferença limita a sensação de segurança de 

um ambiente propiciador de reflexão. No entanto os pares (colegas de estágio) 

podem por sua vez fornecer este ambiente favorável ao ato reflexivo. As 

relações de poder (sobre que ordem for) nunca são meramente impostas por 

quem o detêm mas envolve um consentimento ativo de subordinados e o 

controlo sobre possíveis resistências através da acomodação (McDonald Mary 

& Birrell, 1999). Sou suspeito relativamente a estas relações de poder 

estabelecidas entre nós estagiários e os professores orientadores e 

cooperantes. Sendo que, nunca me acautelei de um domínio por assim dizer 

legítimo face à sua posição mas antes um sentimento de louvor pelo 

conhecimento que detêm (o qual não possuía e ainda não considero que 

possuo integralmente) sobre o campo da nossa atuação no EP. Assim, fui 

adepto da posição de subordinado quando se tratava de discutir crenças, ideias 

e de definir estratégias de intervenção. Comodamente, esperei uma abertura 

por parte da PC e orientadora para discussões interessantes de franqueza e 

construção de conhecimento, tenha ele sido empírico ou teórico, consciente da 

sua posição e estando ciente do que nos diz a literatura, tentei combater por 

mim próprio essa insegurança. Também de tudo fiz para contribuir para um 

ambiente favorável à prática reflexiva entre nós pertencentes ao NE, porquanto 

do que tivemos oportunidade de aprender em conjunto com os erros e achados 

de cada um. 

A posição que a PC ocupou ao longo do EP foi vital, uma vez que são 

eles os professores cooperantes, que nos ensinam as primeiras tramas da 

profissão, quem nos observaram as aulas e nos orientaram na resolução de 

problemas, tendo-nos ajudado a nós estagiários na tomada de decisões 

(Cunha, 2008). Num estudo de Gomes et al.  “os estudantes deixam claro que 
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conseguem adquirir mais aprendizagens quando o clima relacional entre eles e 

os agentes é positivo. Isto é, quando vivenciam uma relação de partilha e de 

companheirismo, em que a sinceridade, a compreensão e, por vezes, a 

amizade marcam presença”. Apraz-me dizer que me revejo nestas palavras e 

chegado ao fim deste processo foi com esta sensação que fiquei relativamente 

ao meu relacionamento com a PC. Um ponto essencial desta relação ditou-se 

na conversão dos conhecimentos teóricos em prática por parte desta, que nos 

permitiu ter uma instrumentação eficaz e ágil quanto à reflexão dos 

acontecimentos da prática e na sua transformação sob a forma de estratégias 

para intervir em momentos posteriores ou formação de constructos para levar 

na bagagem enquanto professor. Esta relação diária com a PC vem confirmar 

as preocupações de todos os professores participantes no estudo de Uusimaki 

(2013), estes apontam uma necessidade premente de o acompanhamento 

realizado sobre o EE ser um processo continuado no tempo e não apenas 

esporádico. 

 O lugar da PO centrou-se essencialmente mais “como agente 

«controlador» e avaliador do processo e não de agente mediador” (Gomes et 

al., 2014, p. 257) das minhas aprendizagens. A sua intervenção nos três 

momentos de observação presencial distanciados no ano foram de profícua 

aprendizagem, no entanto foram apenas três o que não constituiu um 

seguimento continuado no tempo, no terreno, tendo tido também e estando de 

acordo com os meus sentimentos, um carácter pouco formal, de diálogo aberto, 

de apadrinhamento pelo trabalho que fui desenvolvendo ao longo do ano. 

Ponto que leva a minha concordância não sendo este, no meu entender o 

papel principal da PO e seguindo em linha com a narrativa de Rolim (2011, p. 

57), “o nosso maior distanciamento físico e a impossibilidade de acompanhar e 

monitorizar a evolução operada em cada estagiário em torno da atividade 

docente, apela à subida importância da intervenção do professor cooperante”. 

Advogando assim ao PC o papel de «irmão mais velho» neste seguimento 

mais próximo das nossas práticas. Contudo quero frisar que a PO teve peso 

com a sua ação no processo que foi o EP. De carácter mais longínquo e mais 

esporádico, mas que tocou em trabalhos que sem o seu apoio não saberia 
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como lhes dar seguimento, o processo de investigação que tive de desenvolver 

ao longo do EP, a documentação que foi espelhando e situando as minhas 

práticas, a orientação na produção deste documento. Pode ser entendido como 

um mestre, por deter a experiência a seu lado, por ter experienciado todo este 

processo em várias ocasiões, por saber como lidar e agir perante este decurso 

de acontecimentos. Na certeza porém que demonstra uma abertura para a 

aprendizagem e não nega a possibilidade de um novo «saber».  

 Ao longo deste ano, da minha parte, esta tríade Eu-PC-PO cumpriu com 

os ensejos de Marinho (2013, p. 73), “pois então, sejamos éticos quando 

olhamos o rosto do outro. Alarguemos as bandas da fraternidade e da 

compreensão. Empenhemo-nos em deixar de nos considerar estrangeiros a 

nós próprios, sentimento que se derrama ao outro com muito maior intensidade 

e presunção. Olhemos o outro como nos olhamos a nós ao espelho: com 

imperfeições, com sonhos, com ilusões. Toda a Pessoa Humana vive de 

afetos. Por isso é fundamental cuidar do humano com responsabilidade, justiça 

e transparência”. 

 

2.4. Contexto do restaurante 

 O Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas foi criado em 2008 e é 

constituído por um conjunto de seis estabelecimentos educativos, 

contemplando Jardim de Infância, Ensino Básico e Ensino Secundário, 

contabilizando um total de 1904 alunos. A sua sede encontra-se na Escola 

Básica e Secundária Rodrigues de Freitas (1160 alunos), integrando ainda a 

Escola Básica/Jardim de Infância da Torrinha (370 alunos), a Escola Básica de 

Miragaia (147 alunos), a Escola Básica/Jardim de Infância da Bandeirinha (111 

alunos), a Escola Básica/Jardim de Infância de Carlos Alberto (119 alunos) e a 

Escola Básica/Jardim de Infância de S. Nicolau (49 alunos). 

Considerado um agrupamento cuja liderança é forte e dinâmica, recetiva à 

mudança e inovação, flexível e democrática, tenta através do seu esforço 

proporcionar um ensino de qualidade para os seus alunos, tendo em vista a 



20 
 

formação de cidadãos autónomos, informados e pró-ativos, procurando assim 

responder às necessidades da sociedade.  

A sua missão é combater a discriminação no acesso ao ensino e à pedagogia 

impessoal e universal, tendo como premissa básica o lema “Educação para 

todos”. Este lema pressupõe uma visão humanista de escola, enquanto espaço 

potenciador do desenvolvimento humano e da melhoria da qualidade da 

educação, vista como um direito fundamental do indivíduo.  

Desta forma, dada a heterogeneidade da população a nível socioeconómico, 

cultural e etário, além das ofertas educativas, dispõe ainda de recursos 

educativos, clubes, projetos e mantém parcerias e protocolos com diversas 

entidades, permitindo uma educação mais holística dos seus alunos. É pois 

constituída de recursos materiais e humanos, sendo ambos parte integrante da 

construção eclética dos alunos. 

O agrupamento é ainda reconhecido por ser de referência para alunos 

portadores de deficiência visual e de multideficiência, contando com um 

conjunto de docentes e técnicos especializados, capazes de responder às 

diferentes necessidades, indo assim ao encontro do ideal de igualdade de 

oportunidade de sucesso, respeitando a individualidade de cada indivíduo, sem 

que com isso desrespeite o enquadramento social e normativo. Neste sentido, 

o contacto com alunos portadores destas condições foi uma realidade com a 

qual já esperava e que veio em larga escala potenciar as minhas 

aprendizagens, sendo que tive necessidade de adaptar muitas aulas 

conseguindo conjugar todas as variáveis de forma a não diminuir a qualidade 

de ensino e dando possibilidade as estes alunos de integrar, participar e 

crescer dentro dos meios sobre o quais tomei mão. 

Relativamente às infraestruturas para a EF, existem três espaços fechados 

para a prática, sendo que um deles, o pavilhão desportivo (PD), normalmente é 

dividido por dois professores em simultâneo e um espaço exterior. Assim, é 

possível estarem em funcionamento cinco turmas ao mesmo tempo. No 

entanto quando as condições climatéricas são agrestes o uso do espaço 
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exterior torna-se impraticável e o PD tem de ser dividido em três espaços 

equitativos e não apenas dois como habitualmente. 

Alguns foram os momentos em que as condições climatéricas me obrigaram a 

fazer alterações. 

(…) fiz uma alteração ao planeamento devido às condições climatéricas. Por estar 

muito frio, iniciei a aula num espaço interior com a abordagem das barreiras e 

posteriormente vim para o exterior fazer a avaliação da corrida de resistência.  

– Diário de Bordo 8, 7 de novembro a 11 de novembro 

O segundo exercício teve início num local onde estava sombra e a pedido dos 

alunos todos em conjunto movemos as barreiras um pouco mais para a frente para 

estarmos a trabalhar ao sol.  

– Diário de Bordo 9, 14 de novembro a 18 de novembro 

Na lecionação da aula de terça-feira na turma residente (TR), fazia bastante frio, o 

que se refletiu na adesão à aula. Sensivelmente 50% da turma realizou prática 

efetiva. Bom desta forma, tive oportunidade de ser mais interventivo e mais 

cirúrgico nas correções técnicas que fui fazendo aos alunos. O professor deve 

assumir uma posição de líder e estando em condições físicas de o fazer decidi dar 

eu o exemplo e liderar. Tive a preocupação de realizar um aquecimento extenso 

tendo em conta as baixas temperaturas. Tomei parte ativa realizando também eu o 

aquecimento e a condição física com os alunos.  

– Diário de Bordo 17, 16 de janeiro a 20 de janeiro 

Por sua vez a coordenação entre colegas de trabalho quanto aos espaços e 

utilização do material também foi por vezes uma constante com a qual tive que 

lidar. 

Relativamente à aula de quinta-feira, comecei a aula com algumas condicionantes 

que me obrigaram a fazer adaptações. O professor no espaço ao lado também 

lecionou basquetebol, logo à partida que tinha planeado fazer jogo a campo inteiro 

vi-me obrigado a reduzir para meio campo. Também já não fui a tempo de 

conseguir coletes suficientes para as equipas então apenas coloquei coletes para a 

eventualidade de ter de usar a posição de joker.  
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– Diário de Bordo 10, 21 de novembro a 25 de novembro 

Estes aspetos, de condição imprevisível, condicionaram o planeamento das 

aulas pois nunca sabia quando tal viria a acontecer, neste sentido tive de 

planear antevendo a possibilidade de ver o meu espaço de aula reduzido, 

recorrendo sempre a um plano B. 

 

2.5. O restaurante e o seu serviço 

 No sentido de me situar no EP, urgiu ainda perceber qual a função da 

disciplina de EF. Esta que se encontra ladeada pelo espectro da educação e 

em termos institucionais pela função da escola do hoje. Só entendendo os 

meandros dos meios poderia ter uma ação eficiente e eficaz. À entrada deste 

novo milénio a EF experiencia um declínio um pouco por todo o mundo (Bento 

et al., 1999), as suas justificações perdem terreno para os avanços e 

alterações sociais, para movimentações políticas, para interesses económicos 

e urge nos tempos que correm libertar a veia que nos impele à escrita pelo 

pensamento. Fazer correr tinta no sentido de afirmar a posição da EF no 

currículo escolar, por tudo o que esta pode fornecer à formação dos nossos 

alunos, não só na vertente académica mas também na edificação infindável e 

utópica do Eu. Centrando-me na função desta, Graça (2015) diz-nos que “a 

inclusão da educação física (…) no currículo escolar afirma a sua legitimidade 

pela evidência do seu valor educativo, pelo seu poder de aumentar a 

capacidade de compreender e agir no mundo, pelo seu contributo esperado 

para o bem-estar e a realização das pessoas e a melhoria da sociedade”. 

Importa pois perceber o que esta pode dar, mais que como acrescento, dar 

para completar a formação eclética, integral e holística do aluno. 

“Ao desporto se encontra distribuído um proeminente papel no capítulo 

da socialização e reprodução cultural” (Bento et al., 1999, p. 56). Este na EF 

deve desenvolver as capacidades e habilidades motoras, atitudes, valores e 

conhecimentos, levando os indivíduos a uma prática ativa e permanente da 

atividade física durante toda a vida, respeitando os princípios biológicos, da 
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individualidade, crescimento, do desenvolvimento e da maturação humana 

(Caldas, 2006). Pelo desporto se aviva a “oportunidade para instalar no corpo a 

razão do espírito, um palco de submissão da animalidade da nossa natureza à 

espiritualidade moral, cultural, ética e estética da condição humana” (Bento, 

2008, p. 56) numa perspetiva individual, mas este também espelha o todo, o 

grupo, o todo que é fora de mim mesmo. “Assim o desporto não quer apenas 

ver aumentada a sua prática. Quer que ela seja conforme a padrões, garantes 

de qualidade educativa. Ele é pedagógico e educativo, quando proporciona 

oportunidade para colocar obstáculos, para enfrentar e experimentar 

dificuldade e adversidade, observando regras e lidando corretamente com os 

outros; quando fomenta a procura de sucesso na competição e para isso se 

exercita, treina e reserva um pedaço da vida; quando cada um rende o mais 

que pode sem sentir que isso é uma obrigação imposta do exterior; quando 

cada um não assume mais do que é capaz, mas simultaneamente esgota as 

possibilidades de se empenhar. É educativo quando não inspira vaidades vãs, 

mas funda uma moral do esforço e do suor; quando se afirma como uma 

verdadeira instituição do autorrendimento, quando socializa crianças e jovens 

numa concepção e num modelo de vida assente no empenhamento e 

disponibilidade pessoais para a correção permanente do erro; quando forja 

otimismo na dificuldade, satisfação pela vitória pessoal e admiração pelo êxito 

alheio” (Bento, 2014, p. 172). Portanto, sendo o desporto a matéria de ensino 

da disciplina de EF é através deste que esta se impõe e se legitima no seio da 

comunidade escolar.  

Por outro lado a EF é a única disciplina que visa a corporalidade, esta 

encontra o “seu sentido e significado ao relacionar-se com o corpo humano” 

(Gaya, 2014, p. 37). A expressão do corpo e “o facto do homem ter corpo 

implica não apenas a necessidade de aprender a lidar com ele, mas também 

que os alunos aprendam a viver em sintonia com o seu corpo” (Bento et al., 

1999, p. 66). O que nos transporta para a necessidade de compreender e 

entender o movimento humano. Este entrelaça-se com a cultura e converge 

num campo de estudo “onde o movimento corporal é percebido como local de 

encontro, ponto de interações permanentes entre o cultural, o social e o 
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biológico, tanto no plano das práticas como no das representações” (Gaya, 

2014, p. 55). Assim o lugar da EF no seio escolar – sendo este um espaço 

cultural – passa pelo desenvolvimento dos movimentos que fogem à nossa 

condição de sobreviventes, da manifestação destes, sendo eles “as formas e 

os modelos de utilização do corpo humano criadas com fim de acrescentar à 

funcionalidade natural e determinista algum sentido existencial” (Gaya, 2014, p. 

56). 

Assim a força da EF não passa por compensar os aspetos negativos inerentes 

às outras disciplinas (Bento et al., 1999), “empurrar a questão da saúde 

maioritariamente para os braços da ‘atividade física’ ou do desporto, embora 

aparentemente confira um aumento de importância a esta área, é uma 

armadilha que deve ser desmontada” (Bento, 2014, p. 169). Posto isto, a 

disciplina não passa por simplesmente elevar os níveis de atividade física dos 

alunos, pelo menos não se finda nestes propósitos o que não invalida o seu 

contributo secundário a estes.  

Resenhando o atrás exposto urgiu a necessidade de aulas que fossem 

de encontro aos intentos principais da disciplina e não aulas que se elevassem 

e impregnassem de razões que alentavam esperança de mais «palco» para 

legitimação secundária pobre e redutora da disciplina. Assim, mais que aulas 

recheadas de empenhamento motor elaborei aulas exigentes ao nível cognitivo 

dos alunos, não no sentido de decorar técnicas e táticas, mas sim – assim 

como o deve fazer o professor – guiá-los a refletir sobre o que fazem e porque 

o fazem.  

Como nos diz Cury (2006, p. 196) “o grande perigo é achar que sabe, ser 

dominado pelo orgulho e não se ver como eterno aprendiz”. Neste sentido, importa 

confinar-me a este estádio no sentido de melhorar-me enquanto pessoa e 

enquanto professor. Ser professor traduz-se num equilíbrio difícil de se conseguir. 

Ter a capacidade de ensinar os conteúdos, ajudar os alunos a serem melhores – 

não unicamente alunos – mas também deixá-los expressarem-se com todos os 

riscos que tal ordem acarreta. Pelo que, “inclui-se nesta reconciliação o que é mais 

difícil: praticar um ensino que se faça respeitar, mas que inclua como uma das 

suas lições necessária a aprendizagem da irreverência e da dissidência 
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argumentada (ou irónica) como via para a maturidade intelectual” (Savater, 2006, 

p. 114). Esta linha de pensamento entrelaça-se com o que penso que deve ser um 

ensino de qualidade. No entanto reconheço que o fio da balança é ténue e é fácil 

acontecer de colocarmos demasiado peso num dos lados.  

– Diário de Bordo 13 e 14, 12 de dezembro a 23 de dezembro 

Entendo pois, que este deve ser o lugar da escola, mais que transmitir 

conhecimentos, levar os alunos ao espírito crítico de compreenderem o que 

fazem e porque o fazem. E a EF é um lugar por excelência para trabalhar o 

currículo conjuntamente com os alunos, levando-os a serem autores da sua 

própria história escolar. 

“Educar para a autonomia implica fazer um ensino reflexivo que, por sua vez, se 

baseia numa postura reflexiva do próprio professor” (Alarcão, 1996b, p. 187), assim 

procuro ser e transmitir aos alunos acima de tudo, fazê-los perceber que eles são 

os principais responsáveis das suas próprias aprendizagens.  

– Diário de Bordo 17, 16 de janeiro a 20 de janeiro 

 

2.6. O STAFF desta cozinha 

 “Os olhos viram as letras do tempo” (Cury, 2005, p. 97) e ao longo deste 

ano eu fui observando e escrevendo o meu livro, tendo o privilégio de contactar 

com pessoas fenomenais que por meio do meu humilde parecer os coloca no 

auge do ensino em prol do alunos e não numa educação correspondente aos 

interesses dos educadores, mais que aos dos educandos (Savater, 2006). 

Toda a rosa carece de espinhos e também na escola existem humanos não tão 

interessantes com os quais contactei (o mínimo que consegui confesso) que 

me deixaram um pouco titubeante. Na constatação, sinto-me na melancolia de 

Pessoa uma vez que “a educação constitui algo de semelhante a uma obra de 

arte colectiva, que dá forma a seres humanos em vez de escrever no papel ou 

de esculpir o mármore” (Savater, 2006, p. 96). Por certo, se nem todos os 

artistas são exímios a obra pode dar-se por terminada pobre e desfalcada. No 

que ao grupo de EF diz respeito também assim o foi. O ambiente entre todos 
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foi cordial, de respeito e de consideração pelo outro. No entanto, não bastaria 

simplesmente seguir os preceitos da boa educação uma vez que por lá 

estivemos com o propósito de cumprir uma função e aí considero que alguns 

ficaram aquém das expectativas. “Numa palavra, pores-te no lugar do outro é 

tomá-lo a sério, considerá-lo tão plenamente real como tu próprio” (Savater, 

2005, p. 109). Esta noção do outro foi uma variável constante entre todos os 

professores do grupo de EF e que nem todos souberam respeitar. 

 Com respeito ao NE devo dizer que este foi um ponto central ao longo 

deste período, se não mesmo o tronco sobre o qual se desenrolou toda a ação 

do meu EP. “Todos gostam de ser lisonjeados, mas quando o elogio é 

específico, a sua percepção é de sinceridade – e não algo que se diz apenas 

para que o outro se sinta bem” (Carnegie, 2015, p. 246). Assim, pude ver no 

seio do NE, um lugar de sinceridade e honestidade, de análise e apreciação 

construtiva (não direi crítica construtiva porque ainda assim, é crítica). O 

acrescento que pudemos dar aos outros dentro do NE foi enorme e penso ter 

«sentido na pele» a justificação que toda a literatura aponta para a importância 

e o lugar que este ocupa no EP. “Cada acção tenta fazer algo por determinado 

motivo, de acordo com uma linha de pensamento do sujeito e não por coacção 

irresistível das leis físicas da realidade ou por um não menos irresistível 

impulso instintivo” (Savater, 2003, p. 41). Assim, todos estivemos sobre a 

mesma linha de pensamento o que nos levou a agir ao longo deste ano na 

convergência do crescimento mútuo e na realização de um ano proveitoso, 

preenchido e recompensador.  

Foi um lugar não só de trabalho, de azáfama tarefeira… 

É também um espaço de partilha de opiniões, conversa sobre alguns problemas 

sentidos e formulação de soluções ou sugestões sobre formas de os resolver. Ao 

longo desta semana todos nós colegas de estágio estivemos mais tempo na escola 

para além do horário estipulado, por entendermos ser necessário ajudarmo-nos 

mutuamente e reunirmo-nos para a formulação das fichas com os critérios das 

avaliações diagnósticas, a ficha de observação a ser utilizada por nós quando 

vamos observar a aula dos colegas e iniciar outras tarefas inerentes ao EP.  

– Diário de Bordo 1, 19 de setembro a 23 de setembro 
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Mas também de crescimento, partilha, complemento, vivências. Um lugar de 

descontração séria e labuta meritória. 

Não poderia deixar de referir o trabalho desenvolvido até então pelo NE. E a hora é 

oportuna para expor um acontecimento. Durante a tarde de terça-feira, uma vez 

mais tal como referido anteriormente, ficamos a trabalhar na escola. O que é certo, 

é que trabalho pouco adiantamos, no entanto, partilha de experiências houve e 

muita. Ao longo da tarde fomos discutindo sobre a ação de formação que temos de 

preparar, sobre o qual a temática se desenrolará sobre a ginástica (ou assim temos 

alinhavado). Tive a oportunidade de partilhar com as minhas colegas, um pouco do 

meu entendimento sobre a modalidade, visto ter alguma formação e experiência 

empírica na área. A discussão alargou-se e as horas passaram-se, curiosamente 

no fim acabamos todos por concordar e passo a transcrever “é isto que levamos do 

estágio”. “Das expetativas enunciadas pelos estudantes estagiários, a relação com 

o grupo de estágio surgiu como a mais relevante. Os discursos revelaram uma 

preocupação imediata com aspectos relacionados com a dinâmica de trabalho 

coletivo, necessária no processo de aprendizagem formativa, no qual a atitude 

colaborativa é imprescindível ao desenvolvimento das tarefas de estágio” (Costa et 

al., 2013). De facto, assim o é. A partilha de experiência, a sobreposição de pontos 

fortes e supressão de pontos fracos entre nós, elevam o NE nos propósitos em que 

este foi idealizado.  

– Diário de Bordo 2, 26 de setembro a 30 de setembro 

Certos de que um dia, o final nos bateria à porta. 

O desselar do momento é oportuno e a hora acertada para resvalar sobre o NE, 

este tem sido fruto de divagações percucientes sobre vários temas que estão 

relacionados com o ser professor. E ao sermos desta feita professores – além 

disso estagiários – as dúvidas assaltam-nos, os procedimentos certos a tomar face 

à rebeldia dos alunos, nunca estão certos, mas também não estão errados. Por 

vezes nem com o miscrar dos pensamentos chegamos a uma conclusão. Ainda 

assim, reina o argumento acerto, o raciocínio cuidado, com disponibilidade e 

vontade de ser mais e melhor. Ao aproximar-se do fim, sobressalta-se a 

hombridade dos momentos que fomos passando, maus, tensos, frustrados, bons, 

hílares, joviais e divertidos. Fomos tentando por meio de atitudes construir um 

corpo de conhecimentos e lembranças que certamente resistirá às areias do 
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tempo, pois considero que as atitudes são aquilo que fazemos, e os valores aquilo 

que pensamos e que está na génese daquilo que fazemos! Assim num surtido de 

personalidades fomos coexistindo domados pelo rigor e compromisso, certos do 

termo que um dia chegaria.  

– Diário de Bordo 33, 15 de maio a 19 de maio 

 

2.7. Os clientes 

 Toda esta conjuntura teve como propósito dar resposta às necessidades 

dos alunos. Quando falo em necessidades refiro-me verdadeiramente ao que é 

culturalmente aceite que os alunos devem interiorizar e reter para uma 

socialização plena enquanto futuros cidadãos de uma pólis. Os neófitos na sua 

condição veem-se como a rebeldia, que desafiando o normativo e tentando 

insistentemente romper com as amarras dos constructos que o tempo e o 

pensamento antigo foram levantando. Por certo esta circunstância é um apreço 

ao progresso e necessário para a evolução dos seres como nós que dizem ter 

um pensamento racional. No entanto, a rebeldia pode dar lugar ao apartamento 

e sensação de desapego para com o mundo, para com as estruturas que 

delimitam a nossa construção social que nos confere um lugar no mundo. Ora 

pior que lidar com a solidão do mundo é o lidar com a solidão dentro de nós 

mesmos. Uma vez que “três quartos das pessoas que vai conhecendo na sua 

vida estão sedentas e carentes de compreensão” (Carnegie, 2015, p. 193), 

imagine-se só dos 25 alunos (os que constituíram a TR) sensivelmente 16 

deles estavam sedentos e carentes de compreensão, foi exatamente sobre 

essa base que procurei desenvolver o meu trabalho. Transmitir o que os 

programas mencionavam, pois são eles a estrutura do conhecimento sobre a 

EF em vigor. Servir como ligação entre o mundo externo e mundo interno dos 

meus alunos procurando corroborar com as rebeldias com uma voz de bom 

conselheiro e não de inquisidor. Atentando bem às palavras de Carnegie 

podemos observar que de todos os alunos, 25% não precisaram da minha 

intervenção num sentido tão profundo. A esses deixei o único trabalho de 

cumprir com todos os deveres da escola e não atendi à sua rebeldia porquanto 
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do que esta apenas pesava no desafio à «autoridade» mais do que um pedido 

de «socorro» por compreensão. Assim limitei-me a demarcar-me com os 

conselhos de Savater (2006, p. 113), “o professor deve impedir os seus alunos 

de cultivarem uma revolta arrogante (própria do menino mimado que exige em 

toda a parte que lhe sejam consentidos os caprichos que lhe são tolerados em 

casa) ou essa brutalidade em cujos termos o mais forte pode tiranizar a seu 

bel-prazer os companheiros e até mesmo os professores mais tímidos (quando 

os adultos responsáveis não exercem a sua autoridade, o que reina não é a 

anarquia fraternal, mas o despotismo dos cabecilhas)”, não que se tenha 

sucedido o caso deste último. 

A minha atuação e forma de estar ao longo do EP para com os alunos 

encontra-se bem espelhada uma vez mais nas correntes reflexivas de Savater 

(2010, p. 147) quando este nos elucida sobre o significado da ética – sendo “a 

educação infantil, a convivência, a experiência conseguida através de dores e 

prazeres, o conhecimento adquirido pelo convívio em grandes mestres, a 

persuasão dos melhores ou dos piores que nos acompanham, tudo influi para 

nos condicionar mas nada nos pode determinar por completo”. Por assim 

dizendo, não procurei eliminar a dor mas sim fomentar a compreensão sobre 

esta, não bajulei os prazeres mas sim o comedir da sua apreciação. Limitei-me 

a manter uma atitude altruísta tendo o intuito de condicionar, com a certeza 

porém que os decisores últimos sobre as aprendizagens seriam e serão 

sempre os alunos. 

 Não gosto fazer uma distinção sobre a tipologia, idade, género, 

pretensões e dizeres dos alunos por entender que não existe uma real 

diferença, no sentido em que todos eles independentemente das diferenças 

são merecedores do meu mais alto estado de probidade enquanto professor.  

“Cada ser humano, seja ele um intelectual ou um analfabeto, é uma grande 

pergunta em busca de uma grande resposta” (Cury, 2005). Assim tento entender e 

ver os meus alunos no sentido lato, isto é, todos aqueles que são influenciados 

pela minha ação, pelas minhas práticas, quer na escola, quer no treino, quer no 

acaso de um impasse ao passar na rua. Já o mesmo autor diz “a serenidade é um 

artigo de luxo”, e eu tento praticá-la, desenvolve-la (…) conseguir estar sereno ter 
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o raciocínio claro e fazer as opções corretas. Também estes momentos de reflexão 

ajudam nessa prática, a desembocar o sucedido para melhor projetar o que se vem 

a suceder.  

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

Certo, tive que moldar a minha intervenção em função destas variáveis, no 

entanto o despoletar das convivências, dos ensinamentos e sobre o fim último 

a que me propus foi sempre o mesmo – educar culturalmente o neófito, 

consciente da responsabilidade que detenho sobre o seu mundo (Savater, 

2006) e funcionar como travessia para o universalismo encorajador de 

possibilidades que é o dia do amanhã.  

Olhando aos momentos passados até agora no estágio, sinto uma relação mais 

próxima com os alunos, quer da TR, quer da turma partilhada (TP), quer com os 

alunos do DE. Relação esta que me tem permitido de uma forma mais informal e 

fora das aulas conversar com os alunos e percecionar realidades que me têm sido 

até ao momento ausentes. Gosto da sensação e de ver que os alunos se abrem 

comigo, para mim significa que tenho conseguido ser rigoroso com o meu trabalho 

mas ao mesmo tempo capaz de me relacionar afetivamente. Algo que se alinha 

com a perceção dos professores no estudo de Caetano & Silva (2009) 

relativamente à ideia de docência, em que para estes esta se organiza em torno de 

dois pólos: “um, a afirmação que o desempenho da profissão reclama dos 

profissionais características especiais e lhes impões exigências de comportamento 

e, outro, que a docência se realiza na transformação do aluno com vista a que se 

conduza por referência a valores de natureza ética”.  

– Diário de Bordo 18, 23 de janeiro a 27 de janeiro 

 Os primeiros com os quais contactei foram os MEUS alunos do 12º ano 

– sim meus, pois aprouve-me lidar com eles da forma que eu entendia e sou eu 

o responsável pelas suas aprendizagens findado este ano – onde no seu total, 

e após um deles ter mudado de escola ao início do ano, foram 25 discentes 

dos quais 16 do género feminino e 9 do género masculino com idades 

compreendidas entre os 16 e os 18 anos. Quanto à prática de desporto fora do 

seio escolar, cerca de metade da turma praticava, variando as modalidades 
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entre desportos coletivos, como o futebol, basquetebol e voleibol, e 

modalidades individuais como a dança, a natação e desportos de combate. 

Quanto às peculiaridades mencionar um aluno portador de glaucoma que o 

condicionava na participação plena nas aulas. Surpreendentemente não tive 

necessidade de fazer muitas alterações às aulas, pois o aluno não se privava 

da sua condição e queria participar das aulas nas condições normais. Assim 

face ao basquetebol fui tendo o cuidado de mencionar aos outros alunos a 

necessidade do uso do passe picado para o aluno em causa. Quanto ao 

voleibol, vi-me também obrigado a incluir o aluno no desenrolar da aula. Para 

quem tinha um professor de apoio ao seu dispor – diga-se que este não foi 

muito necessário – surpreendeu-me pela positiva o empenho do aluno em 

causa. 

Quanto ao interesse dos alunos durante as aulas, este foi sendo constante ao 

longo do ano. 

Ter a turma que tenho em mãos é quase uma utopia. Tenho alunos empenhados 

que gostam de aprender, que fazem e querem fazer. Tenho consciência que é uma 

turma que foge à normalidade. 

– Diário de Bordo 4, 10 de outubro a 14 de outubro 

Tal veio-se a verificar porque não consegui realizar a situação de aprendizagem 

(SA) da condição física. Ainda assim, não a teria realizado devido ao elevado 

esforço por parte dos alunos na realização do teste. Relativo à prestação dos 

alunos, nada à apontar, todos eles se esforçaram por dar o seu melhor.  

– Diário de Bordo 8, 7 de novembro a 11 de novembro 

Todos nós temos uma condição individual que se resvala para o mundo 

exterior por meio dos nossos comportamentos e dizeres. Também os discentes 

assim o eram, a heterogeneidade foi visível ao ter que lidar com egos, 

dissabores, personalidades fortes, alguma desmotivação e uma certa sensação 

de espíritos indomáveis.  

Ao longo da relação que fui desenvolvendo com os alunos, cada vez mais me 

apercebo das diferenças entre eles e das suas particularidades. Tal facto tem 
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afetado o planeamento das aulas bem com o decorrer destas. É algo com o qual 

não nos ensinam a lidar na faculdade. É algo que não pode ser ensinado pois cada 

um tem a sua individualidade e a forma de lidar com cada um é única e a forma 

como cada um se relaciona com o outro é única e a forma como cada turma se 

relaciona com cada professor é única, tornando único cada espectro de tempo 

sobre qual me relaciono com os alunos. Bom, ter consciência deste processo é um 

começo, perceber que a “escala” em que comunico com um aluno nada tem que 

ver com a “escala” com que comunico com o aluno seguinte, ainda assim “apesar 

das situações poderem variar, há uma estrutura consistente de como as pessoas 

entendem as coisas e organizam o seu pensamento” (Robbins, 2003, p. 262). 

Neste sentido, resta-me a mim tentar compreendê-la podendo entre cada instante 

atuar e comunicar eficazmente com cada um na sua individualidade e com todos 

como um grupo.  

– Diário de Bordo 20, 6 de fevereiro a 10 de fevereiro 

Uma das estratégias que fui utilizando prendeu-se com fazer uso de discentes 

que se encontravam dentro dos parâmetros do bom comportamento.  

Não estou preocupado, continuo a pensar “cada ser humano (…) é uma grande 

pergunta em busca de uma grande resposta”, por isso tentarei motivar esses 

alunos, puxá-los para mim. A forma que pretendo de o conseguir é usar os alunos 

empenhados como veículos transmissores, eles que vão percebendo a intenção 

benéfica da minha ação, vão incentivar os colegas para a prática ou pelo menos 

assim o espero. 

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

No final da aula fiz questão de mencionar a atitude de uma aluna perante toda a 

turma servindo esta de modelo para os colegas. Assim me expressei: -“A (aluna 

em questão) teve um empenho exemplar, não estou a falar da sua capacidade, 

mas da sua atitude. Tudo o que mandei fazer era a primeira a começar e a tentar 

fazer bem, é com esta atitude que todos vocês deveriam estar nas aulas, 

preocupados em tentar fazer o melhor que conseguem, mas em fazer, porque 

nunca eu vos pedi para fazerem tudo bem à primeira.” Penso que consegui 

transmitir a mensagem e os alunos entenderam que pretende-se que se 

empenhem e não que sejam bons a realizar todas as atividades. 
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– Diário de Bordo 7, 24 de outubro a 4 de novembro 

Em relação a eles via-me como o irmão mais velho, sem medo de dizer o que 

precisa de ser dito, estando lá para apoiar e fazer o que precisava de ser feito. 

Certo da sua função – por vezes autoritária – e propósito no seu crescimento, 

mas capaz de descer ao seu nível e ser percecionado como um amigo. 

Aos «pestinhas» como diria a minha colega do NE atribuí-lhes, em primeiro, a 

condição de inocentes ao iniciar este ano, mas rapidamente revelaram a sua 

condição de «pestinhas» no avançar dos meses e à medida que se sentiam 

cada vez mais confortáveis no meio em que estavam inseridos. A turma era 

composta por 25 discentes dos quais, 2 discentes com necessidades 

educativas especiais (NEE) (cego e baixa visão) que tinham um professor de 

apoio, 2 alunos com currículo específico individual integrados na turma e uma 

aluna da unidade de multideficiência que não frequentava as aulas de EF. 

Destes 5, apenas dois deles realizavam aula prática sempre com o professor 

de apoio apartados da restante turma devido à sua condição. Dos 25 discentes, 

13 eram do género feminino e 12 do género masculino, tendo sido a lecionação 

de todas as aulas composta com a presença da PC e de todo o NE. 

Quanto aos «pestinhas» a sensação era de paternalismo e proteção. Certo do 

meu trabalho como exemplo e modelo a seguir, mas capaz de chegar ao 

coração dos discentes com palavras e atos. 

No entanto, no primeiro momento de corrida da avaliação de resistência, uma 

aluna levou com uma bola de alguns alunos que estavam a jogar no campo, após o 

sucedido esta praguejou e o aluno em questão respondeu-lhe “Corre e cala-te ó 

pequena”. Os sucessos da personalidade não são os sucessos mas sim as 

lágrimas, dores e fracassos experienciados (Cury, 2004). E face a este ponto vi-me 

obrigado a intervir, não poderia deixar em claro o acontecimento, resvalar o aluno 

mais velho para uma posição de detentor de poder, menosprezar a ação da aluna 

que estava a cumprir com os propósitos da aula. Posto isto dirigi-me aos alunos e 

particularmente ao aluno em questão e fiz-lhos ver que os alunos estão em aula e 

a fazer o que eu mandei, eles não têm o direito de se dirigir a eles e muito menos 

de tal forma. Não só pela forma como falaram, mas também pelo facto de serem 
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mais velhos e deverem ser o espelho do exemplo para os mais novos. Posto isso, 

disse que se a bola saísse do campo novamente com tais propósitos eu próprio 

arrumaria com ela! A bola nunca mais saiu do campo até ao fim da aula… Cuidado 

um lado, foi momento de me dirigir à turma. Assim no final da aula, disse aos 

alunos para sempre que algo do género acontecer, não retaliarem e virem ter com 

os professores, para nós os ajudarmos a compreender e resolver a situação da 

forma mais justa e correta.  

– Diário de Bordo 10, 21 de novembro a 25 de novembro 

Os alunos NEE pertencentes à turma foram motivo de alguma reflexão e 

alguns pensamentos ao longo do ano. Proveram-se fruto de algumas questões 

existenciais e determinação do meu todo em perspetiva, face à minha 

realidade. 

Ao longo da semana encontrei-me pelos corredores da escola com os alunos NEE 

pertencentes à TP, na aula de sexta-feira estive inclusive com um deles a realizar 

os exercícios propostos. O que me levou ao pensamento, ideias e questões às 

quais procurarei dar uma luz nestas palavras. “Quem não se submete à realidade, 

terá que contentar-se com obedecer ordens ou acreditar em profecias alheias” 

(Savater, 2003, p. 100). Com isto consciencializei-me da genuinidade com que 

estes alunos estão no mundo, com o desapego que têm perante as coisas 

materiais, com a curiosidade com que procuram saber e querer saber sempre 

mais, com o folgo de energia com que estão no seu quotidiano (em especial um 

dos alunos). “Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável para 

consigo mesmo” (Cury, 2004, p. 76). Eles certamente o são e como o diz Savater 

ao início deste diário, esta é a realidade que eles conhecem, com a qual estão 

acostumados e onde se construem. Olhar para eles relembra-me a pequenez que 

somos, a sorte que temos e as dádivas com que nascemos. Ainda assim “quando 

nos deixamos conduzir pelos sonhos, podemos reescrever a nossa história e 

construir janelas inconscientes que arejam a nossa emoção” (Cury, 2004, p. 79). 

Terminado o labuto desta semana foi com esta conclusão com que me deparei. 

– Diário de Bordo 10, 21 de novembro a 25 de novembro 
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No geral apesar de por vezes, ainda não saberem atuar face ao meio em que 

estavam inseridos, os «pestinhas» eram empenhados, divertidos e 

demonstravam vontade de querer aprender. 

Quanto à aula de quarta-feira da TP, denotei alguma dificuldade nos alunos 

relativamente ao badmínton. Penso primordialmente dever-se ao facto de estes 

terem tido muito pouco contacto com desportos de raquete, até então. Ainda assim 

é um regozijo trabalhar com esta turma, pois todos os alunos querem fazer e 

procuram fazer bem, ouvem atentamente as explicações e tentam reproduzir.  

– Diário de Bordo 17, 16 de janeiro a 20 de janeiro 
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3. «O processo de degustação» 

3.1. Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

Aos arautos da dinamização do ensino ao logo do EP cabe agora uma escrita 

cuidada face à operacionalização deste, quanto às áreas da pedagogia que se 

foram revelando aos longo das aulas de EF tendo propiciado uma análise 

furtuita de todos os processos. 

“Um ardente desejo de ser, e de fazer é o ponto de partida do qual o sonhador tem 

de começar” (Hill, 2009, p. 63). Começada esta jornada por vezes, muitas vezes 

tenho-me vindo a questionar sobre as minhas ações num sentido mais profundo. 

“O que me sinto ser, nunca sei se o sou realmente, ou se julgo que o sou apenas” 

(Pessoa, 2013, p. 86). Naquela aula aquela foi então a decisão certa? Colocar este 

aluno ali foi a escolha acertada? E considero a escolha de não escolher ou nada 

fazer, em si uma escolha. “Numa sociedade materialista, lógica, pragmática, 

encarcerada pela matemática e fascinada pela informática, a metafísica foi quase 

reformada como objeto de discussão científica” (Cury, 2005, p. 54). Penso que 

fundamentalmente pela necessidade do ser humano em compartimentar tudo e ter 

uma resposta para todas as grandes questões. Na verdade, esta teorização de 

ideias, estes princípios que vou procurando pela essência das coisas, acontece em 

mim situado no tempo e por consequência, passageiro, alocado num espaço do 

tempo. Assim, não se dá essa categorização mas antes uma compreensão 

momentânea sobre os fenómenos das coisas e dos acontecimentos. Não sendo 

demasiado temerário nem descomedidamente leviano procuro estas explicações, 

consciente que “temos sempre uma escolha acerca de como representamos as 

coisas para nós próprios” (Robbins, 2003, p. 62). Numa primeira fase surgem os 

acontecimentos e a compreensão sobre a fenomenologia destes, inerentemente 

entro eu enquanto sujeito e surge uma outra corrente que se centra no que é a 

minha interpretação e sobre que quadro de referências próprio é que tomarei as 

minhas decisões. Estará esse quadro correto? Em suma, a dúvida tem sido uma 

constante, revelando-se uma necessidade ao progresso mais que um 

desassossego sobre a minha competência, pois “quem despreza a dúvida paralisa 

a sua inteligência” (Cury, 2005, p. 63).  

– Diário de Bordo 31, 1 de maio a 5 de maio 
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3.1.1. A conceção e o planeamento em prol da realização 

3.1.1.1 Conceção do ensino 

“As concepções que os professores possuem acerca dos conteúdos de 

ensino e acerca dos alunos com quem trabalham reflectem-se no modo como 

pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino. O conhecimento que o 

professor tem da disciplina que leciona interage com conhecimentos, 

convicções e crenças acerca do ensino e aprendizagem, acerca dos alunos e 

acerca dos contextos educativos, dando forma aos modos como se ensina a 

matéria aos alunos” (Graça, 1997, p. 52). Este conhecimento construído 

provém das aprendizagens e saberes que o professor adquiriu certamente, no 

entanto a sua extrapolação para o mundo reforma-se na conceção que este 

tem do ensino, no que este entende que o ensino deve preconizar, no que este 

deve almejar, como este se deve proceder e concretizar.  

Antes de avançarmos deixemo-nos deambular pelo interior tentando 

perceber como o self desenvolve, orienta e capta a informação sobre o 

conhecimento pedagógico do conteúdo no seu pensamento no sentido de 

balizar o que entende ser as suas conceções. Para tal socorrer-me-ei às 

edificações de Grossman (1990) sobre este ponto. O autor apresenta-nos 4 

polos distintos sobre os quais o conhecimento pedagógico do conteúdo está 

assente: (a) a experiência de ver a ensinar; (b) a componente disciplinar; (c) a 

componente profissional e (d) a experiência de ensino, termos descritos em 

português por Graça (1997).  

(a) A aprendizagem por observação, remete-nos para a observação das 

atividades de um professor experiente por parte do estudante-professor. Pese 

embora esta não contenha uma estrutura delimitada concetualmente 

compõem-se como o primeiro contacto com a realidade na medida em que 

também através das experiências passadas por meio de observação os 

estudantes-professores contribuem para esta construção. Experiências como 

estudantes fornecem aos futuros professores memórias de estratégias para o 

ensino de conteúdos específicos. O conhecimento dos professores sobre o 
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conteúdo torna-se confundido com seu conhecimento de estratégias de 

instrução, uma vez que o que os futuros professores aprendem está ligado à 

forma como foram ensinados (p. 10). Um segundo ponto relaciona-se com a 

compreensão dos próprios alunos ao longo das aulas, uma vez que os 

estudantes-professores também foram alunos e conseguem influenciar o seu 

conhecimento pedagógico do conteúdo por meio das experiências que 

passaram e como as relacionaram com o currículo ao qual foram expostos.  

(b) A componente disciplinar do domínio do currículo, do objeto de estudo da 

disciplina imposto institucionalmente que o futuro-professor vai ensinar tem 

influência sobre o que este percebe como importante transmitir aos alunos e 

qual a maneira mais indicada para o fazer. Por sua vez, o domínio do 

conhecimento sobre uma dada matéria de ensino em si, por parte de cada 

futuro-professor, leva-o a não ter em tanta consideração o currículo 

institucionalizado. Assim a componente disciplinar, pode contribuir para ambas 

as conceções, a do ensino específico de uma dada matéria bem como a 

conceção sobre o conhecimento curricular (p. 12).  

(c) Por sua vez a componente profissional restringe-se aos métodos, aos 

modelos de ensino específicos, às estratégias de ensino e manipulação 

didática da matéria de ensino, com os quais o futuro-professor tem contacto ao 

longo da sua formação académica especificamente direcionada para este polo 

de conhecimento. Teoricamente, os métodos estão relacionados com o 

conhecimento sobre o assunto necessário para ensiná-lo (p. 13).  

(d) Quanto à experiência de ensino, outorga-se a necessidade do EP, uma vez 

que este “provides the opportunity for prospective teachers to test the 

knowledge they have acquired from other sources in the crucible of the 

classroom. (…) Teachers also learn what strategies work well for teaching 

particular topics and the metaphors or representations that are especially 

effective” (p. 15). Quanto ao preparar do estudante-estagiário para a profissão 

naquilo que é a construção das suas conceções, surge então uma panóplia de 

fontes de informação sendo o EP o local último em que se dá esta recolha. 
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Relativamente à extrapolação sob as conceções de ensino face ao atrás 

exposto podemos reorganizar as conceções de ensino dos estudantes-

professores em quatro campos: (a) o ensino como uma transmissão cultural; 

(b) o ensino como o treino de habilidades; (c) o ensino como o fomentar do 

desenvolvimento natural e (d) o ensino como promotor de mudança concetual 

(Scardamalia & Bereiter, 1990). (a) Esta visão assenta sobretudo na 

acumulação de saberes ao longo de gerações e na transmissão destes de 

geração em geração. Mantendo assim intacta a “importance to society of 

keeping cultural knowledge alive throught education” (p. 38). (b) O ensino como 

o treino de habilidades detém por sua vez um carácter mais tecnocrata, 

procurando assim o domínio e compreensão sobre a execução de habilidades 

complexas chegando a um patamar em que a abordagem sistemática do 

ensino é possível. (c) O ensino como o fomentar do desenvolvimento natural 

centra-se na disposição natural dos alunos para a aprendizagem, contudo com 

o avançar da idade do aluno emerge desta corrente uma dificuldade em 

“enable children to rise above the level of competence that comes naturally” (p. 

38). (d) O ensino como promotor de mudança concetual preconiza a ideia 

central “that learning is a transformative rather than a merely cumulative 

process” (p. 39). Assim procura-se que o aluno confronte novas informações 

com o corpo de conhecimento que já detém bem como com as suas crenças. 

Pressupõe-se uma habilidade por parte do professor em conseguir entrar na 

mente do aluno de forma a instigar este processo. 

Já se percebeu que não podemos ir nem tanto ao mar, nem tanto à 

terra. “A entrada no mundo do trabalho constitui uma etapa marcante na vida 

de qualquer pessoa, porquanto encerra um conjunto diversificado de 

experiências e de aprendizagens” (Queirós, 2014, p. 69) sendo ainda 

considerado pela autora, a entrada na profissão docente como uma fase muito 

importante do desenvolvimento do conhecimento e identidade dos professores. 

As ardências da profissão, o confronto com a realidade, o desenvolvimento da 

mestria que lentamente resvalam de uma abordagem caracterizada pela 

minimização de problemas para uma resolução progressiva e mais mediada 

destes, por parte dos professores. Este crescimento e esta evolução impactua 
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na visão, mas principalmente na execução do conceito de ensino que cada 

professor vem a construir ao longo dos anos. A aplicação deste sofre uma 

transformação face ao crescimento do professor. Mesmo que este detenha já 

um entendimento profundo e crítico sobre o tema ao iniciar da sua 

profissionalização, a sua operacionalização não é tão simples porquanto de 

influência este sofre face a todos os contornos da profissão. Em suma “o 

ensino é criado duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade” 

(Bento, 2003, p. 16). Assim o professor suporta-se de várias correntes 

concetuais de ensino, tendo tendência de nos primeiros anos de profissão pôr 

em prática um ensino mais tecnicista que não arranca tanto a dúvida e o 

espírito crítico, passando progressivamente para uma evolução na mestria de 

ensinar e sendo capaz de colocar em prática o que realmente se configura 

como as suas conceções do ensino. 

Quanto aos meus ideais e compondo sobre o que entendo ser a minha 

conceção de ensino inclino-me mais para uma visão socrática – se consegui ou 

não chegar a este nível ao longo deste ano não está em questão – de tentar 

levar os alunos ao porquê das coisas. 

“O que caracteriza a racionalidade é que não só opera na determinação dos «por 

quê», mas também na dos «para quê» intencionais” (Savater, 2003). O que me 

anima ainda mais no meu empreendimento em tentar incutir nos alunos este 

sentido de pensar sobre as práticas, sobre o que fazem e porque fazem, mas não 

só pensar por pensar, mas com significado, já o mesmo autor (2006, p. 39) o diz “a 

verdadeira educação não consiste apenas em ensinar a pensar, mas também em 

aprender a pensar sobre o que se pensa, e este momento reflexivo – que assinala 

com a máxima nitidez o nosso salto evolutivo por comparação com as outras 

espécies – exige que constatemos a nossa pertença a uma comunidade de 

criaturas pensantes”. Tenho em mãos alunos que me deixam fazê-lo pelas suas 

características, por isso sinto-me a toda a velocidade nesta demanda.  

– Diário de Bordo 4, 10 de outubro a 14 de outubro 

Reforço-me nas palavras de Savater para fundar o meu ponto de vista. Pois 

“como a humanização é um processo cujos participantes dão uns aos outros 
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aquilo que ainda não têm para, por sua vez, o receberem dos outros, o 

reconhecimento do humano pelo humano é um imperativo na via do 

amadurecimento pessoal de cada indivíduo” (2006, p. 59). Neste sentido 

impera a necessidade de o aluno se construir, mais do que reter. E “uma das 

principais tarefas do ensino foi sempre, por conseguinte, promover modelos de 

excelência e critérios de reconhecimento que possam servir de apoio à auto-

estima dos indivíduo” (2006, p. 59). É nesta linha de pensar que o método 

socrático se robustece de sentido uma vez que este procura conduzir o aluno 

no processo de reflexão e busca dos próprios valores, para assim ciente da sua 

construção e crescimento próprio ser capaz não só de se estabelecer nestes 

critérios de reconhecimento mas acima de tudo – e para mim mais importante e 

crasso – sentir-se merecedor e autor de tal feito. 

 

3.1.1.2 Modelos de Ensino 

“Na área do Desporto e da EF, temos uma tradição de separação entre o 

fazer e o pensar, entre a prática e a teoria, com nítido menoscabo dos 

segundos parâmetros e, concomitantemente, com frágeis alicerces para os 

primeiros” (Bento, 2012, p. 28). Procurando contrariar as culturas enraizadas, 

importa pois, situar subjetivamente e repensar os constructos sobre os quais 

foram assentando as minhas aulas, no sentido de melhor entender o que foram 

as minhas práticas face aos modelos de ensino já teorizados e que vão sendo 

discutidos na literatura. “Os quadros académicos (…) têm que oscilar entre 

recolhimento e exposição pública, entre estudo, a acumulação e reflexão de 

saberes, conhecimentos e dados e a divulgação e conversão destes em 

instrumentos orientadores da atividade do respetivo grupo sócio-profissional” 

(Bento, 2012, p. 29). Por conseguinte, impõe-se a necessidade de desenvolver 

aqui esta charneira, dando corpo a uma análise simples da prática através do 

“‘ser intelectual’”, estruturando-se este “no poder, na assertividade, fulgurância 

e luminosidade da linguagem e da palavra. É esta a ferramenta que ele tem à 

mão para exercer o seu mister e é com ela que lavra e semeia o seu destino” 
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(Bento, 2012, p. 32). Demando-me a mim mesmo o uso deste instrumento para 

expor o que vimos aqui tratar. 

“The test of a good theory is whether it can guide practice. In reverse, 

good practise is based on theory” (Ornstein, 1991, p. 64). Neste sentido e 

mapeando esta discussão, não será realizada uma catalogação das várias 

linhas de pensamento. Dada a mutabilidade dos vários modelos quanto à sua 

adaptação, um escrutínio sobre os contributos que alguns deles me foram 

providenciando será a demanda. Seguido de uma abordagem mais profunda 

ao modelo de educação desportiva (MED), devido à sua singularidade tão 

particular relativamente aos demais. 

A implementação de qualquer modelo deve ser realizada com um sentido de 

oportunidade, razão e coerência. Neste sentido e face ao número reduzido de 

aulas surge a necessidade de eu ser mais interventivo do que aquilo que o MED 

prevê na sua estrutura ideal. O “compromisso entre extensão do conteúdo-alvo, 

experiência do aluno, motivação e auto-percepção da competência constitui uma 

questão que o professor deve colocar antes de delinear o processo de instrução, 

sendo que este confere validade ecológica aos modelos de abordagem 

selecionado para o ensino de determinado conteúdo” (Mesquita & Graça, 2009, p. 

46). E sendo este um processo construído eu acrescentaria que este compromisso 

deve ser alvo constante de reajustamentos. Concluindo, a implementação, o uso 

de recursos ou variantes dos vários modelos de ensino devem ser ponderados em 

prol da rentabilização máxima e do potenciar das aprendizagens dos alunos.  

– Diário de Bordo 25, 13 de março a 17 de março. 

 “É necessário (…) que o professor tenha presente a agenda dos alunos 

de procura de diversão, convívio e catarse do stress escolar e a consiga 

canalizar ou compatibilizar com o vector instrucional” (Mesquita & Graça, 2009, 

p. 45). Tentei manter muito bem presente este mote ao longo de todas as 

aulas, procurando conservar um equilíbrio entre o ensino rigoroso de todos os 

conteúdos e a leveza da sua abordagem.  

Ao longo de todo o ano, mas principalmente ao início, este equilíbrio foi 

conseguido através do modelo de instrução direta primordialmente. 
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Referente ao exercício três introduzi um cone nas duas colunas e um cone dois 

metros à frente do primeiro cone da coluna da direita. Com esta introdução alterei a 

sequência do exercício, o defesa e o atacante do lado esquerdo só se podem 

movimentar após o atacante do lado direito driblar até ao segundo cone. Isto 

permitiu criar um compasso de espera que promovia o drible de progressão e 

posteriormente proteção bem como a posição defensiva. Antevi que sem os cones 

o defesa simplesmente avançaria no terreno impedindo o primeiro atacante de 

realizar os conteúdos pretendidos.  

– Diário de Bordo 3, 3 de outubro a 7 de outubro 

Eu fui responsável por idealizar tudo, controlar tudo e modelar tudo. Em parte, 

por não ter experiência de professor nas escolas, e porque para mim foi a 

forma mais segura de lecionar no princípio. A pouco e pouco fui-me libertando 

deste modo de proceder, contudo o estilo sobre a abordagem dos conteúdos 

em parte, permaneceu. 

Não obstante, sempre fui adepto de uma abordagem mais construtivista 

centrada no aluno, pois se este não quiser aprender, não aprende e pode até 

boicotar o que está disposto. 

Por outro lado denotei alguns alunos desinteressados especialmente os que 

chegaram atrasados e entraram já a meio do segundo exercício. Consegui 

identificar as duas formas mencionadas por Tousignante & Siedentop (1983) que 

os alunos utilizam quando não estão interessados na tarefa instruída, ou estes 

tornam-se espectadores passivos na tarefa ou eles próprios modificam a tarefa, 

neste caso apercebi-me de um ou dois alunos que nem davam a volta ao cone 

para pedir a bola e realizar paragem a um e dois tempos e simplesmente iam 

diretamente para o cesto. Os mesmos alunos que enquanto defesas não partiam 

debaixo do cesto como instruído de forma a dar tempo à organização do ataque e 

antes colocavam-se logo perto da linha dos três pontos de forma a minimizar o seu 

esforço.  

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

Neste sentido sempre procurei trazer à luz dos alunos, a preocupação com a 

construção das próprias aprendizagens, por forma a colocá-los numa postura 
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de autorreflexão e de reflexão sobre o seu tempo e o seu espaço, fazendo uso 

da sua liberdade (Freire, 1964). 

Ainda neste exercício reparei que havia alunas (principalmente) nas costas do 

grupo que não conseguiram ver a explicação e demonstração do exercício. Chamei 

a atenção para o facto de que, quem quer aprender deve procurar posicionar-se, 

procurar saber, perguntar, buscar o conhecimento e que esse é um trabalho que 

deve ser feito da parte deles (alunos) e não meu.  

– Diário de Bordo 9, 14 de novembro a 18 de novembro 

O meu modo de ensinar sempre teve o intuito de chegar à individualidade do 

aluno, tendo por base uma EF humanista onde o professor é visto como um 

facilitador, ajudando o aluno a crescer através de experiências, em vez de ser 

um prescritor e diretor de tais experiências (Siedentop, 1980). 

Penso que os alunos muitas vezes têm medos porque não compreendem o que 

fazem e porque fazem, penso que a resposta emocional da minha aluna que até 

lágrimas verteu se deveu a tal facto. Este pensamento foi transmitido aos alunos, 

disse-lhes mesmo “vocês têm medos porque não compreendem o que fazem, 

porque sentem-se desconfortáveis a fazer, porque não percebem o sentido do que 

fazem nas aulas, porque não o raciocinam, mas não se preocupem eu cheguei 

para vos salvar” (era urgentemente preciso descontrair para aliviar a tensão 

produzida pelas barreiras).  

– Diário de Bordo 4, 10 de outubro a 14 de outubro 

“The humanistic physical education teaching is characterized not by a method 

of application of a system but rather a personal relationship between teacher 

and student” (Siedentop, 1980, p. 156). Havendo – mencionado ainda pelo 

autor – um sentimento forte de que cada estudante tem potencial para se 

elevar e que é função do professor, desenvolver um sistema que seja 

desafiante mas ao mesmo tempo cuidado, onde esse potencial para o 

crescimento possa ser libertado e concretizado na sua plenitude. Deste modo, 

à medida que os estudantes crescem no seu conhecimento dos factos e 

habilidades, eles têm também de ser direcionados para o crescimento 

enquanto pessoas (Heitmann & Kneer, 1976). Algo em que sempre acreditei 
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profundamente e tentei alcançar através do meu estilo de ensino próprio. 

Sendo que este é composto de personalidade e filosofia, evidenciado pelo 

comportamento e atitudes, aquilo que o professor enfatiza, como ele ou ela 

reage às diferentes situações (Ornstein, 1991).  

Deste modo, urgiu direcionar as práticas para uma abordagem mais 

construtivista. É pois sugerido que os alunos criem e construam os seus 

próprios entendimentos, baseados na interação entre aquilo que eles já sabem 

e acreditam, e os fenómenos ou ideias com que entram em contacto 

(Richardson, 1997). Sendo o construtivismo uma forma de ver e analisar o 

mundo, estando presente e examinando acontecimentos, e, em muitos casos 

mas não todos, explicá-los (MacKinnon & Scarff-Seatter, 1997), foram surgindo 

algumas complicações face a esta abordagem. Dar asas aos alunos para 

serem críticos e pensarem por si, é também sujeitarmo-nos a colocar-nos em 

posições desconfortáveis, das quais, por vezes, é difícil desenvencilharmo-nos. 

Houve momentos em que por meio do questionamento, o discurso não se 

desenrolou para onde eu pretendia, – e eu com parca mestria em lidar com 

estas coisas – de alguma forma tive de dar a volta para terminar onde queria. 

Trabalhar sem «rede de segurança», fora da nossa zona de conforto é um 

incentivo ao progresso. No entanto, sempre mantive presente face aos alunos 

a existência do erro por parte de todos e que todos nós tínhamos o direito de o 

cometer, desde que este fosse fruto de uma conclusão assertiva. 

No intuito de dar corpo a esta linha de pensamento, ao longo da abordagem 

das modalidades coletivas, o ensino dos jogos para a compreensão foi uma 

constante, através do uso do jogo para dar sentido ao trabalhado dos 

exercícios mais técnicos. “No ambiente desta forma adaptada de jogo, o foco 

didáctico incide sucessiva e ciclicamente sobre a apreciação dos aspectos 

constituintes do jogo, sobre a tomada de consciência dos princípios tácticos do 

jogo, sobre a tomada de decisão do que fazer e como fazer nas diferentes 

situações de jogo, sobre a exercitação das habilidades necessárias à melhoria 

da performance de jogo e, finalmente, sobre a integração dos aspectos 

técnicos e tácticos necessários à melhoria da performance no jogo” (A. Graça & 



48 
 

I. Mesquita, 2011, p. 139). Em muitos momentos, tive necessidade de ir 

parando o jogo. E sempre que tal acontecia perguntava sempre “Qual é o 

objetivo do jogo?” ou “Nesta situação, quais são as minhas opções?”, 

procurando fomentar a preocupação com a compreensão tática. Também na 

abordagem de modalidades coletivas invasoras fiz uso das três tarefas de 

aprendizagem preconizadas por A. Graça & I. Mesquita (2011) no que às 

características do modelo de competência para os jogos de invasão diz 

respeito: (a) formas básicas de jogo; (b) formas parciais de jogo; (c) tarefas 

baseadas no jogo.  

Contudo, ambas as aulas foram compostas com exercícios de aplicação que 

visaram a integração de habilidades em contexto de jogo condicionado e com 

exercícios de competição que tinham como finalidade a aplicação de habilidades 

técnicas e domínios da tática em contextos com o mesmo tipo de exigência da 

competição oficial (Mesquita, 2005). Tendo eu procurado dar mais oportunidade de 

jogo – sendo que a turma é de 12º ano – não só dando mais tempo para a 

realização deste como usar principalmente formas jogadas e jogos reduzidos para 

a introdução dos conteúdos a serem abordados.  

– Diário de Bordo 31, 1 de maio 5 de maio 

Quanto à utilização do MED, este surgiu na procura pelo 

desenvolvimento de mais uma ferramenta que me permitisse providenciar 

experiências singulares e diferentes aos alunos. A disciplina de EF deve educar 

os alunos na cultura desportiva, socializar os alunos como desportistas, 

preservar e proteger o que de melhor a cultura desportiva tem, e advogar, tanto 

pela retórica como pelo comportamento, boas práticas desportivas (Siedentop, 

1985), juízo do qual partilho. Neste sentido, tendo eu desenvolvido uma 

apreciação especial pelo modelo ao longo do ano de formação anterior, fez 

todo o sentido partir para uma implementação prática. 

Quanto à aula de quinta-feira esta foi dedicada à ginástica e consequentemente à 

aplicação do MED. Um primeiro aspeto que saltou à vista foi a assiduidade dos 

alunos. Vendo o panorama geral ainda não tive uma aula do 3º período com a 

presença de todos os alunos. O que é facto é que nesta aula, apesar de alguns 
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atrasos, todos os alunos estiveram presentes e todos eles realizaram a prática. 

Uma vez que não fiz nada de diferente relativamente às outras aulas e a segunda 

modalidade que estou a abordar este período é o futebol – caracterizada por uma 

grande preferência por parte dos alunos usualmente – só posso atribuir a esta 

causa ao sistema de pontuação idealizado que visa a pontualidade e assiduidade 

dos alunos. Referente à aula em si os alunos estiveram empenhados, tendo eu 

percecionado autonomia da sua parte em trabalhar e continuar a construir o 

esquema sem a minha intervenção de forma mais direta. Com respeito ao papel do 

capitão, tenho feito uso das suas funções quando pretendo passar alguma 

informação mais pertinente para a turma. Já por duas vezes o tenho alavancado 

reunindo após o aquecimento com os capitães para transmitir como será o restante 

decorrer da aula e como devem proceder. Quanto à construção dos esquemas, 

esta tem sido consistente tendo as equipas chegado ao final das aulas sempre 

com mais alguns segundos de música trabalhados.  

– Diário de Bordo 33, 15 de maio a 19 de maio 

O desenvolvimento da autonomia é uma das facetas que mais me agrada no 

MED e apraz-me dizer que quanto a este ponto os alunos superaram 

largamente as expectativas. 

Ainda referente a estes, os alunos superaram largamente as expectativas tendo 

incluído nos esquemas aspetos, como elementos soltos, algumas figuras 

dinâmicas e até outras figuras de grupo que não estão dentro dos pré-requisitos 

que foram lançados ao início da unidade e que regularam a construção dos 

esquemas ao longo desta. “A primary goal of sport education is to develop good 

sportspersons (Siedentop, 1994, p. 29) e penso que esta unidade tem evoluído 

nesse sentido julgando pelo empenho da maioria dos alunos. 

Uma das equipas tem tido alguns problemas com a assiduidade de um dos 

elementos, que vai ao encontro das ideias de Penney et al. (2005, p. 168), “with 

even teams in the class, the able and the lower skilled were evenly distributed and 

this seemed fair to all parties. However, as the season progressed the 

arrangements started to prove problematic”. Também ao longo da temporada o 

mesmo tem acontecido a esta equipa nesta unidade de ginástica aplicada através 

do MED. Face a este ponto referi à equipa para construírem o esquema como se o 

elemento estivesse presente e que posteriormente lhe transmitissem a informação. 
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Garanti-lhes também que a sua nota não seria prejudicada face a este problema. 

Ainda assim, “Sport Education can encourage these kids of development in various 

ways. There are a number of opportunities for students to be offered the chance to 

consider and debate arrangements within their Sport Education season and the 

likely consequences of particular decisions (Penney et al., 2005, p. 88). Tal tem 

acontecido ao longo da unidade, todos os parâmetros têm sido dialogados com os 

alunos e não simplesmente uma implementação da minha parte.  

– Diário de Bordo 34, 22 de maio a 26 de maio 

A aplicação integral do MED foi muito bem conseguida. No entanto, a 

característica da competição não foi muito vincada, caso que prejudicou um 

pouco o desenrolar da unidade. Tendo esta sido de ginástica acrobática, a 

integração do elemento da competição em todas as aulas foi pouca pela 

natureza da modalidade. A agravar, o número total de aulas da unidade viu-se 

reduzida em quatro a dado momento, o que fez com que a competição 

intermédia planeada, não fosse passível de ser realizada, tendo vindo a 

agravar a parca presença da competição ao longo da unidade. Retiro estas 

ilações através do empenho dos alunos, que à medida que a unidade se 

aproximava do fim e consequentemente a competição final, a dedicação destes 

foi aumentando, demonstrando de facto as valências que o fator competição 

vem dar ao MED.  

Contudo, mesmo estando ciente da aplicação do MED nas condições em que o 

fiz, estas premissas do modelo que não foram de todo aplicáveis, não quis 

deixar de mostrar aos alunos que, neste caso a ginástica, modalidade 

normalmente menos apreciada permite-lhes autonomia, criatividade, 

competição, tal como em outras que eles apreciam mais. 

Em suma a minha visão quanto à utilização dos vários modelos de 

ensino terminou nas perspetivas construtivistas, mesmo tendo-se iniciado 

furtivamente com a instrução direta. Quando me refiro a estas abordagens, 

faço-o com uma mentalidade de integração, na medida em que sempre foi 

usando um pouco de cada modelo, integrando um pouco de cada um. No 

entanto, o meu intuito sempre foi praticar um ensino maioritariamente centrado 



51 
 

no aluno, fazendo uso das suas respostas e reações, e não tanto baseado no 

que era melhor, mais seguro e confortável para mim. 

 

3.1.1.3 Planeamento do processo de ensino aprendizagem 

De facto, em cada ponto de ação o indivíduo deve comprometer-se com as suas 

funções para que o todo saia favorecido. “O processo de ensino em Educação 

Física (…) deve ser sentido e vivido pelos alunos, para tal deve ser concebido, 

organizado, realizado e analisado pelo professor” (Bento, 2003, p. 43).  

– Diário de Bordo 16, 9 de janeiro a 13 de janeiro 

Depreende-se então a necessidade de planear o processo de ensino porquanto 

do que este aufere ao professor relativamente à qualidade de ensino que este 

projeta e implementa. Assim “a actividade de planeamento do professor de 

Educação Física corporiza ainda uma antecipação mental do seu ensino, 

compreendendo tomadas de decisão acerca de determinadas categorias 

didácticas, procurando definir os contornos de um modelo de actuação no 

processo pedagógico” (Bento, 2003, p. 58). Referindo ainda o autor que este 

constitui um elo entre o que são as exigências programáticas e as situações 

concretas de prática.  

“São cada vez em maior número os alunos que nos chegam à escola com 

escassas vivências relativamente ao domínio correto do gesto motor – corrida, 

revelando múltiplas deficiências técnico-coordenativas” (Rolim & Garcia, 2013). 

Assim, apesar de não constar dos programas, entendo que esta é uma das 

componentes principais na aprendizagem dos alunos, no que ao atletismo diz 

respeito.  

– Justificação da UD de atletismo, 1º período 

Restringindo-me apenas à ação do professor (não incluindo as decisões que 

são tomadas a um nível superior fora da mão deste), a um nível micro 

“teachers must determine to what extent it is necessary to spell out the terms of 

the behavior they want to describe” (Rink, 2014, p. 221) e a um nível mais 
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macro definir os conteúdos curriculares a abordar ao longo do ano. Neste 

sentido dá-se uma via de entendimento que vai estreitando os conteúdos a 

abordar numa relação entre uma compreensão macro do currículo e uma 

interpretação micro deste. Esta via delimita-se em três polos que se vão 

estreitando, o planeamento anual do curriculum, a unidade didática (UD) e o 

plano de aula (Bento, 2003; Rink, 1985, 2014).  

Quanto ao planeamento anual, este procura orientar o trabalho dos 

professores no sentido de os ajudar a definir prioridades quanto ao que é mais 

importante aprender. Em consonância com o roulemant dos espaços é assim 

possível determinar o tempo que será dedicado a cada modalidade, quando 

será abordado (em que período) e em que circunstâncias. Revendo-se num 

carácter mais genérico, sendo “um plano sem pormenores da actuação ao 

longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos preparatórios de análise e de 

balanço, assim como reflexões a longo prazo” (Bento, 2003, p. 60). Com 

respeito à turma sobre a qual detive total controlo sobre todos os níveis de 

planeamento, as modalidades abordadas incidiram no basquetebol, badmínton 

e atletismo no 1º período. Tendo estas duas últimas modalidades, sido alvo de 

abordagem no 2º período também e introduzidas as modalidades de voleibol e 

ginástica. No 3º período dei continuidade à abordagem da ginástica e versei 

sobre a modalidade de futsal/futebol.  

O segundo nível de planeamento diz respeito às unidades didáticas 

(UD), sendo estas “a plan for a group of lessons that revolves around on theme” 

(Rink, 1985, p. 146), neste caso sobre uma modalidade. “A duração de cada 

unidade depende do volume e da dificuldade das tarefas de ensino e 

aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e didáctico-metodológicos, 

acerca da organização e estruturação do processo pedagógico, do estado de 

desenvolvimento da personalidade dos alunos” (Bento, 2003, p. 64). Aquando o 

planeamento destas, os professores devem também “consider the facilities and 

equipment available, the number of lessons, the time alloted each lesson, the 

number of students” (Rink, 1985, p. 147) e consequentemente as 

características destes, como expresso anteriormente. Referente às UD por mim 
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elaboradas senti alguma dificuldade com respeito ao tempo necessário para a 

sua construção, isto relativamente ao tempo letivo que tive para introduzir cada 

uma delas. 

No entanto, tendo em conta o número reduzido de aulas para cada uma das 

disciplinas abordadas, esta avaliação não irá ser realizada e, por isso, o ponto de 

partida para o desenho desta UD será um nível baixo de desempenho, que será 

reajustado durante as sessões de ensino ao nível real em que a turma se encontra.  

– Justificação da UD de atletismo, 1º período 

Ao construir cada UD pude também perceber o nível de desempenho motor 

dos alunos que acabou por influenciar a determinação da extensão e 

sequência dos conteúdos a serem abordados. 

Após a aplicação desta UD pude verificar claramente dois níveis de desempenho 

entre os alunos. Um primeiro muito elementar, em que os alunos ainda têm alguma 

dificuldade na execução técnica dos elementos inerentes ao jogo e um segundo 

onde já se consegue perceber alguma organização coletiva que se torna possível 

pela qualidade técnica dos alunos dando alguma fluidez ao jogo.  

– Justificação da UD de futebol, 3º período 

“No planeamento e preparação do ensino pelo professor o programa assume o 

papel de direcção. Constitui o ponto de partida e de referência de todos os 

trabalhos práticos de preparação do ensino” (Bento, 2003, p. 35). Depreende-

se então um carácter mutável havendo “a great deal of flexibility in deciding 

when and how the units are taught throughout a program” (Rink, 2014, p. 236).   

Em suma, esta UD está idealizada com a consciência de que pode vir a sofrer 

alterações com o decorrer das aulas, traduzindo-se num projeto com uma elevada 

intencionalidade educativa com o fim último de fomentar nos alunos a vontade de 

realizar uma prática constante e continuada de atividades físicas desportivas ao 

longo das suas vidas.  

– Justificação da UD de Basquetebol, 1º período 
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A elaboração destes dois últimos níveis de planeamento permitiu-me 

construir uma base sobre os quais bem me recordo de ter consultado várias 

vezes para a elaboração do próximo e último nível de planeamento, o plano de 

aula. “Por outras palavras, sem se elaborar e ter em atenção o plano anual e o 

plano da unidade temática, sem se analisar e avaliar o ensino anterior, não se 

pode falar propriamente de preparação das aulas” (Bento, 2003, p. 164). 

Contudo, “esta análise deve ser feita em continuidade e permanência, ao longo 

de todo o ensino, não se contentando em constatar resultados, mas 

procurando sobretudo descobrir causas e encontrar ensaios para uma 

intervenção pedagógica objectiva” (Bento, 1993, p. 135). Assim, o plano de 

aula assume-se o ponto último de estruturação sobre os conteúdos a abordar e 

o refinar sobre a forma mais acertada de o fazer. Com respeito a este, 

mencionar uma constante que me acompanhou ao longo do ano, para tal situo-

me nas ideias de Bento (2003, p. 144), “se o tempo destinado à aula numa 

disciplina não for rigorosamente cumprido e racionalmente utilizado, os nossos 

alunos são educados para não tomarem a sério as indicações a respeito de 

tempo e de horários na vida futura”. Algo em que procurei ser assertivo e 

exigente, contudo os alunos foram persistindo em chegar atrasados ao longo 

das aulas. 

Ao longo desta semana, posso afirmar seguramente que não houve uma aula 

(estive presente em todas) em que alguns alunos não tivessem chegado 

atrasados. Em mim produz-se uma imensa tormenta mental! É o início do ano 

letivo e permite-se alguma benevolência, concordo plenamente, mas fez-me 

pensar.  

– Diário de Bordo 1, 19 de setembro a 23 de setembro 

No que ao segundo exercício diz respeito, devo mencionar que ainda aqui (após 20 

minutos do começo da aula) havia alunos a chegar.  

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

Neste sentido vi-me obrigado a adequar a minha ação ao longo das aulas, 

passando esta pela idealização de exercícios que permitia a integração gradual 

dos alunos sem prejudicar o desenrolar destes. 
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Adotei uma estratégia para dar resposta ao problema dos atrasos – um problema 

há muito discutido mas que será ainda merecedor de mais umas palavras – 

comecei a idealizar a primeira SA da aula de forma a ser simples de entender e 

fácil de integrar os alunos à medida que vão chegando, conseguindo desta forma 

privilegiar quem chega a horas que tem direito a todo o plano e incluir sem 

destabilizar quem vai chegando.  

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

No entanto, os alunos não chegam todos ao mesmo tempo e os que chegam em 

primeiro demonstram vontade de começar a prática. Neste sentido deixei-os fazer 

sustentação da bola e à medida que os alunos iam chegando foram fazendo novos 

grupos e realizando o mesmo exercício.  

– Diário de Bordo 24, 6 de março a 10 de março 

“Sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é possível a 

avaliação dos alunos e da actividade pedagógica do professor. E sem controlo 

permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue garantir a 

eficácia e a melhoria da sua prática profissional” (Bento, 2003, p. 175). Ora 

este processo dá-se aula a aula, semana a semana, o que confere ao plano de 

aula uma mutabilidade mesmo após o planeamento desta. Face a todas as 

informações que fui recolhendo do meio por vezes senti a necessidade de 

alterar o plano de aula mesmo estando este já finalizado. 

Mesmo antes de esta última aula ter começado introduzi algumas alterações ao 

plano de aula. Existe uma relação positiva entre a qualidade do ensino e a 

qualidade da sua implementação. É assim enaltecida a importância do 

planeamento da aula como um elemento importante na preparação do professor 

porquanto do que este ajuda na qualidade da implementação do ensino. Um 

planeamento correto baseado nas necessidades dos alunos em vez de mera 

transmissão de conhecimento espontâneo assegura a eficiência do ensino 

(Dorovolomo et al., 2010). No entanto, normalmente os estagiários, futuros 

professores, só reconhecem a necessidade deste planeamento das aulas quando 

têm a experiência real de lecionação (Hall & Smith, 2006). Assim sempre tentei não 

esperar por algo que corresse mal e fui proactivo quanto a este ponto.  
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– Diário de Bordo 3, 3 de outubro a 7 de outubro 

Em suma, fui criando sempre um plano B, ou seja à medida que o ano 

avançava, as constantes ausências de alunos e faltas de atraso fez com que 

além do plano de aula, tenha sempre idealizado alternativas a alguns 

exercícios de modo a não comprometer os objetivos previamente traçados. 

 

3.1.2. Realização do processo de ensino 

3.1.2.1 Gestão da aula 

“A skilled, motivated elementary classroom teacher can, in one year’s time, give 

a young girl or boy untold chances for personal and academic growth. A skilled 

middle or high school teacher can open the riches of a subject during a 

particular term” (Siedentop, 1991, p. 18), mas – e sendo claro na literatura – 

para se ser um professor eficaz é fulcral ser-se antes de mais, eficaz no 

controlo e gestão da sala de aula afirma ainda o autor. Estudos que se focaram 

em como os professores começaram o seu ano escolar, indicam que 

professores eficazes na gestão da aula planearam regras e procedimentos 

antecipadamente e tinham presente claramente como é que estes iriam 

funcionar no espaço de aula (físico e temporal) (Everton, 1990). 

O primeiro papel do ato de ensinar é assim conquistar e manter a cooperação dos 

estudantes. Essa cooperação é vista como um conjunto de procedimentos de 

regras para as quais, existe consequências pela sua violação. É claro para os 

professores, que é muito importante estabelecer limites para os procedimentos a 

tomar: questões de assiduidade, pontualidade, forma de vestir e tornar algumas 

informações sobre o comportamento em geral, bem claras para os alunos 

(Siedentop et al., 1994).  

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

“The classroom management system is established – effectively or ineffectively 

– beginning the first day of the school year” (Everton, 1990, p. 63). Assim no 

primeiro dia de aulas estabeleci algumas regras que visaram o bom 
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funcionamento das aulas e sobre as quais os alunos deveriam pautar as suas 

ações, estas foram posteriormente discutidas com eles, pois os “students are 

likely to follow rules that they understand and accept” (Thomas & Brophy, 1994, 

p. 134). 

 Após esta primeira abordagem restou procurar desenvolver um clima de 

aprendizagem que favorecesse o bom funcionamento das aulas e as 

aprendizagens dos alunos através destas. “Os alunos cuja aprendizagem 

decorreu sob a orientação de professores mais eficazes beneficiaram de mais 

tempo de actividade motora em tarefas não só relacionadas com a matéria de 

ensino, mas, também, com níveis de dificuldade ajustados à sua capacidade 

motora” (Costa, 1995, p. 27). Sendo que, “a competência profissional do 

professor define-se na sua capacidade para criar, organizar ou modificar as 

condições de aprendizagem com a intenção de facilitar o desenvolvimento de 

processos de aprendizagem significativa e enriquecedora nos alunos” (Alonso, 

1988, p. 5). Por sua vez esta constatação leva-me a dimensionar a importância 

da gestão do tempo ao longo da aula, tendo eu tentado concentrar, o máximo 

de tempo útil possível ao longo das aulas com o cuidado de projetar um ensino 

cuidado. Assim por vezes foi modificando SA durante a própria aula por sentir 

essa necessidade. 

No segundo exercício da aula 7 e 8 do planeamento tive necessidade de fazer 

modificações no momento. Percebi que o objetivo da SA não estava a ser 

cumprido, por isso introduzi um cone junto dos atacantes, no qual o defesa tinha de 

tocar antes de defender conferindo tempo aos atacantes de realizar a 

movimentação pretendida. E face à passividade do defesa, eliminei a rotação 

prevista e inseri uma regra, em que o defesa realizava 3 jogadas, mas se na 

primeira ou segunda jogada fosse eficaz na defesa trocava logo com um colega ao 

qual se aplicava a mesma regra e assim sucessivamente. O efeito pretendido foi 

conseguido, os alunos entenderam que se o corte para o cesto após passe for 

suficientemente rápido, eles conseguirão receber a bola e ter tempo de lançar. 

– Diário de Bordo 2, 26 de setembro a 30 de setembro. 
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Em outros momentos senti mesmo a necessidade de eliminar algumas SA que 

havia planeado. 

Quantas vezes uma aula bem preparada em termos de materiais e organização, 

com todos os objetivos e instruções bem definidos não chega aos resultados que 

se esperam (Bento, 2003). Por isso, tendo sido o objetivo da aula isolar o trabalho 

do remate, não entendi necessário exercitá-lo com uma sequência mais complexa 

como havia planeado, pois os alunos estariam mais preocupados em conseguir 

executar a sequência com os batimentos certos do que preocupados com a 

execução do gesto técnico do remate. Neste sentido tomei a decisão que 

considero ter sido a mais acertada e correta para atingir os resultados que 

esperava.  

– Diário de Bordo 19, 30 de janeiro a 3 de fevereiro 

Fui ao longo do ano utilizando várias estratégias que procuravam fomentar esta 

capacidade de melhor gerir e controlar a aula. Uma delas pesou negativamente 

nesta procura pelo tempo útil de aprendizagem com prática efetiva. 

Fiz uso da estatística e com ela pretendia potenciar a ocorrência em jogo dos 

conteúdos táticos abordados e dar oportunidade aos alunos que estavam de fora 

de compreenderem melhor a utilização destes. O uso da estatística foi um tema 

também bastante perscrutado em reunião de NE. Por um lado reconhecemos a 

validade do uso desta, no entanto o seu uso excessivo – caso que se deu na 

minha aula – compromete o grau de atividade motora dos alunos nas atividades 

propostas.  

– Diário de Bordo 6, 24 de outubro a 28 de outubro 

É um equilíbrio que não é fácil de atingir, se por um lado queremos tempo de 

empenhamento motor e dar oportunidade aos alunos de praticar, por outro 

queremos SA significativas, com sentido e que sejam eficazes nos seus 

objetivos. 

Na SA 4 devido ao espaço que tinha para a aula talvez teria sido benéfico 

aumentar o número de elementos por grupo de trabalho, se por um lado diminuía o 

tempo de empenhamento motor dos alunos, por outro permitia desenvolver os 
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objetivos do exercício de uma forma mais eficaz pelo facto de haver mais espaço 

disponível para a realização deste. 

– Diário de Bordo 19, 30 de janeiro a 3 de fevereiro 

Algo que ao longo de alguns momentos fui sentido através do comportamento 

dos alunos. Se nesta passagem a solução passava por diminuir o 

empenhamento motor em outros momentos o contrário também foi verdade. 

Logo à partida deduz-se que estes não estavam a ter o melhor comportamento, no 

entanto, a atribuir culpas não considero que esta tenha sido deles. Penso que 

antes de livrarmos o «costado» do fardo devemos responsabilizar-nos pelo 

sucedido e procurar explicações para a resposta de outrem às nossas ações. 

Assim, como vimos anteriormente os dois primeiros exercícios foram notoriamente 

de um cariz mais parado com pouco empenhamento motor pelas razões já 

apontadas, por isso seria de esperar que a resposta comportamental de alunos 

com vontade de aprender e fazer fosse extravasar a normalidade. Honestamente 

culpo-me antes de mais a mim, mas a aula tinha de correr e para melhor, por isso, 

chamar os alunos à razão assim o teve de ser.  

– Diário de Bordo 4, 10 de outubro a 14 de outubro 

O que me leva a concluir que o empenhamento motor suficiente cumpre dois 

objetivos, um primeiro que se relaciona uma vez mais com a oportunidade de 

exercitação do aluno e um segundo que se identifica pelo controlo da turma e 

propagação de um clima de aula favorável. No entanto, este domínio foi 

evoluindo ao longo do ano também por meio do meu desenvolvimento em 

outros pontos relacionados com esta organização. 

A aula decorreu muito naturalmente e foi fluída, o tempo de transição entre 

exercícios foi muito bem conseguido, assim como os feedbacks grupais, onde 

identifiquei erros genéricos entre os alunos e mostrei-lhes a solução ou gesto 

correto.  

– Diário de Bordo 9, 14 de novembro a 18 de novembro 

O que vai ao encontro do estudo de Piéron & Piron (cit. por Costa, 1995)  

quando nos diz que as classes mais eficazes passaram mais tempo a receber 
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informação coletiva específica, isto é, relacionada com o conteúdo de ensino. 

Daqui depreende-se que parece assim existir uma relação positiva entre o uso 

de intervenções grupais e o ser um professor «eficaz». Por seu lado o 

estabelecimento de rotinas de aprendizagem também ajuda no aumento do 

tempo dedicado à tarefa, que por sua vez se traduz numa maior oportunidade 

para o aluno praticar e consequentemente uma melhoria do processo de 

ensino. 

Um segundo ponto referente à rotina estabelecida. A condição física é um dos 

aspetos de que até ao momento mais me orgulho, maioritariamente os alunos 

gostam de fazer (em especial as meninas, talvez por se assemelhar a uma aula de 

fitness no ginásio) e já está bem rotinado, os alunos rapidamente se dispõe nos 

locais para a prática. Repara-se que o temos feito sempre no final da aula depois 

de algum tempo de exercício físico já concluído.  

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

Em suma com respeito à gestão da aula em si: 

E eu na minha humildade reconheço que tenho aprendido e integrado alguns 

conhecimentos, o que me permitiu ao longo deste segundo período não só abordar 

os problemas e decisões de uma forma mais leviana e controlada, mas também 

resolve-los de forma mais eficiente e eficaz. Sim o desenvolvimento da autonomia 

e da minha independência enquanto ser único responsável pelos alunos ao meu 

encargo foram os pontos-chave deste período. Uma vez que as questões da 

gestão da aula estavam mais do que resolvidas pude focar-me na minha evolução 

a partir desse ponto.  

– Diário de Bordo 27, 27 de março a 30 de março 

 Ainda assim, um outro aspeto que influencia esta manipulação e 

organização tem que ver com o clima de aprendizagem que se estabelece ao 

longo das aulas e consequentemente afetando de forma extrínseca, o 

envolvimento dos alunos. Sobre estes, existe ainda uma componente intrínseca 

subjacente, mas deixemos para uma análise posterior. 
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O material utilizado ao longo das aulas influencia o clima que é imposto sobre 

esta. Isto porque colocar material, organizá-lo ou haver a falta deste implica 

tempo de aula - normalmente traduz-se em tempos mortos – e propicia também 

a procura por parte dos alunos de outros interesses que não o decorrer da aula 

(dando aso a comportamentos desviantes). Embora a falta de equipamento 

inevitavelmente leve a problemas (Thomas & Brophy, 1994), esse não foi um 

ponto preocupante, muito devido ao planeamento feito até então que já previa 

o inventário de material e consequentemente o planeamento das aulas em 

função deste. Contudo, o espaço teve alguma influência nesta vertente, mas foi 

algo sobre o qual também não tive controlo. A solução passaria por uma 

situação ideal para lecionar as aulas, o que dificilmente se verificava também 

nas várias escolas onde os meus colegas foram desenvolvendo o seu EP, 

extrapolando assim talvez para a realidade portuguesa, será sempre difícil ter a 

situação ideal, havemos sempre de ter que nos adaptar às circunstâncias. 

Ao longo da estrutura de aula que fui desenvolvendo pude também perceber a 

utilidade da competição, que por muitas vezes implementei tendo-se 

configurado um ponto a favor nesta mediação por um clima de aprendizagem 

eficaz. 

Quinta-feira tive oportunidade de lecionar a aula na minha TR sem incidentes. Foi 

uma aula muito bem conseguida. Essencialmente centrou-se no jogo de pares no 

badmínton. Após os exercícios iniciais dediquei bastante tempo ao jogo e denotei 

bastante comprometimento para a tarefa por parte dos alunos. A competitividade 

do jogo fluiu e à medida que os alunos praticavam eu próprio exercitei com eles 

fazendo par com um aluno e participando da competição. Dois alunos que não 

pertencem à turma pediram se podiam participar na aula, algo que de bom grado 

permiti, tendo sido estes, exemplares na sua conduta.  

– Diário de Bordo 18, 23 de janeiro a 27 de janeiro 

Atribuo esta verosimilhança entre a competição e o empenho dos alunos a uma 

necessidade antiga do Homem em se transcender. Assim a incerteza, “o 

acaso, característica essencial do jogo, persiste no desporto moderno que 

nenhuma ciência ou forma de pensar conseguiu eliminar por completo” (Bento 
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et al., 1999, p. 131). “O desporto é, sim, uma oportunidade para instalar no 

corpo a razão do espírito, um palco de submissão da animalidade da nossa 

natureza à espiritualidade moral, cultura, ética e estética da condição humana. 

Pelos princípios, valores e objectivos, pelos métodos, regras e conhecimentos 

que regem a exercitação, o treino, e a competição” (Bento, 2008, p. 56). E 

qualquer aluno, bom ou mau, empenhado ou desinteressado, faz parte desta 

estirpe e condição de Homem, por isso está condenado à procura constante 

pela evolução, pela superação e sentido de orgulho, capacidade e validade. A 

competição é um meio que promove estas condições, dando assim, um cunho 

importante ao clima de aula.  

De facto Mesquita referida por Rosado & Ferreira (2011, p. 188) 

menciona que a sociedade exige, cada vez mais, “aos jovens a adopção de 

uma atitude autónoma, responsável e comprometida com aquilo em que se 

envolvem, sendo-lhes exigida, por isso, uma atitude mais prospectiva do que 

reativa. Aquilo que se pretende, nesta filiação do jovem ao desporto, é o 

desenvolvimento de um sentimento de pertença, que ele sinta que faz parte do 

grupo, da equipa ou do clube onde joga e que tem algo a dizer sobre as 

decisões que são tomadas a seu respeito e do grupo a que pertence”. Assim 

escrevinhando estes laudos sobre o envolvimento dos alunos, muito se me 

assalta sobre o seu contributo à gestão da aula. Esta visão tem um carácter 

mais humanista e não tão técnico porque envolve um relacionamento entre 

pessoas, entre professor-aluno, entre aluno-aluno, por sua vez mais arbitrário 

porquanto se relaciona com os parâmetros sobre os quais cada um enquadra a 

sua visão e entendimento de como a aula deve decorrer. Limitar-me-ei a 

interpretar o que fiz – expresso em palavras - com o que após reflexão, agora 

resenho como sendo o ideal. 

Sempre mantive uma visão muito centrada na responsabilização dos alunos ao 

longo do decorrer das aulas. Para tal procurei desenvolver uma relação com 

estes na qual se espelhou isso mesmo. Em primeiro lugar, os professores 

devem fazer um esforço por conhecer a individualidade de cada estudante. Os 

estudantes que gostam e respeitam os seus professores vão querer agradar e 
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é mais provável que emitem o seu comportamento e adotem as suas atitudes. 

Neste sentido, os professores devem gostar dos seus alunos e respeitá-los 

como indivíduos, conseguindo demonstrá-lo através da preocupação com o 

seu bem-estar que se perceciona por meio do tom de voz, expressões faciais e 

outros comportamentos do dia-a-dia (Thomas & Brophy, 1994).  

No estudo de O’Sullivan & Dyson (1994) vários professores mencionaram a tensão 

que se vai criando gradualmente como resultado de pequenas mas frequentes 

falhas dos alunos, como: não corresponder às instruções do professor, estarem 

fora da tarefa, chegarem tarde, uso de linguagem imprópria, não virem 

devidamente vestidos e falar enquanto o professor fala. O que torna o equilíbrio da 

aula difícil de conseguir e a ação do professor quanto a estas ocorrências um 

pouco ingrata. O ambiente de aprendizagem vai-se degradando, criando um mau 

estar não desejável.  

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

Importa pois chegar a este nível de relacionamento para podermos, cedo, a 

boa hora evitar estas falhas menores podendo chegar aos alunos por meio do 

respeito mínimo e mútuo que deverá existir.  

Em segundo lugar e numa fase mais avançada a responsabilização dos alunos 

é para mim o caminho a seguir. “One other aspect of establising expectations, 

rules, and procedures envolves the role of students and student accountability 

in the life of the classroom. Unless the teacher is assume the role of warden, 

responsability for academic work and classroom behavior must ultimately be 

transferred from the teacher to the students” (Everton, 1990, p. 65). O que me 

leva a dimensionar o envolvimento dos discentes para com as práticas. 

Dei possibilidade aos alunos de escolherem a coluna de barreiras sobre a qual 

queriam correr, havendo dispostas quatro de diferentes níveis. Esta medida teve 

por objetivo responsabilizar os alunos a serem autores da sua própria 

aprendizagem, dando-lhes espaço para decidir consoante o seu nível de confiança. 

O que se veio a verificar foi alunos (em particular um aluno) terem realizado o 

exercício em barreiras mais pequenas quando claramente já conseguiam transpor 

barreiras mais altas. Posto este feedback por parte dos alunos, numa próxima 
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oportunidade irei definir quem corre onde, fazendo-os ver o seu mau procedimento 

nesta aula e a sua incapacidade em assumir responsabilidades.  

– Diário de Bordo 8, 7 de novembro a 11 de novembro 

Este é um risco que corremos quando queremos colocar decisões sobre o lado 

dos alunos. Mas é um risco que deve ser corrido, pois o erro também é 

aprendizagem e o testar serve não só como constatação de um estado, mas 

também como instrumento de ensino quando estes não correspondem às 

espectativas. Não está portanto – nem nunca esteve – implícita uma 

obediência cega e rígida à minha autoridade enquanto professor. Assim, alguns 

géneros de atividades podem requerer ambientes de silêncio na aula, por outro 

lado haverá outras vezes que será necessário o movimento e o barulho que 

facilita uma troca de informação produtiva no seio desta (Thomas & Brophy, 

1994). Desta feita, este envolvimento foi um processo construído e percebido 

como um crescimento exponencial e não como picos e vales. 

Os problemas iniciais relacionados com o controlo da turma, não os senti. Houve 

uma adaptação da minha parte e da parte dos alunos visto que não nos 

conhecíamos. No entanto não tive problemas em controlar a turma ao nível 

comportamental. Fui-me tornando cada vez mais exímio no controlo e gestão da 

turma, contudo considero que ainda tenho muito para crescer nesse sentido. Algo 

que atribuirei à experiência esperando que as areias do tempo me ajudem a 

construir. Atribuo a esta ausência de problemas relacionados com o controlo da 

turma, em primeiro lugar às características excecionais da própria turma e em 

segundo lugar à minha forma de estar perante os erros. Pois esses são 

usualmente o centro da problemática da relação professor-aluno. Como pode o 

professor chegar ao aluno de forma a dar-lhe a entender o erro sem que esse 

passo resulte ou signifique a exaltação do orgulho, a displicência da resposta ou a 

relutância ao cumprimento das atividades? Pois bem, sigo-me pela máxima 

«Máxima liberdade, Máxima responsabilidade» procurando dar aos alunos a 

resposta adequada às suas ações e não, tentar que eles façam simplesmente o 

que eu quero, “de maneira que o meu «faz o que quiseres» não é senão uma 

forma de dizer que leves a sério o problema da tua liberdade, pois que ninguém te 

pode dispensar da responsabilidade criadora de escolheres o teu próprio caminho” 

(Savater, 2005, p. 60).  
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– Diário de Bordo 13 e 14, 12 de dezembro a 23 de dezembro 

Com respeito à responsabilidade individual dos alunos e ao seu compromisso para 

com a aula, apenas fazer referência a alguma incongruência entre os «dizeres» e 

os «fazeres» de alguns alunos, ainda assim estou muito contente com a prestação 

de outros que desde o início da unidade até então, apesar das dificuldades visíveis 

referentemente à modalidade, tem demonstrado o seu valor através de esforço e 

dedicação. Desde o início do ano tenho feito referência aos alunos sobre a 

preponderância e sobreposição que o esforço e o comprometimento têm sobre a 

habilidade motora no meu entender. Isto para dizer que alguns alunos têm vindo a 

demonstrar um estar ético (quando digo ético refiro-me ao estado último em que 

cada um é detentor das decisões que toma) aquém das espectativas, que se 

refletirá na sua nota final.  

– Diário de Bordo 31, 1 de maio a 5 de maio 

 Em suma “classroom management is not an end in it. Rather, it has the 

porpuse of not only planning and providing quality learning experiences for 

students, but” – e para mim algo de muito valor e que faço questão de deixar o 

meu zelo – “for helping students become self-initiating and responsible for their 

own behavior and learning” (Everton, 1990, p. 67). Assim reflete-se num 

processo de socialização como havia afirmado anteriormente, sendo a função 

do professor providenciar um quadro de atuação e de intervir quando este é 

abolido ou posto em causa. Resta então ao professor, uma vigilância atenta 

sobre como é que todas estas componentes funcionam para melhor suportar o 

ambiente de aprendizagem e socialização dos alunos. 

 

3.1.2.2 Conhecimento do conteúdo 

“Adequar as tarefas aos alunos é tanto um problema de gestão da classe 

como um problema de conhecimento, competência e dedicação do professor 

em puxar os alunos para o confronto activo com conteúdos curriculares 

significantes” (Bento et al., 1999, p. 201). Deixarei a dedicação de lado por nem 

sequer por em causa o empenho que fui tendo ao longo do ano, mas também a 
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competência por esta ser definida face a um momento e a um objetivo, não 

sendo aqui, esse o meu propósito. Debruçar-me-ei então sobre o 

conhecimento, porquanto do que este influenciou as minhas práticas ao longo 

deste ano. Assim, o conhecimento do conteúdo converge nas matérias a 

ensinar e no conhecimento que o professor tem destas, no seu domínio 

aprofundado. “Preocupações mais acentuadas quanto ao conhecimento do 

conteúdo a ser ensinado são compreensíveis à medida que o ensino de 

qualquer assunto, para quaisquer alunos, depende, condicionalmente, de um 

conhecimento aprofundado desse assunto” (Marcon et al., 2012, p. 1403). Tais 

preocupações são justificadas porque “um conhecimento da matéria 

inadequado ou superficial pode determinar que o professor não seja capaz de 

interpretar as respostas dos alunos, pode impossibilitar a detecção dos 

indicadores de incompreensão ou de compreensão parcial, de grande confusão 

ou de pequeno erro; pode também originar a rejeição de soluções apropriadas 

ou até originais, ou desincentivar processos de elaboração adequados e 

desejáveis” (Bento et al., 1999, p. 173). Poder-se-á concluir então que este 

será o primeiro passo para a otimização do ensino enquanto professor. Algo 

que experienciei de uma forma menos positiva. 

A introdução dos conteúdos no segundo exercício teve uma duração de 20 

minutos, os alunos apresentavam dúvidas constantes – e muito bem – e tive 

necessidade de mais tempo para dar a entender-lhes o pretendido. Utilizei o 

quadro, utilizei a preleção e utilizei a demonstração. É tempo de interpretar o 

sucedido e apontar possíveis entendimentos de tal acontecimento. Em primeiro 

lugar denotou-se em mim uma insegurança relativamente à apresentação dos 

conteúdos, facto enunciado pela PC. Não que não tivesse domínio do conteúdo ou 

tenha falta de compreensão de todos elementos, mas porque não possuía no 

momento instrumentos, vocabulário mais vasto que me permitisse chegar aos 

alunos de uma forma diferente dando-lhes a entender o pretendido.  

– Diário de Bordo 6, 24 de outubro a 28 de outubro 

Reformulando as palavras, referi que não tinha problemas em dominar o 

conteúdo de ensino, mas se de facto assim o materializasse não teria tido 

dificuldade em apresentar a tarefa e ter chegado aos alunos. O que me leva a 
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concluir – após esta análise – que por certo não dominava o conteúdo como 

afirmei. Posso tê-lo feito na medida do que considerava ser este domínio no 

momento da escrita, mas não à luz da minha visão atual. Entenda-se pois, que 

“os professores com conhecimento da matéria mais profundo e organizado 

tendem a fornecer uma instrução de maior qualidade, caracterizada pelo 

estabelecimento de ligações entre os conceitos, pela utilização de formas 

variadas e apropriadas de representação dos conteúdos e pela participação 

activa e significante dos alunos” (Bento et al., 1999, p. 181). Ligações e 

instrumentação que revelaram parcas, neste momento anteriormente ilustrado. 

Contudo, ao longo do tempo, esta lacuna foi sendo lentamente colmatada. 

Consigo distinguir quando é o melhor momento para emitir feedbacks grupais ou 

individuais o que permite também agilizar os processos de aprendizagem. 

Demonstro um domínio do conteúdo e um à vontade na transmissão deste. A 

minha comunicação tem vindo a ser mais sucinta, clara e concisa o que contribui 

para o andamento da aula.  

– Diário de Bordo 21, 13 de fevereiro a 17 de fevereiro 

Esta condição de progresso refere-se à minha representação desta 

necessidade de dominar os conteúdos a abordar exclusivamente, pois entendo 

que o seu domínio pode ser feito em qualquer momento do tempo, uma vez 

que depende de um estudo mais analítico e teórico, e não da construção, da 

cimentação de processos basilares em experiências e acontecimentos.  

Face a este processo de construção, no decorrer do EP proporcionaram-

se duas áreas de interesse que vale a pena referir pela utilidade que a sua 

consciencialização providenciou ao nível das minhas aprendizagens.  

Uma primeira relacionada com a dualidade no domínio do conteúdo que 

se verificou entre as modalidades individuais e coletivas. Tendo sido uma vez 

mais experienciada de uma forma menos positiva. 

Finalmente penso que a grande consciencialização desta semana tem que ver com 

o fosso no meu conhecimento e domínio entre as modalidades coletivas e as 

modalidades individuais. Sinto bastante dificuldade em planear as aulas para as 
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modalidades coletivas, pois procuro ensinar pelo jogo ou por formas parciais de 

jogo, tento pensar as situações de aprendizagem com rotações eficazes de forma 

a aumentar o empenhamento motor dos alunos, tentando rentabilizar ao máximo o 

tempo de prática. Tento também incluir formas de responsabilização em cada 

tarefa de aprendizagem, procurando incentivar os alunos a “aderir” e fazerem com 

o propósito de ganharem. Tento ir ao encontro de Mesquita (cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 111) que depois de analisar vários estudos reconhece a 

evidência “de que os alunos quando são ajudados, no sentido de serem 

responsabilizados nas tarefas de instrução, mesmo que informalmente, podem 

atingir níveis de performance superiores aos verificados pela ausência de meios de 

responsabilização.” Conjugar todas estas variáveis idealizando exercícios eficazes 

tem sido bastante árduo.  

– Diário de Bordo 4, 10 de outubro a 14 de outubro 

E se também não senti segurança neste domínio deve-se em parte, à minha 

relutância em me coadjuvar com uma das táticas que Bento et al. (1999, p. 

181) aponta como utilizada pelos professores que não dominam bem a matéria, 

“para fazer face à insegurança, adoptam um estilo expositivo e uma 

conformação rígida com o plano de aula; não solicitam a participação aberta 

dos alunos, com receio de ir parar a territórios desconhecidos”. Tendo eu me 

colocado por vezes em situações que não era as mais «apetecíveis para o meu 

lado». No entanto, se por um lado o meu domínio do conteúdo ao início do ano 

era parco e um tanto redutor para o nível que esperava – tendo este momento 

servido como choque e constatação do pouco que sabia – por outro este foi 

sendo corrigido pela minha preocupação em estar melhor preparado e 

consecutivamente ter estudado antes da abordagem de outras matérias sobre 

as modalidades coletivas. Quanto ao domínio do conteúdo eficaz sobre as 

modalidades individuais entendo que este deve-se ao expressado: 

Por outro lado, nas modalidades individuais sinto mais facilidade no planeamento. 

Talvez por as minhas práticas nos últimos anos se terem inserido primordialmente 

na ginástica artística masculina. De qualquer modo penso que à parte do sucedido 

ao longo das aulas desta semana, com mais ou menos sucesso, o ponto-chave a 
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retirar é de facto essa discrepância entre o ensino de desportos coletivos e 

desportos individuais, a qual vou ter que diminuir.  

– Diário de Bordo 4, 10 de outubro a 14 de outubro 

Existe a meu ver, um corpo de conhecimentos que é transversal a todas as 

modalidades individuais (o mesmo se dá nas modalidade coletivas) e é sobre 

esta ideia que explico a minha facilidade ao longo deste ano sobre a 

abordagem das modalidades individuais (não unicamente sobre a ginástica). 

Seria uma grande falácia se houvesse uma tentativa da nossa parte de 

estancar estas bases teóricas negando-lhes a possibilidade de interação, 

contributo mútuo e relacionamento entre as fontes de conhecimento. Neste 

sentido, bem sei que discutimos aqui apenas o conhecimento do conteúdo, 

contudo esta minha predisposição provém um pouco do conhecimento prático 

como treinador de ginástica, sendo este “moldado pela história pessoal, pelas 

intenções e propósitos pessoais e pela experiência acumulada” (Bento et al., 

1999, p. 196).  

 Uma segunda que se serve desta anterior para explicar o seu propósito. 

Assim e tendo engavetado as questões do domínio do conteúdo, “ao professor 

exige-se-lhe, (..) que saiba representar a matéria para os outros; não lhe basta 

saber para si” (Graça, 1997, p. 97). Desta feita interessa transformar o 

conhecimento de forma a fazê-lo chegar aos alunos de forma eficaz. Os 

estudantes-professores do estudo de Marcon et al. (2012) procuraram optar 

pelo aperfeiçoamento do seu conhecimento do conteúdo, na tentativa de 

transportar dificuldades, sentirem-se mais seguros e confiantes para ministrar 

as práticas pedagógicas. Confesso que também eu numa fase inicial procedi 

desta forma por o reconhecer como a única via para o aperfeiçoamento, não 

me tendo apercebido de uma outra lacuna que se refere ao conhecimento 

pedagógico do conteúdo. 

Este “é a forma de representação e transformação da matéria de ensino que 

torna esta mesma matéria compreensível ao aluno” (Ramos et al., 2008, p. 

163). Contempla as formas mais úteis de representação, analogias, ilustrações, 

exemplos, explicações e demonstrações mais poderosas de um determinado 
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tópico de uma matéria (Ramos et al., 2008). Assim, vejo-o sobre o modelo 

transformativo de Gess-Newsome (cit. por Ramos et al., 2008), como a 

transformação do conhecimento do conteúdo, do conhecimento pedagógico e 

do contexto numa forma específica de conhecimento. Tendo um carácter 

processual e de teorização difícil, por se constituir como um trabalho mental, 

construído, por ser a congregação de várias áreas de saberes ligados ao 

ensino ao nível decisional no processo de lecionação. Há pois o 

“reconhecimento de que o conhecimento pedagógico do conteúdo é construído 

enquanto ele gere a relação entre a base de conhecimentos e a situação de 

ensino e aprendizagem, no sentido de tornar o conhecimento do conteúdo 

compreensível e ensinável aos alunos” (Marcon et al., 2011, p. 136). Uma vez 

mais senti a dificuldade desta manipulação e mediação do processo numa 

variável tão simples como o é a quantidade de conteúdos a abordar numa aula. 

Outro aspeto e possível explicação para o sucedido foi a quantidade de conteúdos 

introduzidos. Só foram três, o que à partida não se antevê muitos entraves, no 

entanto todos eles eram de compreensão tática, de atuação no jogo, de utilização 

eficaz dos meios táticos introduzidos. Segundo Graça & Mesquita (2011) o 

envolvimento cognitivo dos alunos tendo por base o modelo de ensino dos jogos 

para a compreensão apresenta 6 fases. Em que entre a primeira, a segunda e a 

terceira fase se insere uma forma de jogo adequada bem como o confronto com as 

regras adaptadas e finda-se na consciencialização dos problemas táticos, em que 

é privilegiada a compreensão das táticas elementares. Assim objetivei a minha 

aula para esse rumo. No meu entender este foi o principal ponto que falhou, em 

reunião de NE discutimos o tema e entendemos que teria sido melhor dividir a 

introdução dos conteúdos que apesar de poucos eram complexos e de difícil 

assimilação.  

– Diário de Bordo 6, 24 de outubro a 28 de outubro 

Em suma o conhecimento pedagógico do conteúdo surge-se como esteira e 

filtro das informações proferidas para os alunos por parte do professor. A sua 

condição processual confere-lhe uma vertente volátil, de difícil delimitação que 

pode estar na causa de eu mesmo ter escolhido enveredar pelo 

desenvolvimento do conhecimento do conteúdo em primeira instância. Uma 
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vez que este último se ergue como mais sistemático, pragmático e 

consequentemente apetecível aos meus olhos de desenvolver. Por outro lado a 

pedagogia inerente ao processo de ensino com respeito aos parâmetros sobre 

os quais senti necessidade de dominar, como o foi, o conhecimento dos meus 

alunos, a forma correta de lidar com eles, apresentou-se também como 

mutável e de difícil compreensão. Por conseguinte o conhecimento pedagógico 

do conteúdo, sendo um conhecimento especializado de ensino ou um processo 

de transformação deste, veio dar resposta aos fundamentalismos das 

unilateralidades de pendor pedagógico ou à arrogância autossuficiente da 

componente académica (Graça, 1999). Outorgo pois a este corpo de 

conhecimento a principal valência que o EP me foi proporcionando no que diz 

respeito à lecionação da aulas. É sobre ele que senti mais crescimento, o que 

me leva a escrutinar os próximos capítulos porquanto do que estes se reveem 

como partes integrantes deste processo construído. 

 

3.1.2.3 Instrução 

“É inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do 

processo de ensino-aprendizagem” (Mesquita, 1998, p. 55) e mais 

especificamente, na apresentação das tarefas o selecionar das formas de 

comunicação (Rink, 1993). Desta comunicação destaca-se a instrução, sendo 

esta entendida como os comportamentos que fazem parte do reportório do 

professor para comunicar informação substantiva (Mesquita, 1998), destes 

fazem parte os “verbais e não verbais que estão intimamente ligados aos 

objectivos de aprendizagem” (Mesquita, 1999, p. 36). Por seu turno, “as 

particularidades dos contextos e dos conteúdos em que decorrem os processos 

de ensino-aprendizagem (…) reclamam a análise do processo de instrução 

contextualizada, isto é, referenciada às características estruturais e funcionais” 

(Mesquita, 1999, p. 37) das diferentes modalidades. Criando aqui uma 

charneira interdependente entre a instrução expressa pelo professor e as 

exigências dos conteúdos e contextos que o meio exige, em dado momento. 
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Dado que me é impossível situar os conteúdos e os contextos, pela sua 

natureza mutável, resta-me tratar a instrução no sentido de melhor 

compreender o que foram as minhas estratégias ao longo deste ano. Por 

conseguinte, à instrução estão coadjuvados vários instrumentos que a 

suportam e servem o professor no exercício da sua função. 

 “A apresentação dos exercícios reivindica o recurso a estratégias 

capazes de acentuar a dinâmica dos movimentos a executar por explicitação 

das condições de prática” (Mesquita, 1998, p. 55). Assim a apresentação das 

tarefas é por seu turno o primeiro grande ponto onde é situada a instrução dos 

professores. Num estudo de Serra & Graça (2003) durante a apresentação das 

tarefas professores utilizaram uma linguagem clara mas com tendência a 

excesso de informação. E este foi um dos pontos, em que senti alguma 

dificuldade, ser conciso nas informações que transmitia, tendo o tempo de 

instrução sido mais alargado nos primeiros momentos desta passagem pela 

escola. 

No estudo de caso de Ramos et al. (2009) as tarefas utilizadas foram, 

preponderantemente do tipo sintético e global, levando o jovem atleta neste 

caso a interagir com um meio ou contexto de jogo, por sua vez complexo. O 

que faz com que a aprendizagem levada a cabo deste modo, por meio de 

situações reduzidas, tenha permitido por parte do jovem atleta a compreensão 

das relações que se estabelecem no jogo e as consequências recíprocas das 

suas ações e decisões nos demais elementos. 

Esta constatação resvala para a tipologia e orientação de ensino que procurei 

praticar, as tarefas que fui utilizando e consequentemente o direcionamento da 

sua apresentação, baseada no jogo e partindo da compreensão deste para dar 

sentido à aprendizagem da prática. Ao longo das várias instruções emitidas das 

SA’s fiz questão de mencionar de que forma a aquisição de uma dada 

habilidade ou conteúdo poderia vir a potenciar a ação do aluno no jogo, nos 

desportos coletivos. Com respeito aos individuais procurei praticar a mesma 

linha de pensamento, transmitindo de que forma a aquisição de determinadas 
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técnicas ao longo das SA’s poderiam potenciar a aquisição global do 

movimento pretendido. 

Kwak (cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 96) “averiguou que 

praticantes que usufruíram de explicações verbais e demonstrações completas 

(…) foram mais eficazes na execução de uma habilidade, (…) e recordavam 

melhor a informação recebida”. Desta feita a demonstração surgiu como 

complemento à introdução das SA´s que fui executando. “Relativamente ao 

modelo de demonstração a privilegiar, subsistem dúvidas acerca do que revela 

ser mais eficaz” (Mesquita, 1998, p. 56). Mencionar pois, que fui passando por 

vários, alguns em que eu próprio demonstrei, outros em que designava alunos 

para o fazer, por norma os alunos mais aptos. No entanto, houve momentos 

em que usei alunos menos aptos – alunos que percecionei terem autocontrolo 

e bons entendimentos quanto ao significado do erro – para evidenciar erros 

frequentes e poder trazer à discussão dos alunos a sua resolução. 

Ainda assim, deve haver uma congruência entre a apresentação da 

tarefa e o feedback posteriormente emitido, o segundo deve complementar o 

primeiro e servir-lhe de reforço (Mesquita, 1998). Sendo essencial compor uma 

linha de pensamento sobre este, procurando rematar o ciclo a que se impõe a 

instrução. 

Por serem poucos e por terem trabalhado por vagas tive mais oportunidade de ser 

mais interventivo individualmente e assim ter emitido bastantes feedbacks 

referentes à execução técnicas das várias fases. O mesmo se sucedeu com o 

trabalho da velocidade. Tendo eu mantido uma postura focada e avaliadora de 

todo o processo de aprendizagem, sendo que deste resulta sucessivamente “a 

diferença entre a prestação desejada e a efectivamente realizada. Esta diferença 

implica, de imediato, a reflexão acerca da sua natureza e importância, a 

identificação da causa dessa diferença e a prescrição de uma solução, a aplicação 

de um feedback” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 84). 

– Diário de Bordo 26, 20 de março a 24 de março  

Tendo também este, sido uma constante ao longo de todo o processo de 

estágio acarreta estratificá-lo, expondo o que se foi sucedendo. 
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Ainda referido pelas minhas colegas do NE demonstrei uma boa colocação no 

espaço, fui capaz de emitir feedback’s efetivos o que demonstra um domínio do 

conteúdo e ainda idealizei tarefas que se encontravam no limite do potencial de 

aprendizagem dos alunos o que demonstrou uma capacidade de adaptação da 

minha parte.  

– Diário de Bordo 19, 30 de janeiro a 3 de fevereiro 

Nem tudo é céu negro e houve algumas estrelas a descoberto, denota-se em mim 

um conhecimento do conteúdo considerável (principalmente em modalidades 

individuais) através da terminologia e facilidade com que uso esta. Faço um bom 

uso do questionamento e devo atribuir o crédito aos meus anos como treinador, 

pois já tenho a rotina, o hábito estabelecido de fazer muito uso deste no treino. E 

faço um bom uso da emissão de feedback’s. 

– Diário de Bordo 8, 7 de novembro a 11 de novembro  

Visível está, que sempre demonstrei ter um cuidado quanto ao uso deste. O 

teor do seu conteúdo informativo assume particular destaque, na medida em 

que da interpretação que o aluno faz dele, depende em grande parte a 

qualidade de prática motora (Mesquita, 1998). Constata-se então, “que a falta 

de conhecimento centrado na relação entre os propósitos da acção motora e o 

movimento requerido exige a utilização de feedback esclarecedor das 

particularidades das condições de envolvimento em que se efectiva o exercício” 

(Mesquita, 1998, p. 58). Sendo que, “a sua pertinência varia em função das 

particularidades dos movimentos exigidos para a realização dos habilidades” 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 83). Logo está, dar a conhecer ao aluno o que 

deve fazer e porque o faz, qual é o intuito, o que se pretende, de forma a 

chegarmos ao requerido de forma mais exímia e eficaz.  

Se por um lado mantive este cuidado, por outro fui tendo alguma dificuldade 

em manter a sua correspondência. Rosado & Mesquita (2011, p. 90) 

aconselham que, “depois do feedback inicial, o professor verifique se este teve 

o efeito pretendido (alteração ou manutenção do comportamento), para de 

novo diagnosticar e prescrever, se necessário. Importa pois realizar este ciclo 

potenciando ao máximo as aprendizagens dos alunos. Por vezes fazia-o a 
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meio-termo, iniciava mas não o terminava. Não obstante, fui-me (re) 

construindo ao longo das minhas práticas. 

Genericamente tive maior preocupação durante a semana em fechar o ciclo de 

feedback sobre o qual fiz menção na semana passada. 

– Diário de Bordo 5, 17 de outubro a 21 de outubro 

Outras foram as questões que contribuíram e deram corpo à minha 

instrução e continuam a dar no sentido mais lato enquanto parâmetros de 

complemento desta, como princípio do processo de ensino. Na procura por 

esta discussão impõem-se que dimensione aqui o questionamento. “A 

colocação de questões aos alunos pode servir diversos objectivos educativos, 

concretizando-se, ainda que com pesos e formas diferenciados, no âmbito de 

diversos modelos e métodos de ensino” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 100). A 

mim este serviu-me em dois propósitos que identifico como claramente 

distintos quanto à sua finalidade.  

Um primeiro, relacionado com a questão da «educação humanizadora» que 

nós, enquanto professores devemos praticar face aos alunos. Assim a minha 

preocupação sempre foi tentar ensinar os alunos nestes planos ou abrir-lhes 

pelo menos os horizontes a estes assuntos, foi por meio de perguntas – após 

ouvir atentamente o que tinham para me dizer – que os foi levando a pôr em 

causa o que tomavam como certeza. E por meio da dúvida e 

consequentemente a incerteza «abrir os olhos» a outros planos e 

possibilidades. 

No entanto, o que mais me preencheu foram as oportunidades de utilizar o 

desporto para «falar» aos alunos – não direi educar uma vez que o seu significado 

incorpora o adjudicar de um código normativo social e cultural, e não foi isso que 

tentei fazer – este que “socializa no trabalho em grupo e em equipa e leva a 

partilhar anseios e projetos com os demais. Civiliza a conduta corporal, ética e 

moral em relação a nós e aos outros. E é também com o seu concurso, estímulo e 

ideário que podemos ser livres, aprender a subir e voar!” (Bento, 2014, p. 148). 

Uma vez que, “a conscientização, enquanto atitude crítica dos homens na história, 

jamais conhecerá fim. Se os homens continuarem a «aderir», a «colar» a um 
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mundo «acabado», enterrar-se-ão numa nova «opacidade». A conscientização, 

que se produz num momento dado, deve prosseguir-se no momento que se segue, 

no curso do qual a realidade transformada faz aparecer novos perfis” (Freire, 1973, 

p. 59). Importa-me por isso, expurgar dos alunos a ignorância política e cimentar a 

consciência crítica que dará luz a um tempo recheado, rico e preenchido em 

detrimento de tempos córneos, opacos e desmoralizantes. Assim almejando neste 

sentido, deixo-me então deambular pela razão última da essência da pedagogia do 

desporto de Jorge Bento, “a qualidade da formação do ser humano” (Matos & 

Graça, 2016, p. 55). 

– Diário de Bordo 33, 15 de maio a 19 de maio 

Um segundo, estritamente catalogado à manipulação e aprendizagem dos 

alunos relativamente aos conteúdos de ensino a que a EF se propõe e trata na 

sua essência como objeto de instrumentação aos alunos. Assim ao longo das 

aulas numa relação micro e durante o ano numa perspetiva macro, comecei 

por dar bastante importância ao questionamento como meio de colocar o aluno 

em posição de pensar sobre o que tinha acabado de fazer em dado momento 

da aula. No entanto, ao longo do ano fui-me descorando deste ponto, não lhe 

tendo dado o devido cunho. O porquê ainda estou por descodificar. Talvez o 

excedente de trabalho, talvez as preocupações com outras questões das aulas 

e dos processos fora destas que lhes servem de suporte à sua realização, não 

consegui perceber o porquê de forma concreta. Uma vez mais o NE surge 

como resposta a estas questões, visto que foi por meio deste que tomei 

consciência de tal derrocada.   

Um aspeto menos positivo identificado pelas minhas colegas relaciona-se com o 

uso do questionamento, não tenho efetivamente utilizado tanto o questionamento 

ao longo da abordagem desta UD. Uma vez que “no processo de ensino-

aprendizagem, a optimização dos momentos de instrução passa pela utilização 

regular do questionamento” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 101), torna-se essencial 

que faça um uso efetivo e perspicaz deste futuramente. 

 – Diário de Bordo 24, 6 de março a 10 de março 
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Por último, o recurso às palavras-chave, foram uma mais-valia que me 

permitiram enquadrar-me e realizar o processo instrucional de uma forma mais 

célere. Foi ainda um pormenor que decerto muito valeu aos alunos, uma vez 

que a aplicação destas “na fase inicial de aprendizagem das habilidades 

mostra-se particularmente pertinente, na medida em que o praticante necessita 

de reconhecer e elaborar um conhecimento declarativo (centrado no 

esclarecimento do que fazer) para que, com base nele, construa um 

conhecimento processual" (Mesquita, 1998, p. 57). “De facto, o recurso a um 

número limitado de palavras-chave, entre uma a duas, revela-se mais eficaz, 

mesmo perante habilidades que envolvam a associação de diferentes 

componentes” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 99). Assim, estas ajudaram-me a 

situar os conteúdos de forma mais pragmática e também aos alunos para que 

daqui, eles fizessem o ponto de partida para a racionalização destes no sentido 

de compreenderem as suas ações e posicionamento enquanto partes 

integrantes de um todo. 

 Em conclusão, o processo instrucional visa a adequação de uma 

panóplia de ferramentas que o ajudam a situar-se, não só como parte 

integrante da aula no seu enquadramento genérico, mas também a sua 

adaptação e manipulação do seu desenrolar nos vários momentos da aula. 

Também esta compreensão permitiu-me compartimentar estas questões, de 

forma a melhor entender o que foram as minhas práticas e de que maneira esta 

manipulação referida afetou as minhas aulas ao longo de todo o ano. Em jeito 

de conclusão, cheguei a um ponto em que percebi que estas adequações iriam 

sempre apresentar falhas porque não conseguimos tê-las todas presentes na 

memória ao mesmo tempo. No entanto, a sua compreensão permitiu-me um 

melhor entendimento de mim, enquanto professor e consequentemente 

promotor das aprendizagens dos alunos. 
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3.1.2.4 Gestão de conflitos 

O estado de contribuição que cada aluno consegue em cada aula varia 

na mesma proporção da sua predisposição para a participação satisfatória 

nesta. Sendo que nos adolescentes o enfoque é “feito quer no processo de 

socialização e entrada no mundo dos adultos, quer no aspecto da importância 

progressiva do grupo de pares e pressão que estes exercem sobre os 

indivíduos no sentido de influenciarem os seus comportamentos” (Matos, 1998, 

p. 29). Por certo que todos temos dias maus e dias bons, facto que faz com 

que por vezes se dê alguns embates com respeito à pessoalidade de cada um 

e a relação social que se estabelece nas aulas. As minhas não foram exceção!  

Ao longo do terceiro exercício, foi-me apercebendo de algumas rivalidades entre os 

alunos, nada saudáveis para o clima de aula pretendido. Tive problemas com uma 

aluna ao nível do empenho, tendo chegado ao ponto de a ter mandado sentar pois 

a sua atitude estava a afetar a prestação e jogo dos seus colegas. Face a este 

ponto, um aluno tornou-se demasiado individualista, uma outra embezerrou-se face 

a estes dois últimos, por um lado por o colega não lhe estar a passar a bola, por 

outro por a colega desinteressada não a estar a cobrir devidamente retirando a 

essência do jogo. Sucedeu-se assim uma cadeia de conflitos.  

– Diário de Bordo 7, 24 de outubro a 04 de novembro 

Com os mais pequenos os ânimos tenderam a exaltar-se mais, pois estes 

ainda não descobriram como lidar com a frustração, o erro e por vezes até 

mesmo a injúria, assim “uma aprendizagem e prática de habilidades sociais, 

aparece pois como uma proposta útil na prevenção do desajustamento social e 

pessoal das crianças” (Matos, 1998, p. 28). 

Em consideração à TP tanto a aula de quarta como de sexta-feira foram dedicadas 

ao futebol tendo eu uma vez mais ajudado no sentido de controlar o trabalho 

desenvolvido com os rapazes. A estes mantive a referência à minha intolerância de 

violência ou agressividade, face à modalidade. Se mais não for certamente 

aprenderam que o desporto é um lugar de transcendência e não de quezílias ou 

tirania. Aí terei cumprido com desígnios de Savater (2003, p. 117) “de modo que 
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sejamos todos éticos até não poder mais na recusa sem paliativos da violência, 

venha donde vier: não faltaria mais nada”.  

– Diário de Bordo 31, 1 de maio a 5 de maio 

 “Facilitar o desenvolvimento moral diz respeito a desenvolver a 

capacidade de regular as relações interpessoais” (Matos, 1998, p. 67), sendo a 

disciplina de EF um lugar por excelência para o efeito. Desta forma, “uma visão 

construtiva sobre os conflitos implica que deles se tenha a concepção de que 

podem ser, simultaneamente, portadores de aspectos positivos e negativos, de 

vantagens e de desvantagens” (Cunha & Leitão, 2012, p. 27), olhar ao qual 

adjudico a minha concordância e consequentemente forma de proceder. Por 

seu turno, “o comportamento verbal e a linguagem não verbal são meios de 

comunicação interpessoal e ambos incluem elementos básicos de habilidade 

social” (Matos, 1998, p. 55). Assim procurei dar resposta a estas situações 

procurando manipular os dois de forma a engrandecer as funções construtivas 

das mesmas, de modo a dar relevo à aprendizagem e à eficácia no seio da 

sala de aula (Cunha & Leitão, 2012).   

Durante a aula e todos estes conflitos mantive uma postura calma e de ensejo 

perante o que ia acontecendo, absorvendo cada bocadinho de confronto. 

Terminada a aula não realizei a SA quatro como referi anteriormente porque 

também queria conversar com toda a turma e agora sim eu estava em posição de 

fazer clamações, altivar valores, exigir alteridade e altruísmo para com o outro, no 

fundo em posição de ensinar com razão de causa, pois eu havia dado o meu 

contributo, mostrado a minha parte, concedido a minha energia em prol dos alunos. 

Era agora altura de os alunos perceberem que este é um barco que só chegará a 

«bom porto» se ambos os lados remarem. “Educar supõe a formação do ethos 

íntegro e integral, sempre predisposto a um aperfeiçoamento e aprimoramento do 

espírito. Porque o professor deve cuidar da integridade do educando, enlevando a 

sua notoriedade e incitando-o à busca de uma outra resposta, naturalmente mais 

ousada, para um mundo que se sente desesperado e clama por dedicados 

momentos de reflexão” (Graça, 1997, p. 163). Foi este pensamento que – 

eximiamente, modéstia à parte – transmiti aos alunos. Por esse motivo estou tão 

grato pela oportunidade, pois senti que consegui “puxar” um pouco mais os alunos 
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para mim, “agarrá-los” mais à aula e consequentemente ao seu comprometimento 

a esta.  

– Diário de Bordo 7, 24 de outubro a 04 de novembro 

Sendo a manutenção de uma comunicação «aberta», uma escuta ativa e 

falar de modo a fazer-se entender, umas das competências enunciadas por 

Cunha & Leitão (2012, p. 35) para uma gestão construtiva de conflitos, a certo 

ponto do EP pude perceber da minha parte uma dificuldade em manter este 

equilíbrio. Se por um lado tive necessidade de exercer a autoridade por forma a 

controlar o ambiente da aula, da mesma forma também me interessava 

construir ambientes amistosos de aprendizagem.  

“No mundo moderno, o problema da educação consiste no facto de, em virtude da 

sua própria natureza, ela não poder pôr de lado nem a autoridade nem a tradição, 

devendo exercer-se, contudo, num mundo que não é estruturado pela autoridade 

nem controlado pela tradição” Arendt (cit. por Savater, 2006, p. 214). Esta foi uma 

dualidade que também tenho vindo a sentir mais relativo à questão da autoridade. 

Se por um lado necessitamos dela e de a exercer para manter o controlo sobre os 

alunos e podermos manipular o processo de aprendizagem eficazmente, por outro 

o uso desta (quando demasiado evidente, o que por força das circunstâncias por 

vezes é necessário) afasta os alunos de um ambiente amistoso e propício para 

essas mesmas aprendizagens. Encontrar este equilíbrio é algo que sinto por vezes 

alguma dificuldade. No entanto, atribuo à falta de vivências pois todos sabemos 

que na aula temos de atuar em segundos e se algo inesperado acontece e não sei 

como lidar com a questão o tempo ótimo de intervenção passa numa questão de 

segundos. Assim, penso que este equilíbrio será sempre algo inconstante e por 

natureza mutável o que me transporta para uma familiarização, que por 

conseguinte me leva a uma atitude mais assertiva e serena aquando a minha 

atuação.  

– Diário de Bordo 27, 27 de março a 30 de março 

Entendo pois o domínio sobre esta dualidade como enfoque de aprendizagem 

para uma gestão de conflitos eficaz e eficiente, sendo desta forma, possível 

utilizar estes momentos como conteúdos de aprendizagem, sem que ao 
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mesmo tempo sejam descurados os conteúdos que estão previamente 

planeados.  

 

3.1.2.5 Dualidade entre o planeamento do professor e a inclusão dos 

discentes neste 

É reconhecido o estado precário da disciplina de EF, “tanto mais quanto 

os sintomas de rejeição da disciplina por parte de muitos alunos são evidentes 

em várias latitudes, a ponto de minar seriamente as bases da relação 

pedagógica e ameaçar a própria sobrevivência da disciplina no currículo” 

(Bento et al., 1999, p. 231). A motivação é pois operacionalizada em termos de 

relações comportamentais e reflete-se no facto de que um organismo 

direcionar-se ativamente para interações preferidas com o objetos específicos 

(Nuttin, 1984). As razões que levam o aluno a assumir um papel ativo na sua 

aprendizagem, advém em grande parte da sua motivação pessoal (Wang & 

Palincsar, 1990). Assim, resta atribuir significados e objetivos para os alunos 

alcançarem, para que estes se sintam impelidos a, e assim percebam a 

disciplina como um objetivo final por si construído. Também, “enquanto que a 

evolução dos outros seres vivos se faz por substituição de determinadas 

qualidades, no homem essa evolução é concretizada pela acumulação de 

qualidades” (Bento et al., 1999, p. 130), assim incluir os discentes no 

planeamento é uma das formas que entendo permitir abrir ainda mais o leque 

de experiências que lhe são proporcionadas, no sentido de estes poderem 

aumentar as suas qualidades. Em suma, não só a motivação sobre o seu 

empenho é por mim manipulada como se constituem momentos de 

aprendizagens dos discentes. 

Terminada a aula senti necessidade de conversar com os alunos, suprimi a 

condição física para poder ter tempo de o fazer. “A educação desportiva realça, 

ainda, numa dimensão de transferibilidade, o desejo de que esses valores se 

transfiram para outras esferas da vida da pessoal, formando não exclusivamente o 

desportista, mas o Homem” (Rosado, 2011, p. 11). E já eu o referi em reflexões 

anteriores a minha premência em querer que os alunos tomem parte ativa da 
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construção do seu conhecimento e aprendizagens nas aulas. Durante a realização 

do jogo denotei que alguns alunos estavam insatisfeitos com o facto de serem 

colocados a jogar 4x4 e haver colegas a jogar 6x6. Ao início da unidade senti 

necessidade de ir colocando alunos menos aptos no 6x6 no sentido de potenciar 

as suas aprendizagens. Por outro lado de colocar alunos mais aptos – em que tive 

o cuidado de os alertar anteriormente para os propósitos da minha decisão – no 

4x4 no sentido de facilitar e potenciar a aprendizagem de alunos menos aptos. 

Pensamento e decisão que fiz ver a todos os alunos após o sucedido. Dei-lhes 

oportunidade de proporem uma solução se de facto entendessem que estava a 

tomar o procedimento errado.  

– Diário de Bordo 20, 6 de fevereiro a 10 de fevereiro 

“Nesta perspectiva didáctica a planificação orienta-se para a aprendizagem 

segura e eficaz, para a apropriação, por todos os alunos de conhecimentos e 

capacidades, o que requer um processo activo de apropriação da matéria de 

ensino (Bento, 2003, p. 22). Assim fui tentando incluir os alunos não só no 

planeamento das aulas, 

Falei com dois alunos que são federados no basquetebol e disse-lhes que sempre 

que houver aula de basquetebol na semana seguinte serão informados sobre os 

conteúdos, e se assim o entenderem podem pensar e enviar-me exercícios que 

sentem ser benéficos para a aprendizagem dos seus colegas. Não pus 

obrigatoriedade, dei autonomia, que caso não correspondam à expectativa, terei 

algo em mão com que os confrontar, caso se suceda de alardearem-se ou 

insurgirem-se relativamente a algo ao longo das aulas. O que uma vez mais devido 

à turma que tenho duvido que tal aconteça. Disse-lhes também que poderiam 

durante as aulas interromper dando sugestões para melhorar um exercício ou 

algum aspeto que entendam pertinente, sempre com um carácter construtivo. 

– Diário de Bordo 4, 10 de outubro a 14 de outubro 

como também a um nível mais macro com o são o planeamento das unidades 

didáticas. 

Assim após o término estive a discutir com os alunos o procedimento das próximas 

aulas, (…) procurando exercer um ensino de valorização pela intervenção dos 
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alunos e indagando destes uma responsabilização pelo seu processo de 

aprendizagem como parte constituintes da construção deste. “A escola tem a 

missão social de transmitir/partilhar o conhecimento com vista ao desenvolvimento 

recíproco dos indivíduos e da sociedade (função personalizadora e socializadora 

da educação). Mas o conhecimento (cultura) não é estático, acabado, perene, 

uniforme, muito pelo contrário, cada vez mais o conhecimento é algo aberto, 

provisional, mutável, diverso e em permanente reconstrução” (Alonso, 1988, p. 57). 

Neste sentido, dei por iniciada esta permanente reconstrução após ter verificado 

esta discrepância. Informei os alunos que pretendia idealizar as aulas fazendo uma 

distinção entre os dois níveis de aptidão e trabalhando separadamente com cada 

um. Situação com a qual concordaram mesmo após ter feito referência a uma 

necessidade acrescida de comprometimento e responsabilidade da sua parte para 

o sucesso da unidade. (…) Concluindo em conjunto com os alunos defini algumas 

linhas que guiarão a construção da UD. Foi uma aula bastante produtiva quer ao 

nível do empenhamento motor como do empenho global dos alunos.  

– Diário de Bordo 29, 19 de abril a 21 de abril 

Por vezes este equilíbrio não foi tão bem conseguido, o que seria de esperar, 

algumas dificuldades e atropelos fazem parte do processo visto estas relações 

não serem estandardizadas e dadas ao livre-arbítrio. 

Entendi que deveria responsabilizar os alunos e dei-lhes a oportunidade de 

definirem os grupos de trabalho, algo que não teve um resultado muito profícuo. 

– Diário de Bordo 16, 9 de janeiro a 12 de janeiro 

Ainda assim, perceciono um saldo positivo do que foram as aulas com os meus 

alunos. A minha postura quanto à discussão aberta dos «porquês» sempre foi 

bastante permissiva, por vezes sob o risco de despender um pouco mais de 

tempo de exercitação, mas penso que com um ganho acrescido ao nível do 

sentido de pertença para com a aula por parte dos alunos. 

Concluo dizendo que procurarei continuar interessado genuinamente nos alunos, 

transmitindo um sentimento de atenção e cuidado para com o seu bem-estar e 

crescimento enquanto pessoas. Uma vez mais vou deixar que o tempo eleve os 

pequenos atos, permitindo que estes surtam efeito, sendo estes responsáveis pela 
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determinação do sucesso do meu EP, quer ao nível pessoal quer ao nível do 

sucesso dos alunos na disciplina. Nas palavras de Jeff (Olson, 2013, p. 56) “the 

things that create sucess in the long run don´t look like they´re having any impact at 

all in the short run.”  

– Diário de Bordo 13 e 14, 12 de dezembro a 23 de dezembro 

 

3.1.3. Avaliação como prática de crescimento mútuo 

 “A obra do ensino e, em sentido lato, a da educação, concebe-se como 

sendo a organização de uma comunicação, de uma troca entre personalidades 

que «ouvem» e «falam», qualquer que seja a linguagem empregada; (…) não é 

uma justaposição de monólogos ou um diálogo de surdos, é uma progressão 

num dar e receber contínuo, um vai-vem de professor a aluno, de professor à 

classe, de alunos entre si” (Bonboir, 1976, p. 79). Surgindo a avaliação como 

um instrumento, em parte sistematizado, da relação que se estabelece entre o 

ensino e a aprendizagem que por si só apelam para o diagnóstico, que por sua 

vez, apelam a estes, “momentos sucessivos de uma sequência em que ensino 

e aprendizagem se estendem por uma duração de tempo mais ou menos 

longa, antes de apelarem para a avaliação” (Bonboir, 1976, p. 78). Devendo 

esta última “ser entendida como um meio de promoção e desenvolvimento 

pessoal e não como um meio de selecção ou de exclusão social” (Rosado et 

al., 2002, p. 12). Assim importa perceber de que forma as predisposições dos 

professores sobre qual é a função da avaliação afetam o sentido da sua 

utilidade. Desta forma, o tema “oscila entre concepções de avaliação como 

medida, de grande tomada de dados objetivos e de comparação de valores dos 

alunos com tabelas e normas estatísticas (…) e a utilização exclusiva de 

critérios subjectivos e sincréticos baseados na experiência e na intuição dos 

professores e sem qualquer possibilidade de sistematização e controlo” 

(Rosado et al., 2002, p. 13). A esta subjetividade está adjudicada uma 

sensibilidade do processo avaliativo que procurei domar com cuidado e aplicar 

com o maior sentido de responsabilidade. 
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 A avaliação foi para mim um processo desconfortável, no entanto, sendo 

esta necessária ao processo de ensino, restou-me dar o melhor de mim com a 

alteridade e profissionalismo que me competia. 

Foi deste modo que senti as perigosidades da minha atuação face à avaliação 

realizada aos alunos na modalidade de basquetebol na passada terça-feira. O meu 

arcabouço no que ao ato de avaliar diz respeito, não é muito. No entanto, “uma 

primeira possibilidade de adquirir dados acerca da qualidade do trabalho letivo será 

então o controlo dos resultados obtidos pelos alunos, isto é, dos objetivos 

alcançados” (Bento, 2003, p. 181). E sendo por definição o processo avaliativo o 

ato de determinar o valor de, ou fazer uma apreciação de algo, assim terei de 

obrigatoriamente tecer uma crítica sobre a prestação de cada aluno neste caso. 

Ora esta mediação é um ponto sensível que deve ser levado a «bom porto», tendo 

o cuidado de ser justo, fundamentar as minhas opções e escolhas para poder 

justificar o meu trabalho face ao processo desenvolvido. Entendo que os alunos 

devem ter a oportunidade de se expressar, porque só desta forma se sentirão parte 

do processo da construção do seu próprio EU. Ainda assim, por outro lado é 

desenvolvido um ambiente de transparência, coerência e profissionalismo, que 

sempre procurei, procuro e continuarei a procurar estabelecer.  

Não me senti confortável a avaliar os alunos, principalmente na execução das 

táticas, pois a sua ocorrência no jogo é intermitente e descontinuada. Claro está, 

que também não faria sentido isolar a sua ocorrência visto que a sua singularidade 

faz sentido quando aplicada em situações concretas do jogo em que este aponta 

pelas suas exigências o conteúdo tático como o melhor meio de resolução do 

problema suscitado pelo jogo.  

– Diário de Bordo 12, 5 de dezembro a 9 de dezembro 

Os professores tomam decisões importantes sobre os seus estudantes e 

programas, diariamente. E a qualidade dessas decisões e instruções baseia-se 

neles, dependendo em grande escala do seu conhecimento e habilidade com 

respeito à produção e uso da informação que vai retendo (Merwin, 1990). 

Desta feita, fui sentindo alguma dificuldade durante os momentos designados 

especificamente para a avaliação, como o foi o caso da avaliação diagnóstica e 

sumativa, muito em parte devido à minha pouca experiência, mas também ao 

número de alunos que constituía a minha turma. 
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Fazendo uma análise da minha atuação, Rosado e Mesquita (2011, p. 83) dizem-

nos que “uma das maiores lacunas na qualificação do feedback situa-se na 

dificuldade de os agentes de ensino diagnosticarem as insuficiências dos 

praticantes, não raramente derivada da falta de domínio do conteúdo”, eu senti 

esta dificuldade ao fazer a avaliação diagnóstica. É certo, não conhecer bem os 

meus alunos e não estar familiarizados com as caras, contribuiu para a minha 

sensação de insucesso. Ainda assim, achava-me preparado, pois estudei 

previamente as formas básicas de jogo compreendidas no modelo de competência 

nos jogos de invasão preconizadas por Graça et al. (2015). Nesta aula tive 12 

alunos a realizarem a prática, o que me leva a concluir que apenas numa aula de 

90min não iria conseguir terminar com eficiência a avaliação diagnóstica de todos 

eles (26 alunos no total). Pelo menos não com a atual experiência empírica que 

possuo relativamente à modalidade. Considero que é algo que apenas com prática 

conseguirei realizar, pois a componente teórica necessária, cumpri com ela e não 

foi suficiente. A expectativa de conseguir avaliar todos os alunos em 90 minutos é 

algo irreal neste momento para mim.  

– Diário de Bordo 1, 19 de setembro a 23 de setembro 

Daqui decorre-se – como referido acima – à semelhança do enunciado por 

Rosado et al. (2002, p. 13)  o problema e a dificuldade que os professores 

sentem, queixando-se estes sistematicamente, “de turmas muito grandes, de 

falta de tempo e de espaços para proceder à organização de processos 

avaliativos de qualidade”. 

No sentido de ser mais eficiente ao longo deste processo, procurei delimitar 

muito bem quais os parâmetros mais importantes a serem avaliados para não 

incorrer na determinação destes em excesso e consequentemente produzir um 

assoberbar de informação aquando o momento concreto de avaliação. 

Mantendo uma consciência crítica quanto à avaliação sumativa, procurei 

manter uma acuidade quanto ao seu papel e à informação que esta transmite, 

uma vez que acontece num determinado ponto do tempo. 

É chegado o momento de desenvolver as várias grelhas, requisitos, critérios e 

contornos sobre os quais se vão realizar as avaliações práticas das próximas 

semanas. Estas serão alvo de um cuidado da minha parte no que à sua 
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transparência, homogeneidade e congruência para com o empenho que os alunos 

têm tido e para com aquilo que tem sido a sua evolução nos domínios das 

diferentes técnicas e táticas das modalidades abordadas. Em suma, não quero 

desvalorizar o poder, relevância e função da avaliação mas também quero deixar 

em claro que esta não está diretamente relacionada com o empenho dos alunos ao 

longo das aulas. Quero com isto dizer que mesmo sendo possível o resultado 

desta não ser o mais bem conseguido não posso por em causa o empenho que os 

alunos têm tido ao longo das aulas.  

– Diário de Bordo 25, 13 de março a 17 de março 

Foi pois, um crescimento continuado ao longo de todo ano, em que momento 

após momento a mestria e pequenas estratégias enunciadas pela PC se 

vieram a revelar proveitosas. 

A aula de quinta-feira foi dedicada à avaliação de voleibol. Realizei alguns 

exercícios critério para isolar a execução de algumas técnicas e depois utilizei 

principalmente o jogo para avaliar todo o resto. Comparativamente ao 1º período 

consegui de forma mais eficaz preencher tudo o que pretendia durante a aula. 

Entendi que devia ser mais eficiente a avaliar, neste sentido procurei ser mais 

rápido comparando a execução momentânea com a prestação do aluno ao longo 

do período. Mesmo correndo o risco de não estar a ser muito preciso decidi fazer 

desta forma. Claro está que tinha antevisto voltar a olhar para todos os valores 

uma segunda vez após a aula. Não só com o intuito de corrigir possíveis 

imprecisões, mas também de comparar entre alunos a relação da subvalorização 

ou sobrevalorização da nota de uns em detrimento de outros.  

– Diário de Bordo 27, 27 de março a 30 de março 

 “Um procedimento considerado adequado e indispensável ao 

acompanhamento dos resultados da aprendizagem, e que pode evitar ou, pelo 

menos, minimizar os efeitos da utilização de procedimentos ou conteúdos 

inadequados, são as avaliações formativas” (Josuá, 1986, p. 6). Tendo esta um 

carácter contínuo e sendo a avaliação contínua “vista como acompanhando o 

processo de ensino-aprendizagem de forma regular” (Rosado et al., 2002, p. 

27). Tendo esta sido, uma outra valência que para além de contribuir para a 
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avaliação final também veio a ser de extrema importância na realização da 

avaliação sumativa.  

Após a aula tive a oportunidade de refletir sobre uma questão que penso passar 

pelos pingos da chuva com a rigidez que atribuímos ao momento de avaliação 

sumativa, refiro-me à avaliação contínua. Dei por mim tão concentrado em 

observar tudo e ter tempo de ver todos os alunos em todos os pontos alinhavados 

que pus de parte tudo o que me foi chegando pelos vários sentidos ao longo das 

aulas. Quero com isto dizer, que numa próxima oportunidade tentarei, no 

momento, realizar a avaliação sumativa de um determinado conteúdo aliando-me a 

um juízo de valor das práticas do aluno ao longo das aulas anteriores. Desta forma, 

penso que conseguirei ser mais eficiente na avaliação não caindo na tentação de 

esperar pela ocorrência repetida de um mesmo conteúdo. Ainda por referência da 

PC, colocar-me-ei numa posição fixa quando os alunos estiverem a realizar algum 

circuito que tem como propósito a avaliação de componentes técnicas, desta forma 

tenho a garantia que vejo a execução de todos os alunos sem que nenhum me 

falhe.  

– Diário de Bordo 12, 5 de dezembro a 9 de dezembro 

Fui pois, mediando o peso dos dados quantitativos obtidos e as informações 

latentes que foi percecionando sobre a prestação dos alunos, pois a avaliação 

importa, “em apreciação pessoal, consequente da comparação entre o que foi 

numérica, fria e isentamente descrito e os valores, por vezes inteiramente 

subjetivos, de quem julga” (Josuá, 1986, p. 3). O ato de avaliar é pois “uma 

actividade subjectiva, envolvendo mais do que medir, a atribuição de um valor 

de acordo com critérios que envolvem diversos problemas técnicos e éticos” 

(Rosado et al., 2002, p. 23) 

No que diz respeito à avaliação global da turma devo dizer que é um momento 

difícil. A grelha de avaliação não correspondeu às expectativas. Quero com isto 

dizer que maioritariamente os alunos se encontram abaixo do esperado. Posta esta 

realidade, surge a necessidade de pesar todos os fatores e condicionantes que 

mais tarde as notas podem vir a provocar no percurso escolar dos alunos. Tendo 

em consideração estes aspetos as notas foram ligeiramente sobrevalorizadas no 
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geral. Encontrei-me numa posição de difíceis decisões não pela mudança mas pelo 

peso das decisões que esta acarreta.  

– Diário de Bordo 27, 27 de março a 30 de março 

Em suma, apesar de não ter retirado muito prazer em realizar a avaliação, por 

me obrigar a determinar juízos de valor o que implicava o ato de julgar os 

alunos, entendo a sua utilidade não só para mim, mas também para o 

crescimento deles. Pois se na classificação final vier disposta, e os alunos 

forem alertados para a interjeição do que foram as prestações práticas e as 

destrezas desenvolvidas ao nível do domínio atitudinal, refletindo o 

desenvolvimento social do aluno, estarei em estado de tranquilidade, por 

entender que estão contempladas na avaliação campos de aprendizagem que 

vejo como basilares no desenvolvimento holístico e eclético dos meus alunos. 

 

3.2. Participação na Escola e Relação com a comunidade 

3.2.1 Atividades Extracurriculares 

 “A memória cultural é, com efeito, o tecido fundamental da vida humana, 

estando nela inscrito, não o que a existência é, em situação definitiva, mas o 

que tem sido e vai sendo, caminhando em direcção a uma realização cada vez 

mais conseguida, no meio dos ziguezagues das contingências de uma 

liberdade versátil e falível” (Gonçalves, 1995, p. 8). Neste sentido, cabe à 

escola providenciar experiências educativas variadas e ricas, que se 

relacionem com o meio local, com a sociedade e as instituições socias externas 

a esta, na medida em que “o desenvolvimento da personalidade parece (…) 

intimamente ligado às condições educativas criadas pela instituição educativa” 

(Mialaret, 1999, p. 31). Portanto, permitir aos alunos absorver o máximo que a 

cultura presente tem para oferecer, para que possam também eles próprios 

contribuir para a edificação desta, torna-se um imperativo. 

Num outro prisma, “o objetivo da formação inicial deverá passar por 

proporcionar aos professores os conhecimentos, a formação técnica, científica 
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e pedagógica de base, bem como a formação pessoal e social adequada ao 

exercício da função de docente” (Queirós, 2014, p. 75). Dando enfase à 

formação pessoal e social importa que o estudante-estagiário “seja capaz de 

envolver-se nas atividades que ultrapassam o âmbito da lecionação da turma 

que acompanha, tornando-se uma pessoa promotora de sinergias entre a 

escola e o meio, possibilitando oportunidade educativas dotadas de significado 

para os alunos” (Batista & Queirós, 2013, p. 38). 

 Foi nesta corrente que através da minha participação em várias 

atividades organizadas na escola, que constavam de um conjunto de propostas 

de atividades para o plano anual de atividades do agrupamento, fui 

entrelaçando este propósito da escola com os desígnios propostos para o 

desenvolvimento de uma formação eclética da minha parte. 

 A primeira atividade da qual tomei parte foi o corta-mato escolar, tendo a 

organização deste, ficado a cargo do NE no qual estava inserido. Ao longo da 

preparação deste evento pude compreender a necessidade de desenvolver 

algumas competências de organização, estruturação e delineamento de um 

plano de ação. Este evento providenciou-me isso mesmo, pela construção dos 

mais diversos materiais, pelo controlo das inscrições (maioritariamente 

controlado pela PC) e pela preparação do espaço do evento aquando a sua 

realização. Ao longo do seu decorrer, eu estive responsável por dinamizar a 

parte do som, pela entrega das medalhas e também pela recolha dos dorsais 

na chegada à meta de cada escalão. Quanto à reflexão final sobre o decorrer 

do corta-mato, 

Em suma, podemos afirmar que foi um evento muito bem conseguido, face as 

condições que tínhamos. Não correu melhor devido às condicionantes presentes, 

não sendo algo que pudéssemos de todo controlar e constituindo-se como agentes 

exteriores de imprevisibilidade em relação à nossa atuação prévia e durante a 

realização do corta-mato escolar.  

– Relatório Corta-Mato Escolar 
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 Ao longo do ano foram também organizados o torneio de basquetebol 

3x3 e o torneio de voleibol. Quanto ao primeiro este encontrou-se a cargo dos 

professores do grupo de EF. Assim, realizamos uma reunião para distribuir 

funções e procedermos à sua organização. Durante a realização deste, estive 

responsável pelo controlo das mesas de prova onde eram preenchidos os 

boletins de jogo, com os cestos marcados e as faltas cometidas, mas a certo 

ponto também desenvolvi funções de arbitragem. 

Quanto ao torneio de voleibol, a sua organização esteve a cargo do NE do 

Instituo Superior de Educação da Maia. Num espírito de colaboração também 

nós (NE da FADEUP) contribuímos para o sucesso do evento, aquando a sua 

realização. A preparação do evento quanto ao quadro competitivo, à disposição 

dos materiais e à organização geral do evento foi muito bem conseguido. Ao 

longo do decorrer do torneio estive uma vez mais responsável por uma das 

mesas de jogo. Quanto à arbitragem, não desenvolvi a atividade diretamente, 

mas servi como um instrumento de apoio aos alunos que demonstraram 

vontade de exercer a função. 

 Embora o grupo/equipa do DE com o qual estive em estreito contacto 

não tenha sido o desporto adaptado, tive oportunidade de em conjunto com o 

NE bem como a PC de participar na atividade “multiactividades” organizada na 

Escola E B 2,3 de Pedrouços e direcionada para os grupos de desporto 

adaptado de várias escolas. Nesta, os alunos tinham uma série de estações 

que visavam o desenvolvimento das suas capacidades condicionais e 

coordenativas, tendo eu acompanhado mais de perto um dos alunos NEE 

pertencente à TP, com o qual tinha vindo já, a desenvolver uma relação mais 

próxima. Esta atividade mais que tudo, foi um momento de introspeção. 

Como NE tivemos também oportunidade de participar numa atividade preparada 

para o desporto adaptado que se realizou na Escola EB 2/3 de Pedrouços. 

Estivemos a cuidar e orientar os alunos ao longo das estações em que estes iam 

realizando as atividades preparadas. Com relação a este momento e trabalho 

desenvolvido com estes alunos, bem sei que alguém o tem de o fazer e por certo 

que quem está inserido no meio está já, mais «calejado» quanto ao panorama. 
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Esses têm o meu profundo apreço e admiração. Senti a presença de um sentido de 

altruísmo puro, de verdadeira consideração pelo outro. A mim esta atividade 

serviu-me como um momento de introspeção, de consciencialização e relativização 

quanto ao que tenho. Temos tendência como humanos a pautar pelo mais alto, por 

mais e mais mas é certo que possuo tanto quando comparado com estes alunos e 

com a sua condição. Deita por terra qualquer sentimento de fracasso ou 

desvalorização de nós próprios quando vemos uma realidade assim...  

– Diário de Bordo 31, 1 de maio a 5 de maio 

 No decorrer do 2º período surgiu também a oportunidade de participar 

numa visita de estudo organizada pela professora de Biologia da TR. Aqui 

surgiu a oportunidade de estreitar laços com os meus alunos de uma forma 

mais informal. Por natureza estes estavam mais descontraídos, recetivos e 

desimpedidos à conversa. Assim, por meio de conversas – umas em grupo, 

outras individuais – tomei consciência de algumas características pessoais de 

alguns alunos, que mais tarde se vieram a tornar proveitosas, aquando o 

planeamento das aulas. Este momento serviu também para dar a conhecer um 

pouco de mim aos alunos, na medida em que o desenvolvimento de um 

relacionamento profícuo permitiu uma melhor aceitação das tarefas e opiniões 

de ambas as partes ao longo das aulas. 

Ainda com a TR tive oportunidade de participar numa visita de estudo no âmbito da 

disciplina de Biologia. A qual fez todo o sentido, pois permitiu abrir os horizontes 

dos alunos para o estado atual da investigação no que às células estaminais 

cancerosas diz respeito. Também a noção temporal sobre o qual se desenvolve a 

investigação científica – longa e morosa por natureza – foi uma aprendizagem 

latente que penso ter sido benéfica. Uma vez que atualmente os jovens estão 

habituados a uma sociedade de consumismo acelerado em que tudo tem de estar 

pronto em segundos, ter esta perspetiva contraditória foi de facto enriquecedor. 

Quis participar nesta visita pois para mim são nos momentos informais que 

podemos observar as particularidades de cada aluno, a relação entre eles, a forma 

de estar e pensar. Informações que para mim são cruciais no planeamento das 

aulas e gestão destas.  

– Diário de Bordo 20, 6 de fevereiro a 10 de fevereiro 
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 Por último mas não menos importante, em coordenação com um 

professor do grupo de EF, nós NE organizamos uma formação relacionada 

com “Ultimate Frisbee”. Um desporto pouco conhecido, mas que pelas suas 

características é de fácil dinamização para uma aula em contexto escolar, e 

também por não necessitar de muito material, não sendo este muito 

dispendioso. Assim, um atleta da modalidade foi convidado para dar a 

conhecer a modalidade. Este fez uma adaptação do PD para a realização da 

situação de jogo, tendo familiarizado os presentes com as regras do jogo e com 

as técnicas básicas de execução do lançamento do frisbee. 

Esta semana tivemos também responsáveis, em conjunto com um colega do grupo 

de EF pela organização de uma atividade dirigida aos alunos acerca do frisbee. A 

formação toma uma parte essencial na construção do professor, esta dá 

oportunidade de manter os saberes atualizados, mesmo relativamente aos 

avanços do desporto fora de escola. E foi o que aconteceu com esta atividade, pois 

permitiu uma pequena formação acerca das regras e do desenvolvimento do jogo 

relativamente a esta modalidade. Entendo que ter acesso ao conhecimento de 

novas modalidades novas formas de cativar os alunos é benéfico não só para eles 

como para nós enquanto professores que aumentamos o nosso reportório de 

ferramentas e estratégias que podemos utilizar e ter ao nosso dispor procurando 

contribuir para aprendizagens significativas e enriquecedoras.  

– Diário de Bordo 24, 6 de março a 10 de março 

 

3.2.2. Desporto Escolar 

O DE “é a formação desportiva dos alunos das escolas e de carácter 

voluntário e opcional, realizada no âmbito das actividades de extensão 

curricular da área disciplinar ou disciplina de Educação Física” (1º Congresso 

Nacional de Educação Física, 1988, p. 67). Sendo a sua missão “proporcionar 

o acesso à prática desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a 

promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, de 
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valores e princípios associados a uma cidadania ativa”1. Neste, aos olhos de 

Carvalho (1987, p. 53) defendo “a participação responsável do jovem no DE 

por razões que não surgem exclusivamente da perspectiva defendida para a 

função social e política da própria juventude no interior da escola. 

Consideramos que, ao actuar directamente sobre o seu quadro de vida, 

contribuindo para a sua organização responsável, se constitui um processo 

insubstituível de construção e de desenvolvimento global da sua 

personalidade”. Pois eu fui alvo deste desenvolvimento enquanto estudante. 

Durante o meu ensino secundário tive a oportunidade de fazer parte de um 

centro de formação desportiva (Sousa & Magalhães, 2006) na modalidade de 

ginástica. Este em muito contribuiu no meu crescimento enquanto pessoa, 

primordialmente devido à sua dinamização providenciada por dois professores, 

que muito me marcaram. Assim as expectativas eram altas quando decidi 

ingressar na modalidade de ginástica presente no DE da escola.  No entanto, 

tais não foram correspondidas, devido à dimensão organizacional da 

modalidade, sendo esta constituída apenas por uma classe. Ainda assim, 

coube-me ensinar ginástica e assim o fiz.  

Bem sei – e dada a minha experiência – que nestas idades tudo o que os alunos 

mais querem no trampolim é realizar mortal engrupado. Pois bem, tomei a iniciativa 

e peguei por aí, fiz uma relação entre o trabalho consistente e a possibilidade de 

aprenderem a fazer esse elemento. Certo foi, que ao longo da aula os alunos 

realizaram várias repetições de dois elementos simples – o salto de vela e o salto 

engrupado – elementos esses que têm vindo a praticar, mas não de forma 

apropriada do que é a minha perceção. Tendo sido o momento de eu ficar 

responsável pelo trampolim fiz o que entendi mais correto e os resultados 

sucederam-se. Coloquei os alunos a limar esses elementos. Tendo posteriormente, 

colocado um deles – o mais empenhado por sinal – a realizar rolamento saltado e 

posteriormente mortal com ajuda. Pretendo demonstrar que no espaço de uma 

aula consegui ser efetivo e colocar um aluno a realizar mortal, não com o intuito de 

ostentação mas de demonstrar que consegui fechar o ciclo. Algo que entendo 

                                            
1  Informação retirada do site http://desportoescolar.dge.mec.pt/visao-missao-e-valores 

consultado a 01 de julho de 2017.  

http://desportoescolar.dge.mec.pt/visao-missao-e-valores


95 
 

essencial para os alunos. Estes conseguirem fazer a ligação entre o esforço e 

dedicação, à recompensa que tanto queriam.  

– Diário de Bordo 17, 16 de janeiro a 20 de janeiro 

O nível de apreciação dos alunos para com a modalidade usualmente revela-se 

na sua vontade em executar elementos mais difíceis. Desta forma procurei 

sempre – mesmo que com manipulação – colocar os alunos a experimentar 

elementos mais avançados para em seguida conseguir levá-los a um trabalho 

consistente e continuado. Nesta linha de pensamento fui procurando utilizar 

algumas estratégias que visavam esta linha de pensamento, por forma, a que o 

desenvolvimento dos alunos na modalidade se direcionasse não só para a 

aquisição de novas habilidades, mas também para o desenvolvimento da 

estrutura muscular necessária para a sua execução eficiente. 

Um dos alunos que tinha receio de realizar o apoio facial invertido terminou o treino 

a realizá-lo com bastante proficiência ao nível da execução técnica. No entanto os 

alunos sentiram-se cansados com a execução dos vários elementos e da repetição 

destes. Altura em que fiz menção à necessidade de ter uma estrutura muscular 

desenvolvida para que este domínio seja mais eficiente através de uma 

comparação com os atletas que estão à minha responsabilidade como treinador e 

com o trabalho que tenho desenvolvido com estes. Após este momento os próprios 

alunos demonstraram vontade de realizarem musculação com o intuito de 

melhorarem. Prontifiquei-me a idealizar uma musculação simples que visou o 

trabalho de todos os grandes grupos musculares bem como a tonicidade geral do 

corpo. Este trabalho de força é algo que não temos trabalhado desde o início do 

ano e que entendo que deveria ser feito. Por outro lado o DE não tem que ter o 

rigor do desporto de alto rendimento e é necessário cativar os alunos para a 

prática, concluindo, não sendo o reforço muscular algo que os alunos normalmente 

apreciem este é normalmente descurado. Ainda assim, como tive oportunidade de 

mencionar é possível motivar os alunos até para este trabalho, pois “fixar objetivos 

é o primeiro passo para transformar o invisível em visível – a base de todos os 

sucessos da vida” (Robbins, 2015, p. 323). Uma vez que os alunos entenderam o 

porquê e a necessidade do reforço muscular para a realização do “objetivo”, neste 

caso o apoio invertido, eles próprios se predispuseram a tal.  
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– Diário de Bordo 29, 19 de abril a 21 de abril 

Só desta forma consegui cativar os alunos, sendo exigente em prol dos 

resultados que pretendíamos, mas tentando cativá-los para a prática e não 

tanto, fazendo uso de uma instrução e aplicação cega de situações de 

aprendizagem. 

 

3.2.3. Direção de Turma 

 A minha posição relativamente às funções do diretor de turma (DT) foi 

assumida no lugar de espectador, na medida em que a PC exerceu as funções 

de direção de turma e nós NE apenas observamos o desenrolar dos trabalhos.  

Após esta aula, observei uma aula da turma pela qual a PC está responsável, 

tendo também a função de diretora de turma sobre esta turma ao seu encargo. Foi 

interessante perceber o quanto o trabalho da direção de turma é exigente e 

exaustivo. Este em primeira instância tem de ser resolvido e tratado, porquanto de 

primordial se tornar ensinar os alunos a saber “ser” antes de lhes fazer chegar 

matérias para aprenderem. Pude constatar que os vários assuntos são tratados 

durante a aula de EF. O que me leva a colocar uma questão, então e o que 

acontece às aulas de EF propriamente dita desta turma? Boavista e Sousa (2013) 

ainda nos dizem que consideram não existir um critério normativo rigoroso que 

proporcione todas as condições organizacionais e competências profissionais para 

o desempenho da atividade de DT. Não só a aula de EF (neste caso) sai 

penalizada, como ainda assim, a falta de tempo e o excesso de burocracias são 

alguns dos principais fatores apontados que limitam o exercício da atividade 

(Boavista & de Sousa, 2013).  

– Diário de Bordo 1, 19 de setembro a 23 de setembro 

Ainda assim, houve alguns momentos em que foi possível debruçarmo-nos 

sobre o tema e conversarmos em jeito informal sobre as funções, as 

preocupações, os encargos e os procedimentos normativos relativos ao 

exercício da função. Momentos esses que são merecedores de atenção.  
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Ao DT cabe pois o desempenho de duas áreas diferentes que se inter-

relacionam, a docência e a gestão (Roldão, 1995). Tendo este que realizar as 

suas funções enquanto docente da turma, mas ao mesmo tempo orientar e 

organizar todos os procedimentos e encargos adjudicados à função do DT. 

Este é pois, o elo de ligação entre, professores, órgãos de gestão, alunos e 

encarregados de educação. Se por um lado, relativamente à gestão da escola, 

a turma é da sua responsabilidade, por outro a organização curricular 

preconizada pela escola é por ele direcionada por forma a unificar e delinear 

um fio condutor para com os professores da turma. Relação que pude 

identificar quanto à realização das reuniões de conselhos de turma. 

Mas para tecer um comentário sobre estes últimos necessito de abranger o 

discurso. Toda a organização, gestão e acontecimento das reuniões intercalares foi 

ao longo da semana o tema mais abordado em conversas formais e informais. Foi 

possível perceber o estado do ensino através de tal acontecimento. Uma 

organização desta magnitude põe à prova qualquer órgão de gestão que se preze 

a fazer um bom trabalho. Em primeiro lugar as datas das reuniões foram 

divulgadas dois dias antes da primeira acontecer. Tempo que se escasseia e se 

antevê curto, quando percebemos que existe atas para organizar, convocatórias de 

pais para fazer, documentos para acertar. E todo este trabalho recai sobre o DT de 

cada turma que por sua vez também tem de participar em todas as reuniões das 

turmas que lhe pertencem.  

– Diário de Bordo 6, 24 de outubro a 28 de outubro 

Especificando, “o papel do director de turma é também relevante na 

gestão das próprias relações que se estabelecem no seio do conselho, 

dependendo muito da sua estratégia como líder a eficácia do funcionamento 

deste órgão” (Roldão, 1995, p. 28). Todos os problemas relativos à turma são 

direcionados para o DT, consequentemente este orienta e coordena o trabalho 

desenvolvido por todos os professores da turma pela qual é responsável. O 

que impera a necessidade de possuir algumas qualidades de liderança 

porquanto da necessidade que o cargo exige no seu exercício. 
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 Num outro espectro o controlo disciplinar da turma surge na carência de 

conduzir os alunos a tomar os procedimentos corretos. A resolução dos 

problemas que vão surgindo ao nível disciplinar ao longo do ano letivo são da 

responsabilidade do DT, uma vez que este é a ligação entre todos os órgãos 

da ação escolar.  

 O que me leva a dimensionar a relação entre o DT e a família, uma vez que, 

“se as interacções entre a escola e a família forem diminutas, a confiança 

manter-se-á no primeiro nível descrito, o que não favorece a resolução dos 

problemas que, frequentemente, são a única causa que determina a ocorrência 

dessas raras interacções” (Zenhas, 2006, p. 52). Torna-se pois crucial criar 

uma relação profícua com os EE, no sentido de melhor operacionalizar o 

trabalho a desenvolver com respeito à educação dos néofitos. 

Em suma o campo de intervenção do DT situa-se na coordenação do ensino, 

no controlo disciplinar dos alunos e no contacto das famílias, constituindo esta 

tríade, o núcleo duro das atribuições do cargo (Sá, 1997). Apraz-me dizer, 

cargo esse desenvolvido com grande eficiência pela PC ao longo de todo o 

ano. 

 

3.3 Desenvolvimento Profissional 

3.3.1. A reflexão: de obrigação a necessidade na busca do bom professor 

“Quem não se sentir atraído pela vontade de mudar e de inovar, esse 

não será autónomo; continuará dependente, tendo-se concedido a si mesmo 

tornar-se uma coisa” (Alarcão, 1996b, p. 186). Deste modo ao longo do meu 

ensino superior denotei claramente uma amplificação do valor atribuído às 

práticas reflexivas. Sendo que a licenciatura foi maioritariamente assente sobre 

uma rigidez normativa, característica de um currículo profissional onde o 

objetivo era aprender os conhecimentos científicos e aplicá-los na prática 

quotidiana (Shön, 1992). No iniciar de um novo ciclo de estudos (mestrado de 

ensino), principalmente neste último ano, notei de forma mais corrente um 
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incentivo ao practicum reflexivo do qual Shön (1987) nos elucida e leva a 

refletir na sua obra Educating the Reflective Practitioner por meio de um 

estúdio de arquitetura. 

A pertinência do diário de bordo surge na necessidade do estudante-estagiário 

registar os acontecimentos em plano físico, confrontando-os posteriormente com a 

literatura, reformulando constructos, construindo outros ou simplesmente tomar 

consciência do sucedido num ambiente controlado propício à reflexão, ao 

escrutínio e apreciação de possíveis aprendizagens sobre a sua ação enquanto 

professor. Ao certo que, quando iniciei este percurso já estava certo da carência e 

papel de reflexão ao longo do EP, entendimento construído em anos anteriores de 

formação. Certo, mas porém consciente, que nem todos nós estudantes-

estagiários o perceberam tão precocemente, circunstância que atribuo à evolução 

de cada um ao nível do pensamento e capacidade de análise. Assim, desde os 

primórdios deste ano, acredito que “para a materialização de uma prática 

pedagógica eficaz é necessário que o professor procure reflectir sobre o seu fazer 

pedagógico, baseado em fundamentos teóricos que subsidiará a organização do 

seu trabalho na sala de aula” (Sérgio, 2014, p. 19). Onde “para transformar a 

realidade, para desenvolver a minha acção sobre a realidade, transformá-la, é 

necessário conhecer essa mesma realidade. Em função disto a minha praxis é, 

necessária e constantemente, a unidade entre a minha acção e a minha reflexão” 

(Freire, 1973, p. 26) , sendo o produto, as aprendizagens que levo na bagagem. 

– Diário de Bordo 33, 15 de maio a 19 de maio 

Ao aprofundar da discussão, levantam-se destas premissas duas dimensões, 

uma mais oculta que tem que ver com a ética associada à deontologia na 

profissão, com a responsabilidade profissional associada ao profissional 

docente e uma outra que se tem vindo a revelar desde o início, a reflexão. As 

duas estão associadas porquanto do que esta última providencia, à qualidade 

da primeira. Debruçar-me-ei sobre a ética associada à deontologia explorando 

a reflexão posteriormente por considerar que enquadra a necessidade da 

segunda. 

Antes da deontologia surge a ética onde esta se enquadra e se 

robustece. Sobre o campo ético Savater (2010, p. 147) afirma que este “ocupa-
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se da administração que cada qual faz da sua vida, para seu próprio bem. O 

cenário deste debate é fundamentalmente íntimo: a consciência de cada um”. 

Por sua vez como referido, a deontologia tem por base a ética e quanto à 

deontologia de uma profissão recorrerei a Reis Monteiro citado por Queirós 

(2012, p. 60) que a define “como um conjunto articulado e coerente de normas 

proclamando os valores e princípios, que por sua vez se traduzem em deveres 

e direitos, que um grupo ocupacional reconhece como seu ideal profissional”. 

Desta feita idealizada por homens e consequentemente temporal e efémera. 

Contudo, “a contemporaneidade conhece também a tentação para diabolizar o 

distante e o diferente, quando o mal está, na verdade, no próximo e no 

semelhante” (Baptista, 2002, p. 133). Enaltecendo assim, a importância 

acrescida que concedo aos valores e princípios associados ao exercício da 

profissão docente pois “cada profissional tem responsabilidades individuais e 

sociais, uma vez que suas ações envolvem pessoas que delas beneficiam” 

(Queirós, 2012, p. 60). Sinto que aprender a ser professor passa por adjudicar 

ao meu trabalho como docente uma componente de elevada responsabilidade 

diária e temporal, uma consciencialização acrescida, porquanto do que a minha 

ação pode influenciar em terceiros que têm por direito o melhor ensino que eu 

possa fornecer. E é meu dever (este balizado pelo código deontológico) 

aprimorar as minhas capacidades e habilidades nas suas mais variadas 

expressões para garantir um ensino de qualidade, uma vez que “a formação 

privilegia a análise e a reflexão sobre problemas inerentes aos alunos, à sala 

de aula e à comunidade escolar como vias de acesso à deliberação moral e à 

reflexão crítica” (Seiça, 2003, p. 81) 

No que diz respeito ao meu entendimento sobre esta última, este veio a 

evoluir, tanto na prática onde já intervenho como treinador/professor de 

ginástica artística e na escola enquanto estudante-estagiário, como na minha 

conceção do que se constitui um bom professor. No que concerne à prática, 

fazendo uma análise usando as ideias de Shön (1992) e mais tarde de Alarcão 

(1996a) quando reflete sobre as ideias do autor fui denotando, uma prática de 

reflexão na ação e sobre a ação. E com o uso fundamentalmente do diário de 

bordo como instrumento, fui crescendo ao nível da reflexão sobre a reflexão 
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na ação. Este último patamar implica uma consciencialização que exige uma 

materialização concreta por palavras devido ao carácter instrumental das suas 

conclusões que servirá para posterior usufruição. Orientada para uma futura 

atuação e não apenas de índole situacional. Tendo eu, ao início deste ano, 

percebido a debilidade da reflexão mental de carácter mais analítico e imediato, 

e compreendido a necessidade da reflexão escrita como propósito eminente de 

reter informação sistematizando-a para mais tarde a poder consultar (Azevedo 

et al., 2014). Só por esta via, viria a conseguir aprimorar o meu artistry de 

Schön, de que nos fala Alarcão (1996a) na sua já referida reflexão crítica sobre 

as ideias do autor, evoluindo assim um pouco mais na minha formação de 

professor. Formação esta com uma condição de inacabável e em constante 

mutação ao longo dos anos de atividade vindouros. Assim, na minha conceção 

do que constitui um bom professor, a reflexão tem revelado um papel 

determinante, pois considero que ser bom professor significa ser-se 

competente. E se a noção de competência é mutável, a reflexão é um meio de 

resolução da sua constante condição.  

Em síntese ao longo deste processo outorgo à ética deontológica da 

profissão um valor superior ao que lhe havia dado até então. Porque acredito 

que ser bom professor é um dever, não basta ser professor, uma vez que ser 

apenas professor não vai de encontro à responsabilidade profissional inerente 

à profissão. A minha ação circunscreve-se ao aluno, sendo este o principal 

afetado da posição que eu decida adotar, da conceção que eu tenha do que 

significa ser bom professor. Fui crescendo ao nível reflexivo ou pelo menos na 

consciencialização da sua necessidade para vir a ser um bom professor. 

Associado à ética deontológica, as práticas reflexivas como meio de uma 

tentativa clara de mudança para melhor, ajudaram-me a manter erguidos os 

princípios pelos quais devo pautar a minha postura no seio escolar enquanto 

bom professor ou tentativa de sê-lo. Mais que tudo a constante requisição de 

justificações, explicações, foi-me ajudando nos processos reflexivos e nesta 

consciencialização. A ética deontológica da profissão e a reflexão foram temas 

que me ajudaram a reformular a minha ideia de um bom professor e a 

determinar a postura que deverei adotar, os caminhos que deverei percorrer 
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para aprender a sê-lo. É certo que ao início por meio de obrigação, mas 

acabando por dar a conhecer a sua importância, a sua necessidade, a reflexão 

nas suas variadas formas constitui-se como o ponto principal de alteração no 

meu entendimento. Na prática e na teoria, tanto pelo meu empenho em 

conseguir a melhor formação, como na reformulação das minhas pré-

conceções relativamente ao que é ser bom professor, das exigências da 

profissão e de como sinto que vou aprendendo a sê-lo2.  

 

3.3.2. Filosofias do Ser espelhados em episódios do quotidiano escolar 

Vários foram os momentos em que as questões éticas se foram levantando ao 

longo das aulas. Está coletânea de acontecimentos espelha não só a forma 

como lidei com eles, procurando conduzir os alunos à introspeção dos seus 

atos, como também o que foi o meu entendimento sobre eles, levantando 

algumas questões que se revelam pertinentes e me parecem relevantes levar 

para o quotidiano escolar. 

 

Diário de Bordo 23, 27 de fevereiro a 3 de março 

Na semana anterior a última aula da minha colega teve a presença da 

PO, tendo sido os alunos alertados previamente para tal facto. Ainda assim, 

apenas nove alunos compareceram na aula, tendo por isso os restantes 

demonstrado um profundo desrespeito, consideração e apresso pela sua 

professora, minha colega de estágio. Esta tem sido incansável ao longo deste 

ano nos preparativos e nas metas a que se propõe alcançar ao longo das 

aulas, algo que não tem sido devidamente valorizado pelos alunos (pelo menos 

não por todos). Esta semana surgiu a ocasião de marcar o momento e chamar 

os alunos a atenção para tal facto. Este foi outro dos momentos que entendo 

ser muito valioso para as aprendizagens dos alunos na vida escolar. Transmitir 

                                            
2  Grande parte deste ponto advém da elaboração de uma tarefa no âmbito da unidade 
curricular de Profissionalidade Pedagógica do 1º semestre do ciclo de estudos, endereçado 
com o tema da reflexão e do bom professor. 
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a importância do respeito pelo outro, fazer valer o valor da responsabilidade, a 

noção de relação com o outro e as linhas imaginárias que coordenam a nossa 

relação com os restantes membros de uma sociedade. Porque extrapolando o 

acontecimento para a realidade do quotidiano é a esse ponto que se resume, 

alguém esforçou-se para eu ter o melhor e eu não demonstrei apreço, cuidado 

e respeito pelo ato de altruísmo que o outro teve para comigo. Digo altruísmo 

porque bem sei que a minha colega não tinha necessidade de fazer tudo o que 

faz pelos seus alunos, mas fá-lo porque entende que estes podem beneficiar e 

porque quer dar o seu melhor, no que à lecionação diz respeito. Estes 

momentos voltarão certamente a acontecer nesta turma e em outras, primeiro 

porque seria completamente irrefletido pensar que todos os alunos da turma 

aprendam à primeira, pensar que todos estão dispostos a aprender, acreditar 

que conseguiremos sempre chegar a todos, e segundo porque o aluno de hoje 

não é o mesmo de ontem, nem será certamente o mesmo de amanhã. 

Estamos e os alunos estão em constante aprendizagem. Por isso é que dizer 

que o mundo está pior do que nunca é uma falácia descabida, como o diz 

Savater (2005, p. 131) “o mesmo foi dito em todas as épocas e com razão, 

porque as sociedades humanas nunca foram nada «do outro mundo», como 

costuma dizer-se, sempre foram coisas deste mundo e, por isso, coisas cheias 

de defeitos, de abusos e de crimes.” Neste sentido, é preciso que haja também 

em todos os tempos, pessoas com temperança para equilibrar os pratos da 

balança. E isto é um pouco do que fazemos na escola através destes 

momentos, a uma escala menor bem sei, mas não deixa de ser um contributo. 

Através de nós, providenciar ferramentas aos alunos que lhes permitam a eles 

mesmos individualmente construir o seu eu impessoal capaz de se dar em 

comunidade. 

 

Diário de Bordo 33, 15 de maio a 19 de maio 

Acrescentando a introdução dos quatros alunos na aula que eram 

externos à turma mas que de bom agrado acolhi, não contentou alguns alunos. 

Percecionei estes dissabores por meio, de atitudes, apupos, expressões e 
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algumas revelias. Bom, por entre feebacks emitidos quanto aos jogos a 

decorrer, surgiu a oportunidade de «ensinar» alguns alunos que estavam de 

fora e que se iam revezando. As conversas foram centradas no ser, o lidar com 

o sentimento, o pesar das características do momento e decidir qual a melhor 

maneira de me relacionar e estar, o perceber as normas e em função das 

minhas crenças como proceder. Algo que venho a outorgar de enorme valor, 

que se coaduna com a minha forma de estar enquanto professor e que vai ao 

encontro da opinião de Freire (1973) quanto à maneira como a educação deve 

ser orientada, uma educação que desmistifica a realidade fazendo com que 

seja possível tanto ao mestre como ao aluno ultrapassar o analfabetismo 

político. 

 

Diário de Bordo 34, 22 de maio a 26 de maio 

Assim estas situações levam-me a questionar a veracidade de algumas 

informações, as intenções da aluna e a sua predisposição para as aulas. Não 

podemos nós adultos desvairamo-nos da autoridade e alienarmo-nos da nossa 

responsabilidade para com os muros que edificaram o ser da criança. 

“Paulatina mas inexoravelmente, os recursos da criança vão-se multiplicando 

ao passo que o símio começa a repetir-se” (Savater, 2006, p. 31), ela não sabe 

o que fazer, ou melhor sabe o que fazer com base no que já aprendeu e 

experienciou, mas ela ainda é tão nova. “Não somos livres de escolher o que 

nos acontece, mas somo livres de responder desta maneira ou daquela ao que 

nos acontece” (Savater, 2005, p. 30). Então, como pode pedir-se à criança que 

tome as decisões ponderadas de um adulto – pelo menos dos que têm 

sanidade ética para o efeito – como pode questionar-se as suas decisões 

quando estas foram tomadas a seu belo-prazer sem normas edificadoras sobre 

o que é certo e o que é errado tendo em vista o crescimento pleno, eclético e 

potenciador de sucesso a todos os níveis do principiante no processo de 

construção que é a vida. Restar-nos-á então envergamos a nossa condição de 

trilho a seguir para os mais novos – encarregados de educação, médicos que 

prescrevem atestados, professores – sem nunca deixarmos cair a capa por 
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mais molhada e pesada que esta esteja, mas para tal “implica assumir que 

vivemos no deliberado, não no fatalmente imposto. Daí que nenhuma pertença 

possa servir de desculpa para privar alguém – seja qual for o seu sexo, origem, 

raça ou condição familiar – da educação cívica que lhe permitirá participar na 

gestão do comum. Acima de qualquer outra determinação, partilhamos o ser 

racionais, logo, razoáveis, isto é, protagonistas e não comparsas do drama 

social que interpretamos juntos” (Savater, 2003, p. 131).   

 

Diário de Bordo 35 e 36, 29 de maio a 9 de junho 

Discorrendo sobre o decorrer da segunda semana começo por me 

resvalar para a minha última aula com a minha TR. Conteúdo de ensino 

existente dos programas nacionais não teve nenhum, mas conteúdo de ensino 

sobre questões que carregamos ao longo da nossa vida, fiz questão de incluir. 

Uma aula por si mais livre, tendo eu participado do jogo do «mata» com os 

alunos, prosseguindo para a autoavaliação dos alunos. Na fase final deu-se 

lugar a um momento de conversar para juntar as «pontas do novelo» que foi 

este ano e tentar situar e chamar a atenção dos alunos para os anos vindouros. 

“Nós, os professores, somos agentes da perfectibilidade, da liberdade e do 

aprimoramento” (Bento, 2008, p. 59), portanto não caberia na massa cinzenta 

deixar de lado a oportunidade de tentar limar as arestas pelas quais os meus 

alunos veem o mundo e que me deixam por vezes preocupado quanto ao seu 

futuro. Assim, por entre um exercício que era meu conhecido (o jarro da vida) e 

através da visualização deste passei para os alunos a mensagem que queria.  

Assim, por meio de alguns risos e gargalhadas, ovações e palmas, tristeza e 

lágrimas fui criando um momento que – espero eu – lhes sirva de alavancagem 

para o futuro e ao qual possam retornar nas suas memórias sempre que 

quiserem e se sentirem perdidos.  
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RESUMO 

 

O presente papel decorre do escrutínio do estágio em Educação Física (EF) de 

um estudante-estagiário (EE) (o autor). Este centrou-se no trabalho 

desenvolvido ao longo de uma UD de ginástica acrobática, lecionada sobre os 

ditames do Modelo de Educação Desportiva (MED). Assim, o principal 

propósito deste trabalho foi tentar compreender a perceção dos alunos 

relativamente à modalidade de ginástica acrobática através da utilização do 

MED. No entanto, importou também para o estudante-estagiário compreender 

como funcionava a aplicação do modelo em contexto real. O material recolhido 

circunscreveu-se ao Diário de Bordo do estudante-estagiário (EE) durante o 

intervalo de tempo em que a unidade foi lecionada e a entrevistas 

semiestruturadas realizadas às equipas que constituíram o campeonato. Foi 

feita uma análise exaustiva dos dados sobre estas últimas e servido o diário de 

bordo como complemento. Para a análise dos dados, utilizou-se a análise de 

conteúdo de acordo com as recomendações de Bardin, 2004; Ghiglione & 

Matalon, 2005; Queirós & Graça, 2013. 

Os resultados apontam para a capacidade do modelo providenciar 

aprendizagens significativas e autênticas. Quando à afinidade dos alunos para 

com a modalidade, apesar de apenas alguns demonstrarem gostar um pouco 

mais de ginástica, todos eles alvitraram mais apreço pelas aulas através 

primordialmente do trabalho de grupo que foram desenvolvendo e 

consequentemente o uso de equipas fixas ao longo de toda a temporada que 

obrigou a uma autorresponsabilização sobre a forma de estar de cada um face 

ao grupo. 

 

Palavras-chave: Modelo de Educação Desportiva; Ginástica Acrobática; 

Educação Física; Perceção dos Alunos   
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Abstract 

 

The present paper results from the scrutiny of the internship in Physical 

Education of a student-teacher (the author). It is centered on the work 

developed during a didactic unit of acrobatic gymnastics, taught through the 

application of Sports Education Model. Thus, the main purpose of this work was 

to try to understand the student’s perception of acrobatic gymnastics through 

the use of Sport Education. However, it also mattered to the student-teacher the 

understanding of how the application of the model worked in real context. The 

collected material was limited to the student-teacher's logbook during the 

interval of time in which the unit was taught and to semi-structured interviews 

with the teams that constituted the championship. A thorough analysis of the 

data provided by the interviews was made and the logbook was used as a 

complement. For the analysis of the data, the content analysis was used 

according to the recommendations of Bardin, 2004; Ghiglione & Matalon, 2005; 

Queirós & Graça, 2013. 

The results point to the capacity of the model to provide meaningful and 

authentic learning. Regarding student’s affinity for sport, a few have shown that 

they enjoy gymnastics, and all of them showed more appreciation for the 

classes, mainly through the group work they were developing and, 

consequently, the use of fixed teams throughout the season. Which required an 

accountability of each student´s behavior within the team. 

 

Keywords: Sport Education Model; Acrobatic Gymnastics; Physical Education; 

Student’s Perception. 
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1. Introdução 

 

O MED constitui um modelo de ensino da EF que procura dar respostas 

a algumas lacunas presentes nas abordagens tradicionais. Este foi maturado 

ao longo de um período de 5 anos, onde o autor Daryl Siedentop e a sua 

equipa de investigação observaram a eficiência do ensino nas aulas da 

disciplina. Nessas aulas verificava-se uma notória falta de entusiasmo e 

empenho por parte dos alunos embora estes cumprissem todas as tarefas 

propostas, e uma incapacidade de transferir a habilidade na execução das 

técnicas e táticas trabalhadas isoladamente, para a complexidade do contexto 

de jogo. Em suma, chegado ao jogo este revelava-se pobre e de pouco nível 

(Siedentop et al., 2004). Assim nasce o MED procurando dar resposta a estas 

lacunas. 

O modelo procura educar estudantes a serem jogadores na totalidade do seu 

sentido e ajudá-los a desenvolverem-se como pessoas competentes, literatas e 

entusiastas no que ao desporto diz respeito (Siedentop, 1994). Assim, este 

centra a sua justificação na preconização destes “três eixos fundamentais que 

se reveem nos objetivos da reforma educativa da Educação Física atual: o da 

competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo 

desporto” (Mesquita & Graça, 2009, p. 59). Deste, subentende-se que a EF 

deve formar alunos desportivamente competentes, capazes de participar 

satisfatoriamente na competição de uma dada modalidade, formar alunos 

desportivamente literatos, que compreendem e respeitam os rituais e tradições, 

bem como as normas e regulamentações inerentes ao desporto, formar alunos 

desportivamente entusiastas, que procuram o desporto extra escola, que o 

praticam e o percebem como um veículo de qualidade de vida, que defende a 

sua autenticidade e não deturpa os seus propósitos. 

A dinamização do MED assenta na extrapolação de uma época desportiva para 

a sala de aula, similar às épocas desportivas observadas no quotidiano do 

mundo do desporto (Hastie, 2012). Desta feita, procura promover as 

aprendizagens na EF através de experiências autênticas. As características 
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preconizadas – inerentes a esta autenticidade – que constituem a UD da 

modalidade em causa dividem-se entre a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, a festividade, os registos estatísticos e o evento culminante 

(Hastie, 2012; Mesquita & Graça, 2009; 2005; Siedentop, 1994; Siedentop et 

al., 2004). Na época desportiva estão delineados os momentos e os 

acontecimentos ao logo de toda a unidade temática. “A filiação promove a 

integração, no imediato, dos alunos em equipas e, consequentemente, o 

desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo” (Mesquita & Graça, 

2009, p. 61). A competição formal prevê um quadro competitivo para o qual as 

equipas vão treinar e trabalhar tendo em vista uma participação coesa e 

renhida. A festividade faz parte da natureza do desporto e aumenta o 

significado da época desportiva para os alunos. O que nos leva ao evento 

culminante que se assemelha a uma final de uma época desportiva ou 

competição formal com escala nacional ou internacional, é o momento auge da 

época e neste promove-se a festividade e alegria de pertencer a algo. O registo 

estatístico visa o aumento da formalidade da competição e incentiva os alunos 

a manterem o foco ao longo de toda a época desportiva. 

Enquanto modelo de ensino, este tem demonstrado uma elevada aceitação e 

reconhecimento com respeito ao seu impacto educacional em várias vertentes 

(Browne et al., 2004; Grant, 1992; Hastie & Sinelnikov, 2006; Hastie et al., 

2011; MacPhail et al., 2008; Pill, 2008). Contudo, a investigação produzida até 

ao momento centra-se sobretudo na aplicação do modelo tendo por base o 

estudo em desportos coletivos (Hastie et al., 2011). Ainda assim, Coelho et al. 

(2012) aplicou o modelo ao longo de uma unidade de atletismo utilizando as 

perceções de uma professora e dos alunos participantes do estudo. E no que à 

ginástica diz respeito Ferreira et al. (2015) procurou entender ao longo do ano 

de estágio de um EE, de que forma o MED poderia contribuir para o 

envolvimento dos alunos na aprendizagem da Ginástica Acrobática. Para tal 

fez uso de entrevistas semiestruturadas e do Diário de Bordo EE. Revelou-se 

um grande envolvimento por parte dos alunos e do estudante-estagiário no 

desenvolvimento das aprendizagens destes.  



Utilização do Modelo de Educação Desportiva na modalidade de Ginástica 
Acrobática: um estudo sobre a perceção dos alunos 

 
112 

 

Lançando o olhar sobre a ginástica nas escolas, a apreciação dos alunos 

relativamente a esta é apontada pelos professores em Lopes et al. (2016) 

como sendo motivacionalmente desfavorável para a prática da modalidade por 

parte dos alunos. Os fatores motivacionais favoráveis parecem ser unicamente 

extrínsecos, enquanto os desfavoráveis demonstraram ter origem intrínseca e 

extrínseca. Contudo, esta separação pode ser, possivelmente, em parte 

explicada por alguma dificuldade demonstrada por parte dos professores de EF 

no que à ginástica diz respeito havendo uma marginalização da ginástica sobre 

o currículo escolar (Williams & Kentel, 2013) e consequentemente um 

acrescento sobre a desmotivação dos alunos para a prática da modalidade no 

avançar dos anos de escolaridade. 

O EE e autor deste escrito sempre demonstrou um interesse especial pelo 

MED ao longo da sua escolarização universitária, tendo apenas contactado 

com este, como aprendiz da teoria e aprendiz na execução prática, traduzindo-

se esta investigação como o primeiro momento em que este faz uso do modelo 

na qualidade de professor. Ele que, possuía já no momento de inicialização 

deste estudo, o curso de treinador de grau II de ginástica artística masculina, 

creditado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, curso internacional 

de grau II de ginástica artística masculina, creditado pela Federação 

Internacional de Ginástica tendo revelado um aproveitamento exímio superior a 

85%. Consta ainda da sua experiência 5 anos de prática efetiva, enquanto 

treinador da modalidade.  

Levantados os problemas da motivação dos alunos para a prática de 

ginástica nas aulas de EF e da dificuldade genérica sobre a modalidade por 

parte dos professores de EF, aliado ao interesse do autor na aplicação do 

MED, surgiu a janela de oportunidade para a realização desta investigação 

estando reunidas todas as condições para o efeito.  
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2. Metodologia 

Participantes 

A amostra presente deste estudo foi a turma ao encargo do EE, 

configurando-se esta como uma amostra por conveniência. A mesma é 

referente a uma turma do ensino secundário, da Escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas, da cidade do Porto com idades compreendidas entre os 

16 e os 18 anos. Sendo composta por 25 alunos (16 do sexo feminino e 9 do 

sexo masculino), em que um dos alunos do sexo masculino era portador de um 

glaucoma que lhe afetava a visão. Quando questionados sobre a sua 

modalidade preferida 23% do alunos referiram a ginástica, tendo esta sido 

ultrapassada apenas pelo basquetebol com 31% de preferência por parte dos 

alunos. Participaram nas entrevistas 21 alunos. O estudante-estagiário (o 

autor) participou do estudo como observador participante, tendo realizado 

anotações relativas ao decorrer das aulas ao longo do diário de bordo e 

intervindo na qualidade de professor da turma.   

Instrumentos 

Os instrumentos utilizados para a recolha dos dados circunscreveu-se 

ao Diário de Bordo do EE durante o intervalo de tempo em que a UD foi 

lecionada, como suporte às entrevistas realizadas às equipas que constituíram 

o campeonato, tendo sido estas últimas o centro da recolha dos dados. Estas 

tiveram um carácter semiestruturado e o seu guião foi idealizado tendo em 

conta as revisões de Hastie et al. (2011) e Wallhead & O'Sullivan (2005). Após 

a construção do guião (anexo 1), este foi revisto por um especialista, que 

alvitrou a sua versão final. 

Procedimentos e aplicação 

Quanto ao diário de bordo produzido pelo estudante-estagiário, este teve uma 

periodicidade semanal tendo sido construído ao longo de todo o ano de 

estágio. Apenas os parágrafos que faziam menção ao decorrer das aulas de 

ginástica foram tidos em conta para o estudo.  
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Quanto às entrevistas, estas foram realizadas num lugar calmo, sem influência 

de terceiros e com autorização prévia por parte dos Encarregados de 

Educação dos alunos com consentimento informado face a estas. Cada aluno 

identificou-se ao início da entrevista com um número, tendo este sido utilizado 

posteriormente para a transcrição das entrevistas. 

Procedimentos de análise de dados 

“A análise de conteúdo fornece informações suplementares ao leitor crítico de 

uma mensagem, seja este linguista, psicólogo, sociólogo, crítico literário, 

historiador, exegeta religioso ou leitor profano desejando distanciar-se da sua 

leitura «ardente», para saber mais sobre esse texto” (Bardin, 2004, p. 127). 

Sendo o autor inexperiente pareceu acertado seguir com o procedimento de 

análise dos dados através das recomendações de (Bardin, 2004). Face a esta 

condição e ainda referente ao processo de análise, este centrou-se no 

conteúdo manifesto, uma vez que a análise do conteúdo latente é mais 

arriscada em termos interpretativos (Queirós & Graça, 2013). 

Procurando a construção de um corpo coerente de discurso e com o intuito de 

melhor situar os dados obtidos, foram definidas três categorias, sobre as quais 

foram alocadas as subcategorias definidas, tal como se pode ver no quadro a 

seguir. 

Assim, no que às entrevistas diz respeito, após a construção do guião foram 

definidas à priori, as seguintes subcategorias: - Relação de cooperação; - 

Medo; - Perceção do erro; - Responsabilidade individual; - Avaliação. Após 

realizada uma primeira análise de conteúdo flutuante, foram definidas mais 

subcategorias à posteriori procurando dar significado aos dados obtidos, foram 

elas: - Ação do professor face ao erro; - Motivação para a prática de ginástica 

utilizando o MED; - Aprendizagem através do MED; - Equipa; - Necessidade da 

competição. 
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Quadro 1 Categorias e subcategorias compartimentadas 

Ações Individuais 

 Medo; 

 Perceção do Erro; 

 Responsabilidade Individual; 

 Avaliação; 

 Ação do professor face ao erro. 

Ações Grupais 

 Relação de cooperação; 

 Equipa; 

 Necessidade da competição. 

Utilização do MED 

 Motivação para a prática de ginástica utilizando o MED; 

 Aprendizagem através do MED. 

 

Deste modo, através do procedimento de análise procurou-se analisar as 

causas e antecedentes da mensagem – neste caso os textos – compondo-se 

esta como o «plano vertical 3 », sendo este um dos campos possíveis de 

aplicação de análise do conteúdo de Ghiglione & Matalon (2005). 

 

 

  

                                            
3 Ver pag. 183 (Ghiglione & Matalon, 2005) 
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3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Os resultados obtidos e a sua discussão estão organizados com base 

nas categorias definidas para a sua estruturação. Estes foram posteriormente 

discutidos e confrontados com a literatura existente que referencia estas 

temáticas.  

Ações Individuais 

 Estas remetem-nos para a pessoalidade de cada aluno, que através das 

subcategorias demonstram sua visão de cada constructo expresso e na 

extrapolação de cada um para a prática efetiva da aula. 

Estudos demonstram que o medo de falhar pode contribuir para um 

envolvimento frequente dos alunos em comportamentos antissociais (Sagar et 

al., 2011). E existem vários benefícios em utilizar o desporto proactivamente 

para promover o desenvolvimento social (Conroy, 2001). Assim à subcategoria 

do medo, os alunos apontam a equipa como um bom meio de se sentirem 

seguros, uma vez que têm a oportunidade de trabalhar várias vezes com as 

mesmas pessoas, em equipa. 

Então, neste contexto de grupo, em que estamos a criar uma união, essa união 

pode fortalecer essa falta de confiança e assim a pessoa pode perder o medo ou 

não. (Aluno 5) 

Sim. Imagina, não me vou por nas costas de uma pessoa que sei que é capaz de 

me deixar cair. Se treinar com o aluno 13 sei que ele não me vai deixar cair. (Aluno 

12) 

Eu vou falar por mim, que tenho receio de fazer quase tudo. Por exemplo, eu tinha 

receio de fazer o pino, por exemplo o aluno 10, o aluno 22, eles todos me ajudaram, 

e sempre puxaram. Por exemplo se eu não consegui fazer a cambalhota para trás 

eles estavam sempre “Faz, anda, eu seguro-te aqui eu seguro-te ali”. Acho que nos 

dá de certa forma outra confiança. Saber que eles vão estar lá para nos ajudar. 

(Aluno 9) 
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Na mesma linha, este trabalho de equipa proporcionou também um sentimento 

de conforto entre os alunos. 

E até mesmo se falharmos, acaba toda a gente ou a rir-se ou assim, não é assim 

um ambiente tão sério. (Aluno 9) 

Desta forma os alunos foram aprendendo a serem um elemento de suporte 

apropriados para com os seus colegas de equipa (Siedentop, 1994). 

Fazendo ligação a esta menção anterior e com respeito à subcategoria 

da perceção do erro, os alunos apontaram alguma desmotivação face a este. 

Ás vezes desmotiva. No sentido em que ficamos com medo de tentar. (Aluno 19) 

Assinalando a sua preocupação face a este no sentido de não quererem 

prejudicar os colegas. 

Imensa. Um erro pode afetar um coletivo. (Aluno 1) 

(…) prejudicar um bocado a equipa na avaliação. (Aluno 19) 

Tento não errar muito. Porque imagine se é uma figura, se um elemento da figura 

falha, pode desabar toda. (Aluno 12) 

Estas inquietações harmonizam-se com as decisões demonstradas pelos 

alunos do estudo de Ang et al. (2012, p. 125) em que “there were many 

occasions where students were observed making responsible decisions and 

showing respect to each other”.  

No entanto, por vezes a equipa parece ter sido um entrave ao progresso, pois 

os alunos em prol desta escolheram não tentar exercitar elementos ou figuras 

novas ou mais difíceis. 

Não é querer contornar o erro por não fazer, mas é não prejudicar a equipa. (Aluno 

6) 

Aproveitar as potencialidades de cada um. (Aluno 9) 

Enunciaram também o erro como algo de importante visto que se poderiam 

magoar devido a este. Contudo, num outro espectro denotou-se o sentimento 

de embaraço.  
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Ninguém gosta de errar. Às vezes sinto-me mal, porque vê-se que sou a única da 

equipa que sou falhada ou assim. (Aluno 16) 

Num lado mais positivo, alguns alunos perceberam o erro como um meio para 

melhorar. 

É bom para depois corrigirmos. (Aluno 15) 

Ajudamo-nos uns aos outros, não vamos, não vale a pena também estar a 

ridicularizar o erro, mas sim tentar ajudar, para que alguém possa superar a 

dificuldade. (Aluno 10) 

No meu grupo, (…) nós por exemplo “Fizeste isto mal, vamos agora corrigir isso” ou 

tenta outra vez” ou se essa pessoa não se sente à vontade imediatamente faz outra 

pessoa e depois voltamos a fazer isso. (Aluno 9) 

Tem que haver alterações para esse erro deixar de existir. (Aluno 5) 

O que alinha o entendimento sobre a conceção do erro dos alunos numa 

perspetiva criterial, centrada no processo, na motivação intrínseca, podendo 

este ter sido um poderoso instrumento de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 

2011). 

Quanto à subcategoria da responsabilidade individual esta expressa o 

que os alunos entenderam como sendo o seu papel e o seu efeito para com o 

coletivo. Quanto questionados sobre o tema do seu papel para com o grupo, da 

sua responsabilidade individual para com o grupo, vários foram os alunos que 

mencionaram a expressão «com responsabilidade em cima», passando o 

coletivo a ser prioridade em prol do individualismo. 

Pois é que agora é complicado, as pessoas individualistas por exemplo. (…) E que 

«aziam» rapidamente. (Aluno 6) 

É assim se fosse individual, nós se calhar tomávamos outras atitudes, mas como é 

em grupo nós não queremos estar a prejudicar os outros. (Aluno 10) 

Às vezes posso estar num dia que até não me apetece fazer, mas sei que tenho de 

fazer, até me vou esforçar mais porque eu não estou só para mim. (Aluno 9) 
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Quanto às ações que tomavam ao longo das aulas esta priorização obrigou-os 

a terem atitudes mais comedidas. 

Depende. Imagina se quisermos brincar no sentido de não ajudar a equipa. (Aluno 

7) 

Mas como é que te sentes? (Entrevistador, dirigido ao aluno 7) 

Por um lado não estar a trabalhar gosto, porque não gosto de ginástica, 

mas ao mesmo tempo, estou a prejudicar a equipa a não fazer o trabalho 

diariamente. (Aluno 7) 

Obriga-nos a pensar duas vezes. (Aluno 2) 

Não podemos pensar em nós. (Aluno 5) 

Dá para pensar duas vezes se vais aziar ou não. (Aluno 6) 

Se calhar pensamos duas vezes antes de tomarmos uma decisão que possa 

prejudicar os outros. (Aluno 10). 

A própria responsabilidade que advinha do cuidado para com o outro, levou os 

alunos a identificarem um crescimento em si mesmos. 

Se me dão um compromisso, estou-me a comprometer com isso, eu tenho de o 

cumprir, senão estou a fazer algo de mal para mim, não estou a ser correto e 

também não estou a dar o exemplo aos outros. (Aluno 5) 

Ajuda-nos a crescer. (…) Não sendo só o próprio prejudicado, mas sendo o grupo 

inteiro. (Alunos 1) 

Assim, eles foram demonstrando que esta relação afetou a sua forma de estar, 

não só para com o grupo, mas também para consigo. Deste modo, o MED 

providencia aos alunos um ambiente estruturado que centra a atenção destes 

na reconfiguração de algumas estruturas sociais que são dominantes nas 

atividades desportivas da disciplina de EF (García-López & Gutiérrez, 2015; 

Perlman & Karp, 2010). Da mesma forma que estas oportunidades de 

reconfiguração das relações sociais permitem ao aluno receber uma atenção 

positiva dos seus pares por demonstrar esforço ou habilidade física e assim 

ganhar uma posição dentro da hierarquia social (Wallhead et al., 2013). 
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Com respeito a alguns parâmetros do MED, como sendo o uso de camisola da 

mesma cor por equipa, como o sistema de pontuação implementado, os alunos 

perceberam de que forma este poderia afetar o desempenho da sua equipa, 

tendo estes modelando as suas ações face a tal aspeto. 

Chegamos atrasados, chegamos a hora. Isso cada vez mais as pessoas tentam 

chegar a horas. (Aluno 6) 

Eu vou ser sincera por mim. Se fosse só por mim eu não chegava sempre a horas à 

aula de ginástica. (…) Custa-me de manhã, pronto custa. Mas por eles, para eles 

não serem prejudicados por minha causa levanto-me mais cedo para estar cá mais 

cedo. (Aluno 10) 

Afeta de maneira positiva, porque apesar, por exemplo nós tentamos chegar a 

horas mas assim ainda temos de chegar mais a horas. Isso é uma coisa boa. 

(Aluno 13) 

Eu tento não esquecer-me da camisola para não ficarmos com menos pontos. 

(Aluno 16) 

Feito enunciado também pelo estudante-estagiário. 

Todos os alunos trouxeram a camisola com a cor da sua equipa. (Diário de Bordo 

21, 13 de fevereiro a 17 de fevereiro) 

 Na subcategoria da avaliação procurou-se perceber como era 

ministrada a avaliação em anos anteriores, no sentido de situar os dados 

obtidos posteriormente. Enquadrando o leitor, a turma resultou da junção de 

duas turmas provenientes do ano anterior. Assim, os alunos tiveram avaliações 

diferentes. Enquanto uns não tiveram uma estrutura definida, tendo-se revelado 

esta como avaliação contínua dos alunos ao longo das aulas. 

Nós não tínhamos avaliação. Nós íamos fazendo. (Aluno 9) 

Não tínhamos um momento em que eramos avaliados. Durante as aulas ele ia 

vendo. (Aluno 4) 

Outros foram sujeitos a uma avaliação mais individual. 

Fazíamos uma sequência individual cada um. (Aluno 18) 
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Tínhamos uma sequência de elementos de solo, era distribuído de 0 a 5, cada um 

executava a sua sequência. (Aluno 6) 

Havia esquemas já feitos com um número X de elementos, com vários níveis. Mas 

já eram pré-definidos, não eramos nós que escolhíamos os elementos, podíamos 

escolher a ordem em que fazíamos. (Aluno 14) 

Nós, era um bocado, ficávamos assim um bocado nervosos quando sabíamos que 

íamos ser nós, que eramos sozinhos a fazer o esquema. Depois tínhamos a 

camara a filmar. (Aluno 15) 

Em nenhum dos dois casos foi referida a relação continuada de um grupo ao 

longo do tempo. Desta feita, quando questionados sobre os seus sentimentos 

quanto ao facto de agora serem avaliados em grupo, várias foram as 

aprovações e sensações de conforto expressadas. 

Ai eu sinto-me melhor. (Aluno 12) 

Por um lado é bom, porque estamos juntos, não estamos sozinhos. Mas por outro 

lado há muito mais responsabilidade porque se um errar pode pôr em causa a 

avaliação do grupo todo. (Aluno 14) 

Se calhar as notas vão ser dadas de uma forma mais correta. (Aluno 4) 

Prefiro fazer em equipa do que ser individualmente, acho que há mais pressão 

individualmente. (Aluno 19) 

A ênfase na competição e avaliação foram fontes de vergonha e humilhação, 

baseadas tanto no tamanho do corpo como na performance atlética, o que 

impeliu a desistência organizada das raparigas da EF (Daalen, 2005). Desta 

feita, o MED através do trabalho em grupo parece ser uma possível resposta a 

estas preocupações. 

 A questão da ação do professor face ao erro interpelou-se muito numa 

perspetiva mais genérica, tendo os alunos expressado a sua forma de atuar 

face ao erro de forma muito concreta e pragmática quanto à execução prática. 

Foi mencionado maioritariamente que o professor deveria corrigir sempre que 

visse um erro.  
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Deve-nos corrigir e não deixar passar os erros que vê. (Aluno 14) 

Ajudar os alunos sem criticar. (Aluno 19) 

Ensinar como é que se faz. (Aluno 18) 

Num outro espectro, as questões do comportamento foram também 

levantadas, os alunos consideraram que o professor deveria intervir se visse 

um aluno a comportar-se de forma indevida. 

Passada esta primeira barreira da «resposta pronta», os alunos foram 

questionados se o professor deveria simplesmente corrigir e dar a solução. 

Aqui, estes levantaram as questões da segurança como sendo uma situação 

de intervenção imediata. 

Se for assim erros que possam por em causa a segurança deve avisar logo. (Aluno 

13) 

Por sua vez a noção do erro como forma de aprendizagem começou a surgir. 

Senão também deixar fazer e deixar-nos perceber porque erramos ou o que 

precisamos. (Aluno 13) 

Corrigir ou então dar outro tipo de soluções não só para esse erro, mas outro tipo 

de soluções. (Aluno 4) 

É dar-nos um ponto de vista, do que quem está de fora diz. (Aluno 1) 

Tendo sido mencionada a necessidade de alguém mais experiente para ajudar 

na evolução ao nível da aquisição das habilidades, mas também do controlo do 

comportamento. 

Sim, mas pode não ter a mesma perceção que um professor tem. Não podemos 

comparar uma pessoa que tem estudos em ginástica com uma pessoa que está a 

aprender ginástica. (Aluno 4) 

Eu às vezes não tenho noção do que estou a fazer mal. Por exemplo o professor já 

me ajudou várias vezes, ou até quando tinha medo o professor “Pronto estás a 

fazer isto mal” e vinha-me ajudar. E em atitudes coletivas, nós às vezes não nos 

conseguimos manter coesos, então às vezes dispersamos um bocadinho. E se o 

professor reparar nisso diz “Cuidado”, não é assim nada muito severo. (Aluno 9) 
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Numa fase final da discussão, o professor surge mais como um mediador do 

erro, na medida em que este, sendo detentor de mais conhecimentos, pode 

oferecer uma visão mais ampla ou orientar o pensamento dos alunos face aos 

erros que cometem. Os alunos parecem ter apreciado o posicionamento do 

professor face ao desenrolar das aulas no que respeita a esta questão.  

Ações Grupais 

 No que às ações grupais se considera, foram englobados todos os 

temas revelados que situavam o aluno em estreita ligação com um grupo. 

Assim, a primeira subcategoria da relação de cooperação surgiu no intuito de 

se perceber quais eram as dinâmicas que eram estabelecidas dentro do grupo. 

Quando questionados sobre a sua perceção quanto à oportunidade de 

cooperarem com outros colegas os alunos demonstraram haver mais 

vantagens nesta forma de organização. 

É uma maneira de aprender. É mais coletiva. (Aluno 1) 

Podemos melhorar as nossas fraquezas. (Aluno 4) 

É bom. Porque assim podemos ajudar-nos uns aos outros. (Aluno 14) 

Acho que se melhora com mais facilidade. (Aluno 15) 

Pois aí está a parte, eu disse a que me desmotivava que é o não gostar, a que nos 

motiva é que estamos num grupo e estamos todos a trabalhar para o mesmo. 

(Aluno 1) 

(…) Por exemplo eu esforço-me mais este ano com pessoas do meu grupo que não 

me esforçava no ano passado. O ano passado era o que eu queria fazer. (Aluno 11) 

Afunilando o discurso, o questionamento voltou-se para o uso de equipas fixas. 

Aspeto até então não mencionado. Para além das valências de trabalharem em 

grupo, os alunos apresentaram prós que se sustentam na manutenção dos 

mesmos membros de equipa ao longo de toda a unidade didática (UD) 

(MacPhail et al., 2008). 
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(…) empenhamo-nos mais porque temos todos que trabalhar, por causa da equipa. 

Para não prejudicarmos a equipa. (…) eu gosto mais porque as pessoas são 

sempre as mesmas, então dá para trabalhar melhor. (Aluno 19) 

(…) assim as pessoas conhecem-se melhor e sabem melhor o que é que 

precisamos de fazer. (Aluno 15) 

Acho que em termos de organização, por exemplo quando vamos executar alguma 

figura, ao termos as mesmas pessoas já sabemos mais ou menos o que cada um 

faz. (Aluno 17) 

Acho que depois nos habituamos a trabalhar com as pessoas da nossa equipa. 

(Aluno 8) 

Também nos ajudamos a conhecer melhor dentro do grupo. Assim cada um no 

grupo consegue perceber as fraquezas do outro e pode ajudá-lo. (Aluno 5) 

(…) acho que é muito importante cada um ceder em certos tipos de coisas que é 

para se criar um bom ambiente na equipa e ser mais fácil a cooperação uns com os 

outros. (Aluno 18) 

Após esta manifestação genérica que o uso de equipas fixas de facto ajudava 

cada um na sua evolução, mas não só, por isso importou compreender por que 

razão os alunos pensavam dessa forma. 

Um aluno referiu a oportunidade de estreitar laços. 

Não sei se tem muito a  ver, mas por exemplo a nossa equipa é uma mistura de 

duas turmas que nunca tinham estados juntas. E eu agora falo mais com as outras 

pessoas, que não falava, por exemplo com o aluno 10, com o aluno 22, com o 

aluno 1. Acho que me deu a oportunidade de falar mais com eles e de me 

familiarizar com eles. (Aluno 9) 

Outro mencionou que a experiência que foi tendo nas primeiras aulas 

possibilitou-lhe ter essa perceção. 

Porque agora temos visto que tem ajudado. (Aluno 15) 

 Dando seguimento à discussão e com respeito à subcategoria da 

equipa os alunos foram evidenciando a sua importância ao longo de vários 
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momentos da entrevista e não unicamente no momento indicado para tal, como 

podemos verificar em pontos anteriores em que existe a interdependência de 

dois ou mais temas com o assunto da equipa. Estando de acordo com a 

necessidade e a importância das equipas, porquanto do que estas evidenciam 

a oportunidade de um relacionamento social proveitoso (MacPhail et al., 2004). 

Também Clarke & Quill (2003) demonstraram que os alunos envolvidos na 

temporada apreciaram e viram valor em continuar com a mesma equipa ao 

longo desta. 

Tendo um aluno enunciado a constituição das equipas como um acrescento ao 

elemento da competição empregue na unidade, a equipa surge também como 

um potenciador das capacidades de cada um e supressor das fraquezas.  

A tapar as fraquezas de uns. (Aluno 2) 

 Exato. (Aluno 1) 

Então uma das vantagens é pelo facto de estarem em grupo e se 

conseguirem complementar? (Entrevistador) 

Sim. (Aluno1; 2) 

Terem sido constituídas equipas com mistura de género foi também entendido 

como algo de positivo. 

Sim, eu gosto mais assim. (Aluno 9)  

Mistas também. (Aluno 7) 

Porque? Vocês eram separados? (Entrevistador) 

Sim. (Aluno 7; 8; 9) 

O uso de equipas mistas e de algumas estratégias para promover a inclusão 

entre os alunos (por exemplo todos os capitães eram do sexo feminino) 

possivelmente contribuíram para melhorias observadas ao nível das 

aprendizagens sobre o controlo das emoções no campo social, principalmente 

nas raparigas (Ang et al., 2012).  
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 Por último a subcategoria da necessidade da competição surgiu ao 

longo da discussão como um ponto em que a unidade era débil pela sua 

natureza de se constituir com um desporto individual e ainda mais por este ser 

de expressão artística. Se por um lado Bell (1994, p. 58) considera que “an 

even more exciting and challenging alternative is acrosport, wich combines 

groups balancees and floor exercises. The sport education model is ideal for 

acrosport. Team members can participate in single and partner balances, 

followed by trio or small group balances or routines”. Por outro, não sendo a 

expressão da competição muito visível este torna-se pouco motivador. 

O que eu estava a querer dizer é que nos desportos coletivos, o próprio jogo, o 

próprio desporto tem a competitividade, por isso se houver uma equipa muito forte e 

uma muito fraca, a fraca fica logo desmotivada e a forte também não se esforça. 

(Aluno 20) 

Podemos dizer então que por haver a questão da oposição como é o exemplo 

do basquetebol onde há oposição direta. Faz diferença o facto de em ginástica 

não acontecer o mesmo diretamente, de não haver oposição direta. 

(Entrevistador) 

Exato, é como na velocidade, se eu estiver a correr com alguém consigo 

correr mais porque tenho alguém a correr ao meu lado e vou tentar 

ultrapassar. Se for correr sozinho… (Aluno 18) 

No entanto, esta visão não era unânime. Quando um aluno expressou a sua 

opinião e fez referência aos anos anteriores em que participou da aplicação do 

MED em outras modalidades, este foi contestado por alunos que nunca tinham 

sido expostos a tal. 

Era uma dinâmica completamente diferente de, “ai vamos chegar a horas”. Nós 

esforçamo-nos para chegar a horas por causa da pontuação é verdade, mas não 

nos esforçamos para ser o primeiro. Isso pode ajudar no empenho do aluno o facto 

de se sentir motivado para a competição. (Aluno 6) 

Ele (aluno 6) estava a dizer que as pessoas não vão querer sentir que o nome 

da equipa esteja em frente da tabela e esteja em primeiro lugar. Mas 
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estávamos aqui a dizer, “nós queremos (aluno 8 e 9) que a nossa equipa 

ganhe”. (Aluno 8) 

Mas não é muito, sei lá. Tu sentes competição dentro da turma? (dirigido 

ao aluno 8) 

Eu sinto, porque nunca tivemos nada assim. (Aluno 8) 

Existiu então uma dualidade. Se por um lado os alunos que já tinham tido 

contacto com o MED, esperavam mais e não sentiram a competitividade 

presente nos desportos coletivos, por outro lado os alunos que contactaram 

com o modelo pela primeira vez demonstram que esta esteve bem patenteada.  

Eu percebo de onde ele vem (aluno 6), porque também já é o terceiro ano que 

usamos este género de modelo, já estamos um bocado habituados. Para eles 

(aluno 7; 8 e 9) se calhar é novidade e acham piada. Nós se fosse diferente é que 

já achávamos um bocado mau. (Aluno 11) 

Em suma, quer por sentirem a falta, quer por entenderem que de facto ela 

esteve presente, os alunos demonstraram uma necessidade e gosto pela 

competição (Fittipaldi-Wert et al., 2009; Mowling et al., 2006; Sinelnikov & 

Hastie, 2010). 

Por sua vez, esta apreciação remete-nos para a necessidade de inovação e 

diferenciação que a aplicação do MED denuncia com os alunos que tiverem 

oportunidade de contactar com este regularmente nos anos anteriores. 

Utilização do MED 

 Procurando ir ao encontro dos objetivos a que esta investigação se 

propunha, faltou compreender se de facto os alunos viam interesse na 

utilização do MED quanto à perceção que estes detinham relativamente à 

modalidade de ginástica.  

 Assim a subcategoria da motivação para a prática de ginástica 

utilizando o MED tentou ir ao encontro de perceber isso mesmo. Os alunos 

apontaram 4 pontos que sumariamente expõe causas que os levaram a 

sentirem-se motivados ou não.   
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A equipa foi uma vez mais referida sendo esta um fator motivador para a 

prática. 

Eu falo por mim, eu gosto de fazer pirâmides. (Aluno 2) 

O facto de trabalhares em grupo e poderes construir figuras com várias 

pessoas é um ponto motivador? (Entrevistador) 

Sim. (Aluno 2) 

Também eu o facto de estarmos em equipa. (Aluno 15) 

Eu também sinto que estar em equipa adaptas, empenhamo-nos mais. (Aluno 13) 

Eu gosto de trabalhar em equipa e ir fazendo as minhas coisas, tentar fazer. (Aluno 

16) 

Mais motivado por ser a sequência (esquema) em grupo do que se fosse 

individualmente. (Aluno 19) 

A existência do quadro de pontuações parece ter também exercido alguma 

influência positiva.  

A existência do quadro de pontuações motiva-nos, porque claro toda a gente quer 

ganhar ou queremos sempre dar o nosso melhor. (Aluno 9) 

Ponto também revelado pelo estudante-estagiário, como tendo demonstrado 

preponderância na assiduidade dos alunos. 

Um primeiro aspeto que saltou à vista foi a assiduidade dos alunos. Vendo o 

panorama geral ainda não tive uma aula do 3º período com a presença de todos os 

alunos. O que é facto é que nesta aula, apesar de alguns atrasos, todos os alunos 

estiveram presentes e todos eles realizaram a prática. Uma vez que não fiz nada de 

diferente relativamente às outras aulas e a segunda modalidade que estou a 

abordar este período é o futebol – caracterizada por uma grande preferência por 

parte dos alunos usualmente – só posso atribuir esta causa ao sistema de 

pontuação idealizado que visa a pontualidade e assiduidade dos alunos. (Diário de 

Bordo 33, 15 de maio a 19 de maio) 

Uma vez mais tive a turma toda presente com exceção de uma aluna, o que reforça 

a validade do sistema de pontuação, uma vez que em outras modalidades a 
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assiduidade dos alunos nestes últimos tempos não tem sido tão elevada. (Diário de 

Bordo 34, 22 de maio a 26 de maio) 

A estrutura das aulas sobre os ditames do MED foi também referida quanto à 

sua autenticidade. O que remonta para a capacidade do modelo em 

providenciar meios para a adoção de uma abordagem bem estruturada à 

educação para a cidadania (Penney et al., 2005). 

É mais real, é como se fosse um treino a sério. Perto de um treino a sério. (Aluno 

21) 

Ok, não sentes a noção de aula? (Entrevistador) 

Não, é como se estivesse a treinar, tenho um esquema, começo o 

aquecimento depois treina-se os elementos mais individuais e depois 

passa-se para as coisas de equipa. (Aluno 21) 

É assim há coisas que eu sei que não vou conseguir fazer ou não conseguir fazer 

tão bem. Mas como acho que nós criamos um ambiente de certa forma tão bom na 

aula. É confortável. Eu não me sinto mal por vir aqui “oh vou ter de fazer isto!”. 

(Aluno 9) 

Eu gosto um bocadinho mais de ginástica. (Aluno 16) 

É um bocado melhor sim, mas sempre gostei. (Aluno 15) 

O que vem a confirmar a atração que os alunos sentem pelo modelo face às 

características estruturais que lhe são inerentes (Wallhead, 2012). 

Por seu turno, também foi levantada uma questão que se prende com a 

prestação individual dos alunos. Os que entendiam ter mais capacidades para 

a ginástica não demonstraram ter muito apreço pela utilização do MED na 

modalidade por não conseguirem evidenciar as suas capacidades 

integralmente. 

É assim, em ginástica eu consigo ser melhor por isso, se calhar se eu fosse melhor 

noutra coisa e o MED fosse nessa coisa, se calhar também não ia gostar tanto. 

(Aluno 20) 
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O facto de sentires que consegues ter uma melhor prestação de forma 

individual desmotiva-te para o facto de ser em grupo? (Entrevistador) 

De ser MED. (Aluno 20) 

Levando-se assim à noção que Brock & Hastie (2007) apresentam sobre o que 

constitui o sucesso dentro das equipas, apenas expressão das capacidades 

físicas (visão partilhada por estes alunos) ou também o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas e sociais a que o modelo se propõe abranger.  

Finalizando, a subcategoria da aprendizagem através do MED refere-

se às aprendizagens que os alunos entendem terem conseguido absorver ou 

não. 

Apesar de a unidade ser centrada em ginástica acrobática alguns alunos 

mantiveram-se no individual e foram considerando o nível de aprendizagem 

que obtiverem pelos elementos isolados de solo que foram conseguindo 

desenvolver. 

Sim depois um bocadinho o problema de “ai eu não sei fazer isto, mas então posso 

continuar sem saber fazer porque há alguém que pode fazer por mim”. (Aluno 19) 

Não contribui tanto para a nossa aprendizagem como poderia contribuir se 

fizéssemos isso individualmente se tivéssemos mesmo que o fazer. (Aluno 18) 

Visão que não foi partilhada por todos. 

Acho que nos faz também evoluir. Porque nós era assim um bocado cada um faz o 

que quer e não trabalhávamos muito os elementos de solo e aqui estamos a investir 

cada vez mais, acho que pelo menos para mim permitiu evolui em certos aspetos. 

(Aluno 9) 

Uma das características do MED é que é implementado sob a forma de 

temporadas, que são desenhadas para durar mais tempo do que uma UD 

normal de EF (Siedentop, 1994). Tendo em conta este aspeto o tempo 

disponível é apontado como uma das causas para as escolhas comedidas dos 

alunos quanto aos elementos que preferiram desenvolver. 
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Não há tempo e nós estamos a fazer uma coisa que é para a equipa e portanto 

vamos sempre escolher os elementos que cada um sabe fazer. (Aluno 18) 

Sim acho que é o único problema de trabalhar em equipa. (Aluno 19) 

Podemos dizer aqui, que o facto de não haver tempo vos direciona para 

escolherem algum elemento que já sabem fazer? (Entrevistador) 

Sim. (Aluno 20) 

Acho que devíamos ter mais tempo para a preparar. (Aluno 1) 

Ter mais aulas para preparar a coreografia final? (Entrevistador) 

Sim. (Aluno 1; 2; 3 e 4) 

O estudante-estagiário foi fazendo menção sobre o empenho afincado dos 

alunos, não se colocando o problema de os alunos não terem rentabilizado o 

tempo e consequentemente referirem a necessidade de terem mais tempo de 

forma infundada. 

Quanto à aula em si os alunos estiveram empenhados do início ao fim mesmo 

tendo-lhes sido concedida total liberdade para utilizarem o tempo, como melhor lhes 

conviesse. (Diário de Bordo 22, 20 de fevereiro a 23 de fevereiro) 

Os alunos estiveram empenhados toda a aula. (Diário de Bordo 24, 6 de março a 

10 de março) 

A aula em si foi muito produtiva todas as equipas trabalharam e todas elas 

conseguiram avançar na construção dos seus esquemas. (Diário de Bordo 25, 13 

de março a 17 de março) 

Com respeito à construção do esquema para a competição final, todos os grupos 

finalizaram os seus esquemas o que é de louvar face ao número reduzido de aulas 

que tiveram para o fazer. (Diário de Bordo 34, 22 de maio a 26 de maio) 

Ainda assim, alguns alunos também colocaram as questões do trabalho de 

grupo como um ponto potenciador de aprendizagem, quer pelas competências 

que desenvolveram, quer pelas dinâmicas instaladas que deram mais 

oportunidades de prática. 
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Eu neste grupo tenho feito coisas que no ano passado nunca faria, porque não me 

sentia à vontade não ia fazer. (Aluno 9) 

Potencia porque desenvolvemos competências de trabalhar em grupo, mas acaba 

por não potenciar ao não fazermos exercícios específicos. (Aluno 1) 

Como também não estamos sozinhos, não precisamos de ter o professor em cima 

de nós a dizer quais são os nossos erros, temos outros colegas para dizer o que 

estamos a fazer mal e temos de corrigir. (Aluno 13) 

O tempo que temos para fazer cada elemento, influencia quanto mais tempo 

tivermos melhor ele é feito e mais aprendemos. (Aluno 14) 

E acham que acabam por ter mais tempo agora a trabalhar assim em grupo ou 

não? (Entrevistador) 

Agora acabamos, porque duas pessoas a trabalhar para o mesmo, 

neste caso, trabalham mais rápido que uma. (Aluno 14) 

O termos alguém também connosco a ajudar-nos é bom. (Aluno 19) 

Fazendo uma interpretação do que disseste, permite ter uma ajuda mais constante 

o facto de teres lá colegas. (Entrevistador) 

Sim, porque se for só o professor vai demorar muito tempo a chegar lá. (Aluno 18) 

Em suma, podemos afirmar que as dinâmicas instaladas entre as equipas 

permitiram desenvolver um leque variado de competências, mesmo sob o risco 

de ao nível individual estas serem ligeiramente prejudicadas. O que se 

coaduna com as preocupações de Penney et al. (2005) quando diz que o MED 

deve providenciar oportunidades de aprendizagem e experiências para todos 

os alunos que sejam significativas e apropriadas. 
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4. Conclusões 

 

Mesmo com uma amostra tão pequena e uma experiência parca do 

estudante-estagiário face à aplicação do modelo, ficou bem patenteada a 

capacidade deste em providenciar experiências significativas para os alunos. 

Quando à afinidade dos alunos para com a modalidade, apesar de apenas 

alguns demonstrarem gostar um pouco mais de ginástica, todos eles alvitraram 

mais apreço pelas aulas através primordialmente do trabalho de grupo que 

foram desenvolvendo e consequentemente o uso de equipas fixas ao longo de 

toda a temporada que obrigou a uma autorresponsabilização sobre a forma de 

estar de cada um face ao grupo. A discussão dos resultados providenciou um 

exaustivo escrutínio destes através dos vários polos de atuação dos alunos, na 

sua relação com o seu empenho, na sua relação com os colegas de turma e 

também para com o professor.  

Com respeito às ilações que podem advir tendo por espectro a dimensão 

pedagógica do uso do modelo, este demonstrou ser uma alternativa para 

fomentar o trabalho de grupo, desenvolver algumas competências de 

cooperação e autorresponsabilização. Da mesma forma que se constitui como 

uma boa estratégia para a abordagem de uma modalidade menos apreciada 

pelos alunos, pelo menos assim ficou provado, no que à ginástica acrobática 

diz respeito. 

Enquanto estudante-estagiário, compreender a forma como o insucesso 

em ginástica se revela nos alunos pela sua incapacidade em realizar elementos 

mais complexos foi uma mais-valia, na medida em que o uso da especialidade 

da acrobática permitiu atenuar a expressão dessa perceção por parte dos 

alunos, uma vez que o produto final não foi centrado na execução dos 

elementos. 

 Em estudos futuros, importará perceber de que forma o elemento da 

competição pode ser melhor aplicado ao longo da unidade, uma sugestão seria 

colocar dois momentos de competição formal ao longo da unidade e 

desenvolver estratégias para a introdução deste num maior número de sessões 
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de aula. Também a aplicação do MED transversalmente a um ano curricular 

poderia eventualmente potenciar a predisposição dos alunos para a 

apresentação final sendo que esta se desenrolaria com todas as turmas desse 

ano. A aplicação do MED em idades mais jovens poderá também ser um bom 

caminho para percebermos as conceções que os alunos têm da modalidade 

ou, por conseguinte tomar consciência do seu estado e perceber se é possível 

alterá-lo utilizando o MED como instrumento. 
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5. Conclusões e perspetivas para o futuro 

 “Na perpectiva da educação renovada, que se realiza como processo, 

em que o homem é fundamentalmente um ser em transformação de si e da 

sociedade onde vive, fica claro que a escola não é o lugar onde o valor maior é 

a ordem e a obediência. Ao contrário, a instituição escolar será sempre um 

lugar de conflito, de debate, de crítica, de transformação. Porque, nesta 

concepção, os que buscam a vida, os que vivem, os que aspiram a uma 

existência melhor serão inconformados” (Cunha, 1986, p. 77). Assim revejo o 

discorrer dos constructos ao longo destas páginas. Escrutinando as minhas 

práticas muito evoluí e cresci no sentido de ser um professor. Sou um professor 

como muito outros o são. Mas não sou o professor que os alunos olham com 

admiração e consideração face à sua filosofia de vida. Todos nós procuramos 

modelos sobre os quais podemos basear as nossas ações quando não 

sabemos o que fazer. Falta-me dar um salto para ser esse modelo. Penso que 

esse é o ponto central da escola, instrumentar os alunos de pensamentos, 

vivências e ponderações que os levem a seguir o bom professor como modelo 

para a sua vida em sociedade. Se tal não for conseguido arriscamo-nos a 

formar raciocinadores mais que pensadores, fazedores mais do que Homens 

que procuram viver uma vida boa. A formar alunos que são bons no domínio do 

conhecimento e dos saberes, mas medíocres no seu relacionamento com o 

mundo e na procura pelo estado de contribuição pleno a que todos nós temos 

que nos sujeitar para podermos considerar a nossa vida como «bem vivida», 

como preenchida, como valiosa do ponto de vista interior. Urge-se pois, o 

resgate do ensino através do pensar e do intento da contribuição após as 

nossas práticas no sentido de levar este navio que é a ação do professor a 

«bom porto». Desta feita, resigno-me a uma condição de insatisfação 

permanente para com o meu crescimento enquanto professor na procura por 

uma escola melhor. As expectativas para o futuro não se preveem as mais 

aliciantes face ao panorama atual da colocação de professores nas escolas. 

Contudo, o meu trabalho, certamente, será sempre um lugar potenciador de 

oportunidades e conquistas, progressos e façanhas. Só assim poderei 

enfrentar o mercado de trabalho de cabeça erguida e fazer valer o meu valor.   
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Anexo 1 Guião para a entrevista 

 

Enquadrar o antes e o agora 

Tentem lembrar-se de como eram as aulas de ginástica em anos anteriores. 

Contem-me como eram. 

 

Dimensão da relação de cooperação com colegas 

Qual é a vossa perceção relativamente à oportunidade de cooperarem com 

outros colegas nas aulas de ginástica? 

Este ano temos abordado a ginástica de uma forma diferente, o que pensam do 

uso de equipas fixas para o decorrer das aulas de ginástica?  

Porque pensam assim?  

O que vos levas a chegar a tal conclusão?  

Dimensão da responsabilidade individual para com o grupo 

Como se sentem sabendo que as vossas escolhas e atitudes afetam 

diretamente os colegas da vossa equipa? 

Em que medida a responsabilidade sobre o melhor para a equipa afeta as 

vossas decisões? 

Dimensão da questão do medo na realização de elementos e figuras 

Fazer alguns elementos ou figuras tem provocado algum medo, como é que o 

facto de trabalharem em equipa afeta na questão do medo?  

De que forma? 

 

 



 

XXVII 
 

Dimensão da perceção do erro  

Que relevância dão ao erro ao longo da prática nas aulas? Que importância 

tem para vocês? 

Como percecionam os erros que cometem relacionado com a ação do 

professor ao longo das aulas? Isto é, que atitude entendem que este deve 

assumir perante os erros que vocês cometem? 

Dimensão da avaliação 

Como era realizada a avaliação? Como se sentiam? 

Como se sentem ao saberem que vão ser avaliados em grupo através de um 

esquema e não individualmente? 

Enquadramento geral da ginástica com o MED 

O que vos faz sentir mais motivados ou menos motivados para as aulas de 

ginástica este ano?  

Que vantagens veem no modo como as aulas de ginástica estão estruturadas? 

Qual é a vossa perceção da ginástica relativamente ao funcionamento das 

aulas após estas primeiras aulas em que temos utilizado esta abordagem 

diferente? 

Dimensão da perceção das aprendizagens 

Utilizando esta estratégia de abordagem das aulas de ginástica, como 

entendem que esta potencia ou não as vossas aprendizagens? 

Que fatores das aulas entendem que influenciam a vossa capacidade de 

aprender? 


