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Resumo 

 

A elaboração do presente documento foi efectuada no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), que está inserido no plano de estudos da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), no ciclo de estudos 

conducentes ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário. Este Relatório de Estágio representa o culminar da 

unidade curricular de Estágio Profissional. Nele estão materializadas as 

reflexões acerca das principais temas e vivências tidas em contexto real de 

ensino. 

O presente relatório está organizado em cinco capítulos: o primeiro 

designado de “Enquadramento Biográfico” onde, de forma breve, transcrevo o 

meu trajecto de vida, com especial enfoque nas experiências académicas e 

desportivas, bem como expectativas em relação ao Estágio Profissional. No 

segundo capítulo, “Um desafio designado de Estágio Profissional”, abordo os 

vários contextos em que o EP está enquadrado, designadamente o contexto 

conceptual, o legal, o institucional e o funcional. Ainda neste capítulo, realizo 

uma pequena reflexão acerca do tema Ser Professor. De seguida, surge o 

capítulo mais extenso, nele reporto-me a duas das quatro áreas previstas no 

Regulamento de EP: Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino 

Aprendizagem” e Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. Neste capítulo, é de 

realçar o aprofundamento da temática das relações interpessoais existentes no 

seio da turma, uma vez que a melhoria das relações entre os alunos foi um dos 

grandes desafios que assumi no meu Estágio Profissional. No capítulo 

seguinte, abordo a Área 2 – “Participação na Escola” e Área 3 – “Relações com 

a Comunidade”, apresentando um balanço das actividades que realizei na 

escola. Por fim, no último capítulo, “O Futuro”, efectuo um balanço acerca dos 

pontos mais marcantes do Estágio Profissional, e o significado atribuído à 

elaboração deste documento, terminando com as minhas perspectivas em 

relação ao futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

PROFESSOR; REFLEXÃO; RELAÇÕES INTERPESSOAIS.
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Abstract 

 

The present document is a result of the Practicum, which is a part of the 

main plan of studies of Faculty of Sports of Oporto’s University, in Master 

degree in Teaching of Physical Education in Middle and Secondary School. 

This report represents the ending of the course Practicum and materializes 

thoughts and reflections about the main themes that were acquainted in a living 

teaching context. 

In this report there are five chapters: the first one, “Biographical 

Framework”, describes my life pathway with special focus on my sportive and 

academic experiences, as well as my expectations regarding this practicum. In 

the second chapter, “A challenge named Practicum”, I discuss the several 

contexts in which the practicum is placed, namely the conceptual, legal, 

institutional and functional contexts. In this chapter I do a small reflection about 

the theme To Be a Teacher. The following chapter is the most extended one 

and approaches two of the four areas predicted in the practicum regulations: 

Area 1 – “Organization and Management of Teaching and Learning” and Area 4 

– “Professional Development”. In this chapter, I must highlight the deepening of 

the theme Interpersonal relationships within a classroom, since the relationship 

improvement between students was the biggest challenge that I propose myself 

in the beginning of this practicum. In the fourth chapter I discuss Area 2 – 

“Participation in School” and Area 3 – “Relationship with the Community” by 

balancing the activities that I made at school. Finally, in the last chapter, “The 

Future”, I focus on the most relevant aspects of my practicum and on the 

meaning regarding this document writing, and it ends with my perspectives 

about the future. 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION; PRACTICUM; TEACHER; 

REFLECTION; INTERPERSONAL RELANTIONSHIPS. 
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O presente Relatório de Estágio (RE) é sinónimo do culminar de um ano 

repleto de receios, dúvidas, angústias, dificuldades, mas também de 

aprendizagens, pesquisa, experiência e, acima de tudo, de gratificação por 

poder exercer uma Profissão tão digna e nobre como a de Professor. Neste 

sentido, espelha toda a minha participação e actuação durante o ano de 

estágio, apesar de, pela sua riqueza, ser impossível perpassar para palavras 

todos os momentos vividos. 

Este RE surge no âmbito do Estágio Profissional (EP), inserido no plano 

de estudos (3º e 4º semestres) da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), no ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário. 

Rodrigues (2001), constata que a formação inicial para a docência 

requer duas dimensões, uma macro responsável por uma formação científica 

exigente e rigorosa, na área da especialidade de ensino (componente teórica) e 

outra, responsável por uma vivência exigente, rigorosa e apoiada no contexto 

real de trabalho (componente prática). É neste sentido, que o EP se afigura 

como um período crucial para a aquisição de novos saberes, que resultam, em 

grande parte, deste confronto teoria-prática, orientando em que a 

investigação/acção/reflexão marca presença. Neste enquadramento, o RE 

afigura-se como um elemento fulcral na formação inicial do professor, uma vez 

que desenvolve a sua capacidade reflexiva e a necessidade de pesquisar em 

busca de novos conhecimentos e competências fundamentais ao exercício 

desta profissão. 

Deste modo, ficou explícito que a reflexão é essencial no processo de 

formação inicial do professor, bem como para toda a sua carreira profissional. 

Cardoso (2009) refere que a reflexão se assume como “o conceito” basilar do 

Estágio Profissional, permitindo uma adequação do conhecimento aos diversos 

contextos educativos. Esta importância está também explanada no 

Regulamento de EP (p. 2)1, onde é referido que o “EP visa a integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da 

                                                             
1 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 
Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo (…)”. Neste sentido, a elaboração do Relatório 

de Estágio no cômputo da formação de professores cumpre a função de uma 

reflexão sobre a reflexão na acção que importa efectuar, porquanto permite 

ascender a novos entendimentos e significados.  

 

Durante este ano tive oportunidade de experienciar este “novo mundo” 

na Escola onde finalizei o Ensino Secundário, facto que conferiu um 

simbolismo ainda maior, a este ano de estágio uma vez que fui acolhido pela 

mesma instituição em momentos distintos, mas importantes de fim de ciclo 

(Ensino Secundário e Superior). 

O EP decorreu na Escola Secundária Alexandre Herculano (ESAH) 

situada na baixa do Porto, num núcleo de estágio constituído por três 

elementos e auxiliado por dois elementos fulcrais, a professora cooperante, 

actuando na escola e a professora orientadora, operando a partir da 

Faculdade. 

Tive a meu cargo uma turma do 11º ano do Curso de Ciências Sócio-

Económicas, apesar de a sua professora efectiva ser a professora cooperante. 

A turma, revelou-se fundamental no percurso vivenciado, porquanto foi a partir 

dela que as minhas dúvidas e reflexões surgiram, sendo que foram 

materializadas neste relatório. O enfoque nas relações interpessoais decorreu 

das próprias características da turma. Em última instância, foi acerca deste 

emaranhado de relações, experiências e vivências que o EP proporciona, que 

este RE foi elaborado. 

Neste sentido, o presente relatório está organizado em cinco capítulos 

distintos: o primeiro designado de “Enquadramento Biográfico” onde, de forma 

breve, transcrevo o meu trajecto de vida, com especial enfoque nas 

experiências académicas e desportivas, bem como expectativas em relação ao 

Estágio Profissional. No segundo capítulo, “Um desafio designado de Estágio 

Profissional”, abordo os vários contextos em que o EP está enquadrado, 

designadamente o contexto conceptual, o legal, o institucional e o funcional. 
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Ainda relativamente a este capítulo, realizo uma pequena reflexão acerca do 

tema Ser Professor. De seguida, surge o capítulo mais extenso, visto transmitir 

a minha participação e intervenção enquanto professor, enaltecendo os temas 

com maior relevo de toda a minha actuação. Neste sentido, reporto-me a duas 

das quatro áreas previstas no Regulamento de Estágio Profissional: Área 1 – 

“Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem” e Área 4 – “Desenvolvimento 

Profissional” e discurso acerca dos momentos mais marcantes vivenciados no 

percurso de estágio. Ainda neste capítulo, abordo de forma mais aprofundada a 

temática das relações interpessoais existentes no seio da turma, uma vez que 

a tentativa de melhorar as relações entre os alunos foi um dos grandes 

desafios que assumi no Estágio Profissional. 

No terceiro capítulo, “A Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade”, abarco as restantes áreas previstas no Regulamento de Estágio 

Profissional, Área 2 – “Participação na Escola” e Área 3 – “Relações com a 

Comunidade”. Neste ponto, coloco em evidência o papel do Director de Turma 

na escola e enalteço as dificuldades que vivenciei e aprendizagens que adquiri 

nas actividades que tive de organizar (Torneio de Street-Basket e Torneio de 

Ténis de Mesa). Ainda neste capítulo realizo um balanço acerca da palestra 

“Diabetes, Nutrição e Exercício Físico” organizada pelo núcleo de estágio em 

parceria com o Gabinete de Saúde da ESAH. 

Por fim, no último capítulo, “O Futuro”, efectuo um balanço acerca dos 

pontos mais marcantes do Estágio Profissional, e o significado atribuído à 

elaboração deste documento, para terminar apresento as minhas perspectivas 

em relação ao futuro.  
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2.1. O meu percurso 

 

Foi a 23 de Junho de 1987, na cidade do Porto, que nasci para o mundo. 

Desde muito cedo que estabeleci laços com o desporto, sendo que passei por 

várias modalidades bastante distintas. Este gosto pelo desporto foi cultivado 

pelos meus pais, tarefa que hoje lhes agradeço pois, se assim não fosse talvez 

agora não estivesse num curso de Desporto do Ensino Superior a fazer aquilo 

que tanto gosto.  

A primeira modalidade que pratiquei foi a natação no Futebol Clube do 

Porto, que iniciei aos 6 anos e onde permaneci durante quatro saudosos anos. 

Após um torneio interno realizado pelo clube, onde os treinadores dos escalões 

de competição observavam todos os nadadores da formação do clube, fui 

seleccionado para subir a esse patamar. Infelizmente, acabei por abandonar a 

modalidade porque o meu treinador considerou que eu não tinha grande 

espírito competitivo, nem interesse em participar em torneios. Ideia esta que 

transmitiu ao meu pai. Digo infelizmente, pois gostava bastante da modalidade 

e ainda hoje me questiono “e se” tivesse continuado? 

Após o abandono da natação e para que não perdesse o contacto com o 

desporto, os meus pais optaram por me colocar num desporto de combate, 

mais concretamente no Judo, no Clube de Judo do Porto. Apesar de gostar dos 

treinos, nunca tive muita motivação para participar nos torneios, acabando por 

desistir da modalidade três anos depois da minha inscrição. Mais uma vez, a 

falta de competitividade levou-me ao afastamento de uma modalidade, 

contudo, nesta experiência adquiri conhecimentos e habilidades que mais tarde 

foram importantes na prática de outras modalidades. 

Na altura em que treinava Judo, também frequentava, aos fins-de-

semana, treinos de Futebol nas escolinhas do Boavista Futebol Clube. Tal 

como a maioria dos rapazes de 10 anos eu adorava futebol e esperava, tal 

como ocorrera no F. C. Porto com a natação, uma oportunidade para passar 

para os escalões de competição do clube, mas tal não sucedeu. 

Ao abandonar o Judo, e por influências de um colega do meu pai, resolvi 

tentar o Basquetebol no Sporting Clube Vasco da Gama. Lembro-me 

perfeitamente de, na altura, ter ficado um pouco apreensivo relativamente a 
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esta modalidade que conhecia tão mal. O clube que me acolheu era, e continua 

a ser, um clube com poucos recursos económicos, mas na altura do meu 

ingresso, mais precisamente em 1998/1999, as condições de trabalho eram 

ainda mais adversas, sendo que nem sequer havia pavilhão desportivo. Assim, 

todos os treinos eram realizados ao ar livre, sobre asfalto. Apesar das 

condições adversas, e por incrível que pareça, apaixonei-me desde o primeiro 

treino pela modalidade e pelo clube. Durante um ano ainda conjuguei a prática 

do basquetebol com a de futebol, mas acabei por abandonar o futebol pois 

tinha descoberto a minha modalidade de eleição. Durante 6 épocas desportivas 

estive neste clube, como atleta federado, passando grandes momentos e 

criando muitos laços, saindo apenas no final de 2004/2005 (com 17 anos). O 

motivo da minha saída foi por falta de motivação para continuar a jogar a nível 

federado, porquanto durante 2 anos, poucas oportunidades tive para mostrar o 

meu valor em jogos oficiais porque o treinador, durante este período, não 

apostou em mim. No momento da minha desistência, prometi a mim mesmo 

que caso um dia viesse a ser treinador iria adoptar uma forma de agir distinta 

do meu treinador. Este comprometimento é algo que ainda hoje baliza o meu 

comportamento no Desporto. 

Não obstante os aspectos menos positivos desta experiência como 

atleta federado, esta permitiu-me entender a verdadeira razão das sucessivas 

desistências de outras modalidades. Aqui, descobri que o cerne do problema 

estava na minha autoconfiança, melhor dizendo na falta de confiança nas 

minhas capacidades. Lembro-me perfeitamente de situações em que 

executava uma boa jogada defensiva, como por exemplo interceptar uma bola 

que me deixava em posição de 1x0, na minha cabeça só visualizava uma 

coisa: falhar o cesto. E, na maioria das vezes o inevitável acontecia, isto é, não 

conseguia marcar. Este insucesso contribuíu, em muito, para baixar bastante a 

minha auto-estima. Deste modo, preferia defender e executar o trabalho mais 

“secundário” da equipa (que normalmente ninguém gosta de ter) pois aqui não 

estava sobre pressão e, segundo a minha perspectiva nestas situações, a 

equipa não dependia de mim. Esta baixa auto-estima aliada a treinadores que 
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não me conseguiram motivar acabou por ditar o meu afastamento da 

modalidade.  

Presentemente, esta falta de confiança pessoal ainda se manifesta, 

prejudicando bastante a minha prática nomeadamente no estágio profissional. 

Na realidade, sempre que sou alvo de avaliação individual os meus níveis de 

ansiedade tendem a aumentar drasticamente, acabando por inibir a minha 

acção. Face a esta consciência, encarei o estágio como um desafio que me 

poderia ajudar a melhorar a minha confiança, porquanto esta é uma 

característica que necessito de ultrapassar. Até porque no contexto de estágio 

estou constantemente a ser observado quer pelo Prof. Cooperante, como pelos 

colegas de estágio e Orientadora da Faculdade. 

Regressando ao passado é de referir que apesar da saída algo forçada 

do basquetebol federado e graças aos valores que os meus pais me incutiram 

desde criança, não abandonei o desporto e inscrevi-me na equipa de 

basquetebol (Sindicato de Seguros do Norte) que competia pelo INATEL. Nesta 

equipa, era o elemento mais novo. Cheguei a competir com jogadores de 

quase 60 anos! Gostei bastante desse período. Neste espaço, fiz novas 

amizades revestidas de características distintas ditadas pela diferença de 

idades. Após três anos, acabei por abandonar o grupo por dificuldade em 

conciliar com os trabalhos da Faculdade, pois em 2006/2007 ingressei no 

Ensino Superior. 

A minha escolha pelo curso de Desporto não foi efectuada com muita 

antecedência, isto comparativamente com uma grande maioria de estudantes 

que frequentam este curso que desde muito cedo o têm como potencial 

escolha. Comigo foi diferente. Desde cedo que, apesar de adorar praticar 

desporto, tinha expectativas de vir a frequentar o curso de Medicina 

Veterinária. Mas, durante o secundário verifiquei que tal seria muito difícil pois 

é um curso que exige uma nota de ingresso bastante elevada, que muito 

dificilmente conseguiria alcançar. Por conseguinte, acabei por tentar ingressar 

noutros cursos de saúde, nomeadamente radiologia e anatomia patológica. No 

meu primeiro ano de candidatura ao ensino superior, não ingressei em 

radiologia por 4 décimas, o que, na altura, me decepcionou bastante. Assim, 
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resolvi ficar um ano a fazer melhoria de notas, para tentar entrar, novamente, 

no curso de Medicina Veterinária. Apesar de nesse ano, as minhas 

classificações terem aumentado, por volta do final do 1º Período resolvi 

pesquisar a Faculdade de Desporto, na altura designada de Faculdade de 

Ciências do Desporto e Educação Física (FCDEF). Nessa viagem pelo site da 

Faculdade deparei-me com o plano curricular e as suas saídas profissionais. 

Fiquei bastante entusiasmado, o que me levou a procurar mais informações 

sobre o curso e a Faculdade. Constatei que era necessário realizar provas de 

aptidão física, os pré-requisitos. Assim, decidi inscrever-me na faculdade, nas 

aulas de preparação para os testes. Os professores dessas aulas eram alunos 

do 3º ano. Estes davam-nos algumas informações e curiosidades sobre o 

curso, o que aguçou, ainda mais, a minha vontade de ingressar na faculdade. 

Após a realização dos pré-requisitos, tomei a decisão: Era Desporto que 

queria! e a FCDEF (na altura) que iria frequentar. E assim foi. Candidatei-me 

ao ensino superior, e coloquei a FADEUP como primeira opção. Até hoje, não 

me arrependo da decisão tomada.  

Durante o curso o número de desportos que pratiquei, além das 

experiências, permitiram-me adquirir novos valores que importa preservar 

enquanto profissional do desporto, designadamente no que se reporta ao 

“saber estar”, tanto na escola como na sociedade que, provavelmente, não 

teria alcançado se não tivesse experienciado a prática destas modalidades. 

Estas experiências ajudaram-me no exercício da actividade de professor ao 

longo do estágio, porquanto consegui compreender melhor algumas atitudes e 

comportamentos dos alunos em relação a determinadas situações. Isto porque, 

tal como eles, vivenciei situações semelhantes durante a minha própria prática. 

Em retrospectiva, posso afirmar que o meu percurso desportivo me deu 

contributos importantes para o modo como, no presente, actuo como 

professor. Este tornou-me mais completo. 

Durante o curso, fruto da minha paixão pelo Basquetebol, inscrevi-me no 

curso de treinador da Federação Portuguesa de Basquetebol e optei pela 

especialidade de Treino Desportivo da modalidade na FADEUP. Esta decisão 

permitiu-me realizar o centro de treinos no meu clube do coração: O Sporting 
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Clube Vasco da Gama. Este “regresso a casa” trouxe-me grande satisfação. 

Aqui reencontrei antigos treinadores e amigos. Nesta experiência procurei, 

desde início, não cometer os erros que alguns treinadores cometeram comigo 

enquanto atleta. 

Outra característica que marcou o meu modo de ser ao longo do meu 

percurso de vida, reporta-se à dificuldade que tenho em “enfrentar” grupos, em 

parte, e mais uma vez, pela falta de confiança nas minhas capacidades. Neste 

quadro, o ingresso neste curso tem contribuído de forma decisiva para 

ultrapassar esta dificuldade, pois desde o primeiro ano que fui confrontado com 

avaliações práticas nas quais, sou avaliado por um professor e constantemente 

observado pelo resto da turma. Outro aspecto que também se reflectiu na 

melhoria da minha confiança foi o ter ingressado na Tuna masculina da 

Faculdade (Tuna Musicatta Contractile). Essa experiência também me ajudou a 

lidar com a dificuldade de estar perante os grupos, porquanto nas actuações 

era necessário enfrentar o público, bem em cima do palco. De realçar também 

que a Tuna me auxiliou não só a nível do ser capaz de ultrapassar situações 

imprevisíveis e adversas, mas também no que concerne à criatividade. 

Agradeço, do fundo do coração, a este grupo académico que durante 2 anos 

me ensinou e potencializou valores importantíssimos para a vida. 

Importa também referir que além do já mencionado em relação à minha 

escolha pelo curso de Desporto, houve outro factor que influenciou a minha 

opção, as aulas fantásticas de Educação Física que tive no 11º ano. Estas 

aulas estiveram a cargo da Professora Cooperante, sendo leccionadas pelo 

estagiário Filipe2, antigo aluno da Faculdade. Na realidade, tenho pena de não 

ter tido mais professores que me tivessem marcado de forma tão positiva como 

este. Posso mesmo afirmar que ele é um modelo que tentei adoptar durante 

este ano de estágio. Pois, apesar de ser bastante acessível e muito 

comunicativo com os seus alunos, impunha disciplina nas suas aulas, 

conseguindo criar um excelente clima de aprendizagem. Muito obrigado, 

Professor Filipe2. 

 

                                                             
2 Pseudónimo 
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2.2. Do esperado à realidade 

 

O estágio profissional representa o culminar de 5 anos de vivências e 

aquisições. Este é um espaço onde há oportunidade de transformar os 

conhecimentos adquiridos de forma a poder aplicá-los na , aos nossos alunos. 

Neste sentido, e segundo Enricone et al. (1997), o professor faz-se na sala de 

aula, onde os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, apesar de 

imprescindíveis, de pouco servirão se não puderem ser mobilizados, integrados 

e utilizados na resolução dos problemas reais e específicos com que os 

professores-estagiários se defrontam no estágio e mesmo ao longo da carreira 

docente. Deste modo, o estágio é um momento que, normalmente, o aluno 

(futuro estagiário) aguarda com grandes expectativas. 

 E foi com muita ansiedade que aguardei a oportunidade de entrar, 

novamente, mas agora noutro papel, na escola que me viu sair após a 

conclusão do Ensino Secundário. Durante todo o Verão, imaginava como 

estaria toda a envolvência da Escola e como me iria sentir nesse espaço. 

Como seria a minha turma? Será que seria calma e interessada? Seria 

indisciplinada? Como conseguiria lidar com toda a responsabilidade de 

ser professor? Como seria a Professora Cooperante? Será que estaria à 

altura das minhas responsabilidades como professor? Estas eram algumas 

das questões que me assombravam e, simultaneamente, me exaltavam 

durante a espera do primeiro dia de Setembro, momento de apresentação na 

Escola Secundária Alexandre Herculano.  

O aguardado dia chegou!! Depois desse primeiro dia e com o decorrer 

das várias reuniões com a Prof. Cooperante, fui serenando. Isto graças à sua 

preocupação em nos integrar (núcleo de estágio) o mais rapidamente possível 

na Escola. Apesar de já conhecer as suas infra-estruturas, a Prof. Cooperante 

teve um papel crucial na criação de vias de comunicação com a maior parte do 

pessoal docente e não docente de forma a que a nossa presença na escola 

ultrapassa-se a Área da Educação Física. 

    Após uma parte inicial de muito envolvimento nas tarefas de 

concepção e planificação sob a orientação da Prof. Cooperante, aguardava 
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ansiosamente pelo momento chave. Aquele em que me iria apresentar à turma 

que me foi atribuída: o 11º E. Não sendo esta turma, uma das turmas da Prof. 

Cooperante de anos anteriores, não tinha qualquer informação acerca dela. 

Assim, parti para o desconhecido o que aumentou, ainda mais, a minha 

expectativa. Estava bastante nervoso pois não sabia qual o tipo de alunos com 

que me iria deparar e ter que trabalhar ao longo de todo o ano de estágio. Mas 

estranhamente, após as primeiras palavras, o nervosismo dissipou-se. A turma 

reagiu de forma bastante calma à minha intervenção, sendo que até já 

conhecia dois alunos, uma vez que treinavam no mesmo clube onde exerço a 

actividade de treinador de basquetebol.  

Após as primeiras aulas, o grande desafio que tracei para esta turma foi 

aumentar os níveis de interesse e de motivação dos alunos para as aulas de 

Educação Física, pois, no geral, era uma turma pouco interessada pela 

disciplina e pelo exercício físico. 

Outro aspecto que também esperava alcançar era marcar os alunos, isto 

no sentido de eles percepcionarem que aprendiam nas minhas aulas. Queria, 

que este não fosse “apenas mais um ano” de Educação Física. Assim, 

perspectivei marcá-los pela positiva, tal como o Professor estagiário Filipe3, no 

11º ano, me marcou positivamente. 

 Outros desafios tive que enfrentar, nomeadamente no que concerne às 

modalidades a leccionar no decorrer do ano. Neste aspecto, de entre as 

matérias que teria que abordar, a Dança surgiu como a mais desafiante, uma 

vez que era uma área na qual não me sentia muito à vontade. Apesar de no 1º 

ano do 2º Ciclo de Estudos ter frequentado a disciplina de Didáctica de Dança, 

esta apenas se focou na dança educacional, não abordando outros estilos de 

dança como danças de salão: Cha-Cha-Cha, Merengue, Valsa, entre outras. 

Em relação às outras modalidades sentia que tinha os conhecimentos 

necessários, pese embora o nível de domínio fosse distinto de modalidade para 

modalidade.  

Já relativamente à abordagem dos jogos desportivos colectivos (Voleibol 

e Basquetebol) não tive grande receio, sendo mais ao nível das modalidades 

                                                             
3 Pseudónimo 
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individuais, tais como a Ginástica e o Atletismo, que considerei que teria que 

enfrentar mais obstáculos. Perspectivei, ainda, durante este ano aplicar o 

Modelo de Educação Desportiva nas modalidades que geralmente são menos 

atractivas para os alunos, nomeadamente no Atletismo de forma tentar 

promover os níveis motivacionais dos alunos que são apanágio deste modelo. 

Isto porque, o uso da aprendizagem baseada na competição, a vivência de 

vários papéis (treinador, árbitro, estatístico, entre outros) é promotor de valores 

importantíssimos para toda a vida, designadamente a cooperação e a 

superação, sendo que também é aceite que torna as aulas muito mais 

atractivas. Nas modalidades em que utilizei este Modelo, obtive bons 

resultados e feedbacks por parte dos alunos, principalmente no Badminton. 

 Algo que também esperava melhorar, era o meu modo de “estar” quando 

sujeito a avaliação. Neste aspecto, visto as aulas serem observadas/avaliadas 

constantemente pela Prof. Cooperante e esporadicamente pela Orientadora da 

faculdade, tive que, obrigatoriamente, aumentar a confiança nas minhas 

capacidades, pois de outra forma, o estágio seria bastante angustiante. 

Portanto, no final esperava que a minha actuação em situação de avaliação se 

tornasse o mais natural possível.  

 Em relação à minha participação na Escola esperava colaborar no maior 

número possível de actividades organizadas pela Área Disciplinar da Educação 

Física. Isto porque tinha a noção que este era um meio de aprendizagem 

importante no que se refere a aspectos organizativos e na promoção de estilos 

de vida activos, sendo esta uma das funções principais do professor de 

Educação Física. Neste âmbito, tive a responsabilidade de organizar o Torneio 

de Ténis de Mesa (evento que decorreu em Outubro) e o de Torneio de 3x3 

StreetBasket. 

 A minha grande expectativa, e que acreditei vir a concretizar após este 

ano de dedicação e trabalho árduo, foi sentir-me melhor preparado para iniciar 

a minha carreira profissional na docência. Isto, independentemente de não 

esquecer que o conhecimento e a sua procura não cessariam no final deste 

ano lectivo, uma vez que este tem que ser constantemente renovado e 
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reestruturado ao longo da carreira profissional, num acto contínuo de formação 

e de reflexão. 

 Neste quadro, encarei o estágio com a perspectiva que seria mais um 

ano de formação importante para o meu crescimento enquanto profissional do 

Desporto, em que a Professora Cooperante na escola e a Orientadora de 

Estágio da FADEUP desempenhariam um papel relevante, proporcionando-me 

conhecimentos e conselhos promotores do meu desenvolvimento. 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UM DESAFIO DESIGNADO DE ESTÁGIO 

PROFISSIONAL 
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3.1. O Estágio 

 

O Estágio Profissional constituiu-se como o culminar de uma formação 

diversificada bastante complexa. Independentemente do lugar fundamental dos 

anos anteriores de formação, o estágio é apontado como uma componente 

formativa de elevada importância, pelo impacto que tem no desenvolvimento de 

quem o experiencia. Deste modo, importa efectuar um enquadramento mais 

cuidado para que se perceba toda a sua dimensão. 

 

3.2. Enquadramento Conceptual 

 

O estágio, tal como afirma Cardoso (2009), proporciona o 

desenvolvimento de competências, adequadas a um desempenho profissional 

de qualidade, concluindo mesmo que o estágio prepara adequadamente para a 

profissão. Esta constatação indica que a prática, em contexto real, afigura-se 

como uma das componentes mais importantes dos programas de formação de 

professores. Contudo, sem uma boa base teórica a suportá-la e sem uma 

criteriosa auto-observação e auto-análise por parte do professor-estagiário, 

este não tem, por si só, um efeito formativo.  

Por outro lado, Albuquerque, Graça e Januário (2008) advogam que o 

ensino identifica-se com uma actividade caracterizada pela incerteza, a 

instabilidade, a singularidade e a impossibilidade de realizar predições 

totalmente seguras. Neste sentido, Machado (2010, p. 14) refere que “a 

formação tem de preparar o formando para a captação do essencial que lhe 

permita operar, depois, em cada situação, de acordo com as exigências 

específicas”. Existem, desta forma, dois pilares determinantes para a formação 

do futuro professor: o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Esta 

concepção é também defendida por Albuquerque, Graça e Januário (2005), 

que situam os conhecimentos da profissão docente no cruzamento da teoria 

com a prática, de um saber e de um saber-fazer. 

 Neste entendimento, é no Estágio Profissional que o professor-estagiário 

se depara com o maior conflito entre os dois tipos de conhecimento, uma vez 
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que chega o momento de transformar os conhecimentos adquiridos na 

Faculdade em saber prático, nunca esquecendo que é necessário confrontá-los 

com a realidade concreta a que pretende dar resposta (por exemplo à sua 

turma). 

 Nesta perspectiva, tal como refere Rodrigues (2001), o Estágio 

Profissional afigura-se como um período crucial para a aquisição de novos 

saberes, que resultam em grande parte deste confronto. Ainda neste quadro, 

este autor defende que a riqueza deste confronto não se limita à dicotomia 

teoria-prática, mas também, e principalmente, à reflexão que sobre ela se faz. 

Desta forma, o processo reflexivo mostra-se como essencial para que o 

professor-estagiário tenha noção das dificuldades que vão surgindo e encontre 

soluções que o ajudem a superá-las.  

Por este motivo, a reflexão é actualmente o conceito basilar do Estágio 

Profissional, cujo delineamento pretende desenvolver no professor-estagiário 

um conhecimento crítico-reflexivo, que lhe permita adequar o conhecimento 

pedagógico do conteúdo aos diversos contextos educativos que estará inserido 

no decorrer da sua carreira docente (Cardoso, 2009). 

A importância conferida à reflexão está presente no modelo de Estágio 

Profissional concebido pela FADEUP, visando a formação de profissionais 

críticos e reflexivos para que possam intervir com qualidade nos contextos 

profissionais. 

Por outro lado, toda a acção em contexto escolar do estagiário é 

acompanhado e auxiliado por um Professor(a) Cooperante. O papel de ajuda 

dos(as) Professores(as) Cooperantes, na vertente instrumental, instrucional e 

emocional, ganha uma importância fundamental uma vez que na situação de 

estagiário o estudante é ao mesmo tempo professor e aluno, provocando 

muitas vezes constrangimentos (Albuquerque et. al, 2008). Deste modo, os 

Professores Cooperantes são reconhecidos como figuras centrais dos 

programas de formação inicial de professores, que assumem uma 

multiplicidade de papéis no desempenho da função de orientadores. 
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3.3. Do Enquadramento Legal ao Institucional 

 

Servindo propósitos concretos, o EP é necessária e forçosamente 

balizado por um enquadramento específico constituído por determinações 

legais, institucionais e funcionais. 

No que concerne ao legal, o Artigo 1.º do Regulamento da Unidade 

Curricular Estágio Profissional (p.2) 4 , refere que “a iniciação à Prática 

Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP) integra o Estágio Profissional – Prática de Ensino Supervisionada 

(PES) e o correspondente Relatório (RE), rege-se pelas normas da instituição 

universitária e pela legislação específica acerca da Habilitação Profissional 

para a Docência”.  

Do ponto de vista legal, o EP está enquadrado por um conjunto de 

determinações legais presentes nos Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de Março e 

nº 43/2007 de 22 de Fevereiro. O artigo de 22 de Fevereiro define as condições 

necessárias à obtenção de habilitação profissional para a docência num 

determinado domínio, determinando também que a posse deste título constitui 

condição indispensável para o desempenho docente. Tal como está explanado 

no Artigo 14.º5 , a habilitação profissional para a docência apenas é conferida a 

quem obtiver o Grau de Mestre em Ensino, sendo que uma das componentes 

de formação é a “Iniciação à prática profissional”, ou seja, o estágio profissional 

que incorpora a “Prática de Ensino Supervisionada”, que se constitui como o 

“momento privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos 

conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras 

áreas, na produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a 

situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a 

                                                             
4 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 
Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
5
 Ministério da Educação (2007). Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro. Diário da República, 1.ª 

Série, n.º 38, pp. 1320-1328. 
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comunidade” (Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro, p.1321)6. No mesmo 

Decreto-lei é enunciado que a prática de ensino supervisionada assume um 

lugar de destaque no controlo da aptidão do futuro professor, uma vez que 

satisfaz o conjunto das exigências que lhe são colocadas pelo desempenho 

docente no início do exercício. 

 

 Já na perspectiva institucional, o EP é uma unidade curricular do 2º Ciclo 

de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), que decorre nos 3º e 4º semestres deste ciclo de estudos. 

Além de se reger pela legislação específica relativa à Habilitação Profissional 

para a Docência, como já foi referido, também se rege pelas normas da 

FADEUP, constantes no Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da UP, no 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e no Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

 No que concerne às “Normas Orientadoras do Estágio Profissional”, 

estas comportam uma dupla preocupação: “adequar-se ao novo estatuto do 

estudante-estagiário e manter o fundamental do modelo do Estágio Pedagógico 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto” (p. 2)7 . Além disso, 

operacionaliza o Regulamento do Estágio Profissional o qual contempla quatro 

áreas de desempenho: 

 Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

 Área 2 – “Participação na Escola” 

Área 3 – “Relações com a Comunidade” 

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” 

 

 Segundo este documento, a Área 1 reporta-se às tarefas relacionadas 

com o processo de ensino aprendizagem, designadamente a concepção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino. Esta tem como principal 

                                                             
6 Ministério da Educação (2007). Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro. Diário da República, 1.ª 
Série, n.º 38, pp. 1320-1328. 
7 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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objectivo a eficácia pedagógica do processo de educação e formação do aluno 

na aula de Educação Física e a construção de uma estratégia de intervenção, 

orientada por objectivos pedagógicos. Já a Área 2 “engloba todas as 

actividades não lectivas realizadas pelo estudante estagiário tendo em vista à 

sua integração na comunidade escolar” (p. 5). O objectivo desta área prende-

se com a “promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do professor de 

Educação Física na escola e da disciplina de Educação Física, através de uma 

intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora” (p. 6).  

A Área 3 abrange actividades relativas à obtenção de um “conhecimento 

do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das 

condições locais da relação educativa e a exploração da ligação escola/meio” 

(p. 6). Com esta área pretende-se que o estudante-estagiário compreenda e 

integre as “componentes mais significativas da identidade da comunidade onde 

se insere a escola” (p. 7). 

Por fim, a Área 4 abarca “as actividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional (p. 7)”. Esta pretende sensibilizar o 

estudante-estagiário para a importância e necessidade de se desenvolver 

profissionalmente, através da reflexão acerca das condições e do exercício da 

actividade, da experiência e da investigação. 

 

3.4. O Contexto Funcional 

 

A escola onde realizei o estágio foi a Escola Secundária Alexandre 

Herculano (ESAH). Esta situa-se na Avenida Camilo, freguesia do Bonfim, 

cidade do Porto. Esta freguesia criada em 1841, por Decreto de Costa Cabral a 

15 de Dezembro, é uma das mais recentes da cidade. Esta desmembrou as 

freguesias vizinhas de Santo Ildefonso, Campanhã e Sé.  

Entre a segunda metade do século XIX e XX surgiram inúmeras fábricas, 

levando a população a fixar-se em bairros operários. As fachadas dos edifícios 

que ainda hoje existem na freguesia são bastante características, constituídas 

por azulejos de vários padrões (desde os de padrão industrial até aos de mil 

cores com desenhos misturando estilos fin-de-siécle e arte nova). Actualmente, 
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as fábricas já não existem tendo dado lugar a outras actividades económicas 

como o comércio, instituições bancárias e pequenas empresas e serviços.  

Esta freguesia talvez seja a mais central das que constituem a cidade, 

contando com cerca de 35 mil habitantes e com uma área de 292 hectares, isto 

segundo dados da Câmara Municipal do Porto (5º lugar nas freguesias com 

maior área). Relativamente ao seu património conta com vários edifícios e 

monumentos, destacando-se a Igreja Paroquial do Bonfim, a Fábrica de 

Manuel Pinto de Azevedo, a Casa do Poço das Patas (Junta de Freguesia do 

Bonfim), a Avenida Camilo e as suas árvores centenárias, o Liceu Alexandre 

Herculano, entre outros.  

O Liceu Alexandre Herculano, agora também de Ensino Básico, teve 

como arquitecto o portuense Marques da Silva, sendo que o edifício foi 

classificado como monumento de interesse público, tal como explana a Portaria 

n.º 226/2011, de 18 de Janeiro de 2011. 

Durante um grande período da sua existência, a Escola Alexandre 

Herculano foi frequentada por um elevado número de estudantes, contudo, 

principalmente na última década tem-se registado um decréscimo da 

população estudantil. Este decréscimo encontra justificação em factores como 

a deslocação demográfica, o decréscimo da natalidade e a abertura de novos 

estabelecimentos de ensino similares nos concelhos mais próximos, como por 

exemplo a Escola Secundária das Medas. Em consequência da diminuição de 

alunos na zona, a Escola Secundária Carlos Cal Brandão e a Oliveira Martins 

fecharam, sendo que em 2003 a ESAH se fundiu à extinta Escola Secundária 

Rainha Santa Isabel. De referir que fui aluno na ESAH durante esse período de 

fusão (passagem do 10º ano para o 11º ano). A primeira grande diferença que 

foi logo visível e sentida foi o número de alunos e de professores que passou 

para mais do dobro. Este aumento de população na escola veio “complicar” a 

vida na escola, mencione-se a título de exemplo o tempo de espera em filas 

para a cantina, bar e reprografia. Além disso, fez com que houvesse a 

alteração de turmas que já estavam formadas, de forma a que estas fossem 

constituídas por alunos do Alexandre Herculano e do Rainha Santa Isabel. 

Apesar de inicialmente esta dissociação ser mal recebida por parte dos alunos, 
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pois não queriam separar-se dos seus colegas, acabou por ser bastante rica 

em termos de troca de experiências, pois os alunos provinham de meios muito 

diferentes. Outra diferença que se fez notar foi no escalão etário dos alunos, 

pois se inicialmente o Alexandre Herculano era uma escola unicamente 

Secundária passou a abranger o 3º Ensino Básico, que é constituído por 

alunos de um escalão etário que tende a caracterizar-se pela infantilidade e 

irresponsabilidade (algo que, cada vez mais, também se verifica no Ensino 

Secundário) o que teve como consequência o aumento do número de sanções 

disciplinares na escola.  

No tempo que passei na ESAH, como professor-estagiário, constatei que 

a situação continua semelhante. Na realidade existe um elevado número de 

suspensões e transferências de alunos (principalmente do Ensino Básico) 

devido a mau comportamento. Contudo, a turma de 11º ano, os meus alunos, 

não tiveram qualquer caso de indisciplina.  

Do ponto de vista sócio-económico e segundo o relatório da Avaliação 

Externa, conduzida pela Inspecção-Geral da Educação (IGE, 2009, p.3), a 

ESAH, apresenta-se num “contexto em que o nível social, cultural e económico 

das famílias dos alunos que frequentam a Escola constitui factor desfavorável 

ao seu bom desempenho escolar”.  

Acresce que, nos últimos anos lectivos, devido ao fenómeno imigratório, 

a escola tem sido um ponto de acolhimento de estudantes das mais variadas 

nacionalidades, reflexo da heterogeneidade demográfica que se verifica na 

comunidade envolvente. A escola é ainda uma escola de referência na 

educação bilingue de alunos surdos no Ensino Secundário, proporcionando 

condições de inclusão e de equidade educativa. 

Outro aspecto que também caracteriza a escola são as suas condições 

estruturais e de habitabilidade, pois esta constituem um constrangimento ao 

desenvolvimento de um processo ensino/aprendizagem de qualidade. Assim, 

em termos estruturais esta possui espaços de apoio e serviços onde se 

encontram a Biblioteca/Centro de Recursos Educativos, Sala de Professores, 

Gabinetes da Direcção, Sala de Directores de Turma, Gabinete de Psicologia, 

entre outros. Também é possível encontrar espaços de recreio e convívio como 
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a sala de convívio dos alunos, recreios descobertos, jardins, sala de xadrez e 

sala de fotografia.  

Já os espaços confinados à Área Disciplinar de Educação Física são: 

dois ginásios (um grande e outro de pequenas dimensões para a prática da 

Ginástica), piscina e um campo exterior (com pista de atletismo) onde é 

possível praticar andebol, basquetebol e futebol. Estes espaços para a 

disciplina de Educação Física não se encontram nas melhores condições e não 

são suficientes para albergar o número de turmas existentes, sendo que, por 

vezes, estão a ter aula em simultâneo 5 turmas! O designado ginásio grande 

possui apenas um campo de basquetebol (sem as dimensões oficiais), que é 

adaptável ao voleibol. Este é o espaço mais deteriorado de todos, com muitas 

janelas e vidros partidos e soalho bastante irregular. Quando as turmas têm um 

elevado número de alunos (entre 25 e 30 alunos) o espaço disponível é 

manifestamente pequeno. Já a piscina tem apenas um balneário, o que obriga 

as alunas a se deslocarem cobertas por uma toalha do seu balneário para a 

piscina, sendo que no percurso têm que passar por espaços “exteriores” (fora 

da piscina).  

O campo exterior possui dois campos de basquetebol (maiores que o 

interior), um de andebol/futebol e uma pista de atletismo (com 195 metros na 

pista exterior) a circundá-lo. Este é um espaço que oferece condições 

adequadas para a prática de modalidades colectivas, contudo carece de 

condições para outras modalidades como o atletismo (lançamento do peso, 

salto em altura, etc.).  

Em termos gerais, é notória a degradação na maioria das instalações, o 

que, muitas vezes, interfere na qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem. Este é um facto que é referido quer por alunos, quer por 

docentes. Neste sentido, e segundo a direcção, a partir de Julho a escola será 

sujeita a uma intervenção por parte do Programa de Modernização do Parque 

Escolar. Espera-se, assim, que após a conclusão das obras, se consiga 

melhorar a qualidade do processo educativo dos alunos e, consequentemente 

os índices de sucesso. 
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Do ponto de vista da ligação da escola à comunidade envolvente, esta 

tem protocolos e parcerias com várias instituições e entidades, 

designadamente a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), Instituto 

Superior da Maia (ISMAI), Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

(FCUP), Fundação de Serralves, Tribunal de Menores, Polícia de Segurança 

Pública (PSP), Centro de Saúde do Bonfim, etc. É assim visível que a escola 

procura desenvolver-se e é dinâmica no estabelecimento de protocolos e 

parcerias. Estas parcerias têm como objectivo promover a renovação de 

conhecimento e dos saberes da escola, mantendo-a actualizada, algo que 

considero imprescindível para o seu desenvolvimento.      

Relativamente aos recursos humanos, o corpo docente caracteriza-se 

por ser estável, já que a maioria dos professores pertence ao quadro de 

nomeação definitiva, apresentando um quadro de experiência profissional com 

mais de 20 anos de exercício. No presente ano lectivo, a escola é constituída 

por 177 docentes (menos 15 elementos do que em relação ao ano transacto), 

dos quais 120 são do quadro de nomeação definitiva (menos 13 do que em 

relação a 2009-2010) e 57 contratados (menos 2 que no ano lectivo anterior). 

Como se pode verificar, deu-se uma redução no número de docentes da 

escola, talvez explicada pelo agravamento da situação económica do País. 

Quanto ao pessoal não docente, este é manifestamente insuficiente para 

cumprir todas as necessidades de serviços, existindo, por vezes, apenas um 

funcionário para gerir o balneário das raparigas e dos rapazes, o que 

consequentemente acarreta problemas, designadamente provocando atrasos 

dos alunos. Na chegada às aulas, no que concerne aos alunos, estão inscritos 

945 alunos, 175 do Ensino Básico e 770 do Ensino Secundário, agrupados em 

50 turmas, com uma média de aproximadamente 19 alunos por turma. 

Em relação ao planeamento vigente na escola, o Projecto Educativo de 

Escola e o Plano Curricular da Escola não contempla a Educação Física, 

fazendo apenas referência às horas obrigatórias semanais da disciplina para os 

vários cursos existentes na escola. Do meu ponto de vista, a escola poderia 

aproveitar melhor a área da Educação Física especificando metas a alcançar 
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nestes documentos, porquanto é uma área de extrema importância no 

desenvolvimento e bem-estar dos alunos. 

Em suma, cada contexto (a cidade, a escola, a turma) é bastante rico em 

novas experiências, novas vivências, sendo que estas são imprescindíveis ao 

desenvolvimento do docente. Apesar de ter realizado o meu EP numa escola 

que coloca alguns entraves ao ensino, como as condições precárias de 

algumas infra-estruturas e materiais e o comportamento dos alunos da escola, 

fui conseguindo, passo a passo, contornar os obstáculos, obtendo experiências 

muito ricas e importantes para o início da minha carreira docente. Contudo, não 

obstante os constrangimentos, não posso afirmar que tive inserido num “mau” 

contexto para a minha formação, pois cada contexto coloca desafios diferentes 

ao professor. Tomando o exemplo de duas turmas distintas, em que uma 

carece de motivação para a prática e outra é demasiada competitiva durante as 

aulas, não se pode afirmar que uma turma é melhor que a outra, porque ambas 

colocam desafios, apesar de distintos, a que o professor tem que ser capaz de 

dar resposta. 

 

3.4.1. O Grupo de Educação Física na Escola Secundária Alexandre 

Herculano 

 

Retomando a noção anterior, torno a afirmar que os desafios que 

vivenciei no processo de estágio foram mais facilmente ultrapassados devido 

ao grupo de professores da Área Disciplinar de Educação Física da escola. 

Esta é constituída por 14 professores, seis dos quais a realizarem estágio, isto 

porque existe na escola outro núcleo de estágio, pertencente a outra instituição 

de Ensino Superior, o ISMAI. 

Desde o primeiro momento, mais especificamente na reunião de área 

disciplinar, que ficou definido que os estagiários teriam prioridade na requisição 

de materiais e na ocupação dos espaços, sendo que apenas um dos 

professores se opôs a esta decisão fundamentando que necessitávamos de 

“experimentar desde logo as dificuldades que um professor vivencia durante a 

sua carreira”. Apesar de compreender o ponto de vista deste professor e 
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concordar até certo ponto com a sua fundamentação, penso que um professor-

estagiário por estar inserido num contexto novo necessita de alguma 

cooperação por parte dos outros professores mais experientes. 

Neste sentido, sempre senti por parte dos outros professores uma 

grande disponibilidade, no sentido de me permitirem organizar as aulas em 

situações mais confortáveis. Isto porque, por vezes, me cediam um 

determinado espaço que não me estava destinado, por exemplo o pavilhão 

grande quando as condições climatéricas não permitiam utilizar o espaço 

exterior, para, assim, poder realizar a minha aula. Aproveito ainda para referir 

que esta cedência de espaço ocorria mais facilmente com professores 

contratados do que efectivos. 

Em relação a este ponto constatei que existia uma grande distinção 

entre os professores efectivos e contratados, formando deste modo dois grupos 

dentro do grupo geral da Educação Física. Esta distinção, provavelmente 

acontece fruto da faixa etária em que os dois grupos se encontram e pela 

diferença na situação profissional em que se encontram. Neste sentido, uma 

vez que os contratados são de uma faixa etária mais jovem e o seu ano de 

estágio ainda está bastante fresco na sua memória, mais facilmente são 

sensíveis às dificuldades por nós sentidas, pois, provavelmente viveram 

situações similares. Por outro lado, a situação profissional mais precária por 

parte dos professores contratados, com um futuro mais incerto, coloca-os numa 

posição mais insegura, reflectindo-se no seu modo de actuar no contexto 

escolar tanto no modo como leccionam e preparam as aulas como nas 

reuniões, tomando uma posição mais passiva. 

Quanto ao núcleo de estágio este é constituído por 4 elementos, sendo 

três estagiários e a Professora Cooperante. O nosso núcleo caracterizou-se 

pelo espírito de entreajuda e pelas diferentes potencialidades de cada um, 

nomeadamente que se reporta às especialidades distintas de cada um dos 

estagiários, o que contribuíu para uma partilha mais rica de conhecimentos. 

Uma vez que me especializei em Basquetebol e os outros dois estagiários em 

Atletismo e Futebol respectivamente, tornou-se mais fácil o planeamento e a 

abordagem destas modalidades na escola. Ainda neste quadro, o estagiário 
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especializado em Atletismo pratica neste momento Andebol o que vai permitir 

ainda mais, uma maior abrangência de conhecimentos especializados. 

Ainda sobre o núcleo de estágio, considero importante salientar, que 

apesar de não ter existido grande contacto entre nós durante o curso, o 

companheirismo esteve sempre presente neste ano lectivo. Desde o primeiro 

momento que tentámos abrir vias de comunicação para que o ambiente fosse 

propício à aprendizagem e rentabilização, pois só com a confiança nos outros 

colegas de estágio é que pode haver uma boa dinâmica do grupo. Ainda nesta 

perspectiva, considero que a nossa união nos permitiu ultrapassar mais 

facilmente os desafios e inquietudes que o estágio nos foi colocando, uma vez 

que a camaradagem no seio do núcleo esteve sempre presente. Assim, 

percorri o caminho no aprender a ser professor acompanhado. Mas o que é ser 

professor actualmente? 

3.5. Ser Professor 

 

 “A arte de ensinar é sublime pois destina-se a formar o homem, é uma 

acção do professor no aluno, tornando-o diferente do que era antes”8 

(Coménius). 

 

Esta citação, ilustra bem a função difícil e complexa do professor. Neste 

entendimento, é visível que o docente tem o objectivo de criar caminhos 

institucionais para enfrentar as exigências do mundo contemporâneo, isto é, 

parafraseando o ditado, o professor não dá o peixe mas ensina a pescar.  

Ainda neste quadro, devido à diversidade que marca a sociedade actual, 

os professores enfrentam problemas como: concentração de populações de 

alto risco em zonas desfavorecidas, diversificação cultural étnica do público 

escolar e mesmo a heterogeneidade dos saberes escolares.  

Para agravar, ainda mais, a situação, a função social do professor 

deixou de ser respeitada. As profissões são reconhecidas e valorizadas 

conforme a exclusividade que apresentam na sociedade. Tomando como 

                                                             
8
 Movimento Escola Pública. Consultado em 24 Maio 2011 em 

http://movimentoescolapublica.blogspot.com/2010/08/desenvolver-o-pensamento-critico.html,  

http://movimentoescolapublica.blogspot.com/2010/08/desenvolver-o-pensamento-critico.html
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exemplo a Medicina, esta é bastante valorizada devido às singularidades que o 

seu curso apresenta. As notas de ingresso mais altas e a duração do curso 

apresentam-se como os aspectos mais singulares do curso. Ainda neste 

sentido, a Medicina apresenta um código deontológico bastante forte, que está 

contextualizado na Ordem dos Médicos. Esta singularidade não existe na 

profissão de Professor, o que contribui, ainda mais, para a desvalorização que 

a sociedade confere à docência.  

Segundo Shulman (1986), o professor de outrora era aquele que sabia e 

compreendia verdadeiramente as coisas, mais do que qualquer outro cidadão, 

concepção esta que hoje em dia já não é unanimemente aceite pela sociedade. 

Isto porque estamos inseridos numa sociedade marcada pela diversidade e 

pluralidade, sendo exigido à escola funções acrescidas, responsabilizando-a 

pela preparação dos jovens para o futuro que estes terão de enfrentar. Deste 

modo, visto o professor ser um dos elementos fulcrais nesta instituição, ser 

professor não pode ser apenas o transmitir de conhecimentos, mas sim o 

formar integralmente os alunos, educando-os. Este desígnio exige ao professor 

quase que um desdobramento em várias vertentes, em que a transmissão de 

conhecimentos representa apenas uma delas. Em última instância, ser 

professor é preparar os cidadãos do amanhã. 

Neste sentido, Silva (2009, p. 9) elucida-nos referindo que o professor 

além de gestor da aula tem que ser “um gestor de relações pessoais e de 

conflitos, um gestor administrativo, um gestor de tarefas de interacção entre os 

vários elementos da comunidade escolar, e ainda um gestor de interacção com 

a comunidade”. O entendimento que o papel do professor na escola é bastante 

abrangente e complexo, ficou, assim, bem patente. Entre as múltiplas tarefas 

que este tem a seu cargo, a adaptação do currículo ao contexto vivido coloca-o 

à prova, obrigando-o a ser um gestor em situação real, “um decisor e um 

intérprete crítico da sua própria actuação” (Silva, 2009, p. 9). Segundo a 

mesma autora, invariavelmente a condução do processo de 

ensino/aprendizagem assume-se como tarefa fundamental do professor. Neste 

sentido, ser professor é ser capaz de tomar decisões face ao processo 

ensino/aprendizagem, necessitando de ter uma apreensão rápida das 
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situações, articulando pensamento e acção, no sentido de encaminhar os seus 

alunos para um melhor rendimento educativo.  

Por sua vez Savater (2002) 9  defende que o professor “é hoje 

encarregado de formar a consciência social e moral das crianças, tarefa antes 

da responsabilidade da família”. Neste sentido, o professor, de hoje, tem a 

função de educar as crianças, visto estas passarem cada vez menos tempo 

com os seus tutores, não tendo assim um modelo fixo em quem se guiar. 

Assim, ser professor é, também, desenvolver nos alunos o saber ser. 

Uma vez que “o Homem não é nada além daquilo que a educação faz 

dele” (Immanuel Kant, 1724-1804), o papel do professor no seio da sociedade 

assume uma importância extrema. Além disso, a actividade docente tem que 

preparar os alunos para a reflexão e não apenas para a aquisição de 

conhecimentos, estes não podem ser uns meros reprodutores de 

conhecimentos. Ideia presente no entendimento de Savater (2002) 10  que 

refere: “é preciso ensinar a pensar sobre o que se pensa”. 

Contudo, além do professor ter a função de promover a capacidade de 

reflexão nos alunos, este também deve recorrer a ela de forma a trilhar o seu 

ensino com sentido e significado. Neste enquadramento, entende-se que o 

bom professor é capaz de reflectir sobre a sua prática para que a sua actuação 

seja cada vez mais adequada e é capaz de conduzir um processo ensino-

aprendizagem mais rico e eficaz para os seus alunos. 

Foi, neste entendimento que procurei balizar o meu percurso ao longo 

do ano como professor-estagiário. Quis poder aprender com os meus erros e 

promover o meu desenvolvimento como profissional do ensino. 

  

                                                             
9  Entrevista à Nova Escola. Consultado em 24 Maio 2011, disponível em 
http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/etica-como-metodo-trabalho-
431445.shtml 
10 Entrevista à Nova Escola. Consultado em 24 Maio 2011, disponível em 
http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/etica-como-metodo-trabalho-
431445.shtml 

http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/etica-como-metodo-trabalho-431445.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/etica-como-metodo-trabalho-431445.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/etica-como-metodo-trabalho-431445.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/etica-como-metodo-trabalho-431445.shtml
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4.1. As dificuldades 

 

O primeiro momento em que tive que “verbalizar” as dificuldades 

percepcionadas no âmbito do Estágio Profissional foi aquando da elaboração 

do Projecto de Formação Individual (PFI). Este projecto revestiu-se de extrema 

importância para o decurso deste ano lectivo, pois nele tive que expressar as 

expectativas e intenções para o estágio. 

Na tentativa de dar resposta a esta necessidade elaborei um plano onde 

identifiquei as dificuldades percepcionadas e as estratégias que iria utilizar para 

as superar. Contudo, não foram apenas dificuldades que este plano 

contemplou, foram também as potencialidades e tarefas que pretendia 

desenvolver ao longo do ano. Assim, defini objectivos e etapas a cumprir. 

Todavia, neste ponto reportar-me-ei às principais dificuldades e o modo como 

as fui superando. 

De modo a poder cumprir o plano de objectivos tive que adoptar uma 

atitude de superação e de persistência, postura esta que tem marcado 

presença durante todo o meu percurso. Até porque, acredito que é na procura 

da transcendência que o profissional pode melhorar o seu desempenho. 

4.1.1. A superação das dificuldades 

 

Numa primeira instância o relacionamento com a turma, enquanto 

grupo de alunos e com cada aluno especificamente, surgiu como o primeiro 

grande objectivo que pretendi alcançar. Apesar de não ter tido problemas de 

controlo da turma, em parte fruto da minha experiência de vários anos, como 

treinador, queria alcançar um relacionamento mais próximo de modo a que a 

minha actuação fosse mais personalizada e, consequentemente, mais eficaz. 

Neste sentido, através do preenchimento da “ficha individual do aluno” 

foi possível adquirir alguns conhecimentos acerca de cada aluno 

individualmente, que foram importantes para uma acção mais adequada, 

nomeadamente os dados relativos à sua vida familiar. Neste âmbito, considero 

que é bastante importante que o professor conheça a vertente familiar do 
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aluno, pois muitos comportamentos que o aluno adopta nas aulas têm origem 

nas situações familiares. Além deste conhecimento investi no desenvolvimento 

de um clima afectivo, de modo a ganhar a sua confiança. 

Na verdade, considero que é através da confiança e do respeito mútuo 

entre professor-aluno que o professor consegue potenciar melhor as 

capacidades dos seus alunos. Ainda neste âmbito, no início deste ano lectivo, 

percebi que é fundamental superar primeiro as dificuldades de relação com os 

alunos, para depois me centrar nos aspectos relacionados com a aula 

propriamente dita. Acredito que se não existir uma relação de empatia entre 

professor-aluno, o processo ensino-aprendizagem será comprometido. 

Neste quadro, posso afirmar que o meu processo de adaptação à turma 

foi relativamente rápido, conseguindo criar facilmente vias de comunicação 

com a generalidade dos alunos. Contudo, em alguns alunos, devido à sua 

personalidade mais reservada, precisei de mais tempo para ganhar a sua 

confiança. Mas nada que o tempo e a minha actuação não tivessem resolvido. 

 

No que concerne ao planeamento vivenciei dificuldades a vários níveis. 

Relativamente ao planeamento anual, o primeiro contacto com esta tarefa de 

planeamento não foi difícil, levando algum tempo a ser finalizado. A sua 

complexidade aliada à minha inexperiência tornou o processo algo moroso. 

Nesta tarefa, a Prof. Cooperante auxiliou-me bastante, ajudando-me a pensar 

de forma mais articulada os factores necessários à sua elaboração, tais como o 

roullement, o material disponível, as características da turma e como seria de 

esperar, o Programa Nacional de Educação Física prescrito pelo Ministério da 

Educação. Apesar ter sido uma tarefa árdua, considero que este planeamento 

foi um auxílio precioso para o restante ano lectivo, porquanto me permitiu 

organizar e preparar melhor para as matérias a abordar.  

Em relação aos Modelos de Estrutura do Conhecimento (MEC), lembro-

me que despendi bastantes horas no primeiro que elaborei (Atletismo), isto 

porque apenas tinha tido um contacto “teórico” com este nas aulas de Didáctica 

Geral. Após esta primeira etapa, os restantes foram demorando cada vez 
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menos tempo. A exercitação sucessiva levou a uma elaboração mais célere e, 

simultaneamente, mais adequada. 

De revelar ainda que o primeiro contacto que tive com o Módulo 8 (M8) 

foi bastante intrigante, porque nunca tinha entendido o M8 como uma possível 

síntese dos restantes módulos. Neste sentido, as orientações da Prof. 

Orientadora de Estágio foram bastante importantes auxiliando-me na 

construção deste Módulo. Apesar de ser uma tarefa complexa, a concepção 

deste M8 permitiu-me elaborar os planos de aula mais rapidamente, uma vez 

que até as próprias situações de aprendizagem já tinham sido objecto de 

antecipação. 

Por fim, em relação aos planos de aula, apesar de no início de estágio já 

estar familiarizado com a sua construção, devido às Didácticas Específicas e 

mesmo a Metodologia de Treino, demorei algum tempo a adaptar-me às 

orientações da Prof. Orientadora de Estágio. Uma vez que existem várias 

formas de organizar um plano de aula, tive que esperar pelas recomendações 

da Professora. Neste percurso, deparei-me com algumas dificuldades em 

relação aos “Objectivos Comportamentais”, demorando bastante tempo a 

preencher correctamente este campo no plano de aula. Com o tempo essas 

dificuldades foram-se dissipando, uma vez mais devido à familiarização com o 

processo, não tendo agora qualquer problema na elaboração de um plano de 

aula. Em relação às “Componentes Críticas” tinha dificuldade na selecção das 

mais importantes. Apesar de compreender que o professor não deve fornecer 

demasiada informação aos alunos, para que estes não se percam no meio do 

processo, nem sempre consegui ser criterioso. O esforço foi no sentido de ser 

pertinente e sintético na sua selecção. Assim, fui obrigado a analisar 

pormenorizadamente cada habilidade para poder seleccionar criteriosamente 

as “Componentes Críticas” mais importantes. Esta tarefa foi melhorando com a 

prática. 

 

Apesar da turma não ser indisciplinada esta apresentou alguns 

problemas ao nível das relações inter-pessoais entre alunos. Facto que, em 

alguns momentos, colocou em causa o clima de aprendizagem. 
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Por conseguinte, um dos grandes objectivos que balizei para esta turma 

foi a melhoria das relações interpessoais entre os alunos, uma vez que estas 

eram um entrave à sua aprendizagem. Neste enquadramento, realizei um 

estudo, que será objecto de aprofundamento mais à frente (no ponto “4.5.4. As 

Relações Interpessoais”), que me permitiu conhecer a constituição dos grupos 

da turma tal como avançar com estratégias para tentar resolver os problemas 

detectados. 

Relativamente à motivação para a prática, a turma era muito pouco 

predisposta para o exercício físico sendo difícil motivá-los para os conteúdos 

das aulas. Deste modo, tive que recorrer a estratégias que procurei na reflexão 

e na consulta de bibliografia da área. A partir do momento em que consegui 

captar mais os alunos para as aulas, o seu desempenho melhorou. Face ao 

facto deste aspecto me ter absorvido o pensamento, passou a constituir-se 

como um desafio que resolvi agarrar, como se pode verificar no ponto 4.5.3. 

em que aprofundei a temática: “A motivação necessária para a prática”. 

 

Um aspecto importante que serviu como incentivo e factor motivacional 

adicional dos alunos para a prática das aulas de Educação Física, relacionou-

se com a avaliação. Esta, por sua vez, foi outra das dificuldades identificadas 

que figurou no meu plano de objectivos. 

Neste ponto, preocupei-me, sempre, com a justiça da sua conversão nas 

classificações que propunha à Prof. Cooperante. Contudo, quando esse 

momento se aproximava sentia alguma pressão, mesmo tendo consciência que 

tinha dispendido bastante tempo na tarefa. 

No final do primeiro período, uma vez que grande parte dos alunos não 

mostrava o empenho necessário, as classificações alcançadas foram inferiores 

às que eles esperavam. Isto porque, as classificações relativas à componente 

Psicossocial nos alunos mais esforçados foram bastante superiores à dos 

restantes, o que, consequentemente, incrementou as suas classificações finais. 

Esperei que esta medida servisse de impulso para que os menos empenhados 

pudessem alterar a sua atitude nas aulas. 
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Curiosamente, numa conversa que tive com a turma no início do 2º 

Período, nenhum dos alunos se mostrou descontente com as classificações 

estando conscientes que poderiam ter apresentado uma atitude mais 

adequada. 

Consequentemente, durante o 2º Período verificou-se uma mudança no 

empenhamento geral da turma, melhorando substancialmente a sua actuação. 

Todavia, alguns alunos não acompanharam estas melhorias o que implicou a 

não “recompensa” no final do período. 

Por fim, no 3º Período devido ao empenhamento total de todos os 

alunos nas aulas de Badminton, as suas classificações relativamente à 

componente Psicossocial foram superiores. No meu entendimento, a mudança 

de atitude dos alunos adveio da aplicação do Modelo de Educação Desportiva, 

que por ser diferente de tudo o que já tinham experienciado até ao momento, 

acabou por alterar (para melhor) a sua forma de estar na aula. 

Contudo, a avaliação não se pode cingir aos conceitos Psicossociais 

pois grande parte da avaliação é referente às habilidades motoras. Neste 

sentido, é importante que o professor analise aquilo que foi objecto de 

abordagem.  

De destacar também que nos Jogos Desportivos Colectivos dei 

prioridade à tomada de decisão em detrimento da execução técnica das 

diferentes habilidades. Esta opção foi porque entendi ser preferível dotar os 

alunos de conhecimentos acerca do jogo de modo a tornar as suas tomadas de 

decisão mais conscientes. Assim, a avaliação nestas modalidades foi em 

conformidade com este entendimento, isto é, centrada em situações de jogo. 

Gradualmente fui percebendo que a avaliação requer um processo 

rigoroso, mas simultaneamente simples e objectivo. A eficácia da avaliação 

passa também pela criação de instrumentos de registo simples, contendo as 

componentes críticas essenciais da avaliação, sendo que têm que estar em 

conformidade com os objectivos balizados. O processo de avaliação demorou a 

ser aperfeiçoado. Foi através da melhoria da minha capacidade de observação 

e de análise do desempenho dos alunos com grelhas de avaliação, cada vez 

mais simples e objectivas, que a avaliação se foi tornando mais fácil.  
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Outra dificuldade que senti foi ao nível da capacidade de tomar 

decisões face aos imprevistos que, por vezes, ocorreram nas aulas. 

Recordo-me que inicialmente quando era necessário utilizar um espaço que 

não estava previsto sentia-me inibido na minha prática. Em várias ocasiões tive 

que partilhar o espaço com outro professor devido às más condições 

climatéricas, sendo necessário proceder a adaptações no plano de aula, 

realidade esta plasmada na seguinte reflexão: 

 

“Mais uma vez tive que leccionar a duas turmas no Pavilhão Grande, 

pois uma professora perguntou-me se eu poderia dar a aula a ambas as 

turmas, uma vez que estava muito frio no exterior. A minha turma juntou-se a 

outra turma do 11º ano o que implicou ficar responsável por 33 jovens, um 

número excessivo de alunos para o espaço disponível e para a realização das 

tarefas previstas para a aula. Portanto, tive que realizar alterações profundas 

ao planeado, começando por aumentar o tempo da parte inicial da aula, 

principalmente na exercitação da condição física, pois esta é uma forma 

bastante eficaz de manter todos os alunos em controlo e ao mesmo tempo em 

exercitação.” (Reflexão nº 20, parágrafo 1). 

 

Noutras situações, nem sequer houve possibilidade de cumprir as linhas 

orientadoras do planeado, uma vez que o espaço alternativo não oferecia 

condições para que pudesse ser realizado. Felizmente, apenas 

esporadicamente tais situações ocorreram ao longo do ano, tal como ilustra o 

seguinte excerto: 

 

“Devido às condições climatéricas e à impossibilidade de se utilizar o 

Pavilhão Grande pela ocupação para as preparações para o Workshop de 

Escrita Japonesa, esta aula não foi leccionada. Infelizmente só me avisaram 

que não poderia utilizar o Pavilhão Grande, no dia da aula, não me dando 

grande margem de manobra. Portanto, e seguindo o conselho da Prof. Flôr11, 

projectei o filme (requisitado no CRE da escola) “Efeito Borboleta”, na sala 

                                                             
11 Pseudónimo da Profª. Cooperante. 
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anexa ao Gabinete de Educação Física. Acresce que não foi apenas a minha 

turma que ficou sem aula prática, mais duas se juntaram à minha, ficando três 

turmas a visualizar o filme num espaço que se revelou exíguo para tantos 

alunos.” (Reflexão nº 18, parágrafo 1). 

 

Estas situações, provocaram invariavelmente ajustamentos aos 

planeamentos, exigindo da parte do professor capacidade de adaptação, que 

está intimamente ligada à tomada de decisão, um dos aspectos que o 

professor tem que ganhar consistência e coerência, porquanto a eficácia do 

ensino, depende, em muito, dela.  

Estes momentos em que a tomada de decisão tinha que ocorrer de 

forma célere provocaram-me um nervosismo e ansiedade, uma vez que se 

reportam a situações de alguma imprevisibilidade. Neste sentido, e tal como 

referi no ponto “2.2. Do esperado à realidade”, durante o ano lectivo apoderou-

se de mim um estado de ansiedade inquietante aumentando nas situações 

que fugiam ao meu controlo e em momentos onde seria posto à prova. 

4.1.2. A Ansiedade 

Algo que está bem patente na minha personalidade é a minha falta de 

auto-confiança nas minhas capacidades. Esta atitude negativa leva a que, 

invariavelmente, em momentos onde sou colocado à prova inicie um processo 

de insegurança em relação à minha prestação, o que, por sua vez, me 

provocou um nível de ansiedade bastante elevado.  

Esta situação foi facilmente verificada durante todo o meu percurso 

desportivo, tal como está explanado no ponto “2.1. O meu percurso”, onde o 

“não sou capaz” era uma atitude recorrente, e que me levou a mudar 

sucessivamente de modalidade. No Basquetebol esta atitude foi de algum 

modo camuflada, uma vez que, se trata de um Jogo Desportivo Colectivo, não 

estando a responsabilidade da prestação da equipa apenas sobre mim. 

Consequentemente, percebi que o cerne do problema estava em ser colocado 

à prova individualmente, tal como num lançamento na passada em situação de 
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1X0, que na maioria das vezes falhava, muito por culpa da minha atitude 

negativa em relação à sua concretização. 

Mas não foi somente no campo desportivo que esta atitude se 

evidenciou. O fatídico 1X0 no Basquetebol pode ser transferido para qualquer 

situação onde sou avaliado, onde tenho que responder pela minha prestação. 

Deste modo, a Faculdade mostrou-se um espaço bastante rico neste tipo de 

situações. Recordo-me das avaliações práticas de Ginástica e de Natação 

como as que maiores níveis de ansiedade me provocaram, comprometendo a 

minha prestação e mesmo saúde. O mesmo se verificou em apresentações de 

trabalhos, às várias disciplinas, levando-me a uma preparação incessante 

dessas mesmas apresentações. 

Como seria de esperar, este ano de estágio, face ao conhecimento que 

expectavelmente exigiria e por ser um momento onde a minha prestação seria 

constantemente avaliada era fonte de ansiedade. Deste modo, o estado de 

ansiedade foi uma constante, evidenciando-se mais em situações pontuais 

designadamente na visita da Prof. Orientadora de Estágio à escola no âmbito 

das observações de aulas ou na organização de eventos, levando, por vezes, a 

uma prestação menos boa da minha parte. 

Neste sentido, uma vez que é algo que faz parte de mim e compromete 

a minha actuação enquanto professor, procurei saber mais sobre esta temática, 

sendo que comecei por tentar responder às seguintes questões: Mas o que é 

ao certo a ansiedade? Como é que esta se expressa? Quais serão as suas 

implicações no rendimento? 

Neste sentido, segundo (Costa, 2000), o criador da psicanálise Sigmund 

Freud, foi o primeiro a tentar definir ansiedade, definindo-a como um estado ou 

condição emocional desagradável do organismo humano. Este conceito deriva 

do latim anxietate que significa “disposição para a inquietação” (Dicionário de 

Língua Portuguesa, 2004). Contudo, para melhor entender a definição de 

ansiedade importa ter em conta as várias perspectivas, de modo a obter um 

entendimento mais completo e lato.  

Na perspectiva médica, a ansiedade normal é estimulante da actividade 

e da criatividade dos indivíduos, podendo ser sentida com várias intensidades, 
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dependendo da envolvência de cada um numa dada situação ou momento 

(Carvalho, 1995). Porém, quando esta intensidade é exagerada os efeitos da 

ansiedade normal desaparecem dando espaço a uma diminuição da 

capacidade de realizar tarefas ou de criar coisas ou ideias. Neste sentido, 

segundo a perspectiva de Rees (1974), a ansiedade só pode ser tomada como 

patológica quando interfere no bem-estar do indivíduo. Acresce que geralmente 

a sua resolução é espontânea, ocorrendo algum tempo após o 

desaparecimento da situação de stress. 

Esta pode ser ainda catalogada em distúrbios de ansiedade, dividindo-

se em estados de ansiedade (distúrbio do pânico, ansiedade generalizada, 

distúrbio obsessivo-compulsivo e distúrbios de stress pós-traumático) e 

distúrbios fóbicos (agorafobia, fobias sociais e fobia simples) (Carvalho, 1995). 

A sua etiologia tem sido muito discutida, sendo durante muito tempo 

enquadrada na sua condição de neurose, sem qualquer causa fisiológica. 

Porém, nos últimos anos, fruto do avanço tecnológico, sabe-se que existem 

causas fisiológicas para o seu desencadeamento. Neste sentido, à ansiedade 

com origem no sistema nervoso é possível identificar a ansiedade endógena ou 

psíquica e a situacional, sendo esta última desencadeada por factores 

ambientais como a extracção de um dente, a realização de um exame ou uma 

situação perigosa, entre outras. 

Por sua vez, numa perspectiva mais enquadrada com as emoções, a 

ansiedade segundo Izard (citado por Carvalho, 1995) é um conjunto complexo 

de emoções, onde a dominância é o medo, à qual se associam outras, entre as 

quais se podem apontar a amargura, a cólera, a vergonha, a culpa e o 

interesse-excitação.  

Já Henri Ey (citado por Carvalho, 1995) classifica-a em grande e 

pequena ansiedade, referindo que nas crises de grande ansiedade o indivíduo 

se sente ameaçado a vários níveis, sendo que esta complexidade incapacita-o 

de reagir, parecendo que o futuro está irremediavelmente comprometido. Este 

tipo de ansiedade torna-se tão perturbadora que confere à vida “o sabor” de um 

pesadelo. Por sua vez, na pequena ansiedade apesar de a situação ser 

igualmente perturbadora, configura-se menos grave. Nesta transparece a 
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hesitação, a insegurança frente aos acontecimentos e a resignação temerosa 

perante a catástrofe. 

Já na perspectiva cognitivista das emoções, a ansiedade pode ser 

entendida como um feedback numa complexa cadeia de eventos, funcionando 

como aviso para o sujeito manter ou aumentar o estado da alerta de modo a 

poder enfrentar possíveis perigos, estando convenientemente preparado para 

eles (Carvalho, 1995). 

Neste enquadramento, considera-se também que a ansiedade é 

fortemente influenciada pelas variáveis antecedentes em congruência com os 

processos mediadores. As variáveis antecedentes compreendem variáveis 

ambientais e intra-individuais. Para análise das variáveis ambientais Cruz 

(1994) referencia critérios como a previsibilidade da situação, a incerteza da 

situação, iminência da situação, duração da situação e a incerteza temporal 

dos acontecimentos. No que concerne às variáveis individuais ou de 

personalidade encontram-se critérios como ansiedade cognitiva, autoconfiança, 

orientação cognitiva, crenças de auto-eficácia, competências psicológicas para 

a actividade em questão e crenças irracionais como o perfeccionismo. 

Por sua vez, os processos mediadores abrangem duas componentes, a 

avaliação cognitiva e o confronto. A avaliação cognitiva, segundo Carvalho 

(1995, p. 27) “consiste na avaliação da situação relativamente ao que pode ter 

implicação no bem-estar pessoal no momento presente e em momentos 

futuros”. Neste sentido, pode ser dividida em dois tipos de avaliação: primária e 

secundária. Numa avaliação primária, o individuo avalia a situação no que 

concerne à importância que esta tem para si (relevância motivacional), procura 

também verificar se a situação está de acordo ou desacordo com os seus 

desejos e objectivos (congruência motivacional) e finalmente avalia qual o tipo 

de envolvimento que a situação coloca ao seu ego, nomeadamente à auto-

estima, estima social, ideais do ego, valores morais, e outros aspectos relativos 

ao ego (Carvalho, 1995). 

Numa segunda fase, segundo o mesmo autor, a avaliação secundária 

realiza um balanço das próprias capacidades para lidar com a situação, 
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analisam-se as opções possíveis para lidar com a situação e as perspectivas 

do futuro resultantes do confronto com a situação. 

No que concerne aos processos de confronto, tal como refere Cruz 

(1994, p. 353) “constituem o elemento central na alteração da relação pessoa-

ambiente”, sendo que é esta relação que causa a emergência da ansiedade. 

Por conseguinte, o domínio de processos de confronto eficazes é fundamental 

para o controlo da ansiedade. Neste sentido, Cruz (1994, p. 354) refere que 

“lidar com a situação pode significar não só tentar dominar, mas também 

minimizar, tolerar, evitar ou aceitar as condições impostas pela situação”. 

Por sua vez, no âmbito da psicologia do desporto, tem-se dado grande 

relevo à importância da ansiedade e stress no rendimento dos atletas, 

independentemente do escalão (desde os escalões de iniciação ao alto 

rendimento) (Cruz et. al, 1997). Segundo Lavallee et. al (2004, p. 118) “a 

capacidade de lidar com situações de pressão em momentos decisivos de um 

evento competitivo é largamente considerado como a chave para o sucesso no 

desporto”. Deste modo, é importante que se dê relevância a este factor no 

rendimento dos praticantes.  

No que concerne a esta área, os factores que desencadeiam os estados 

de ansiedade pré-competitiva estão bastante relacionados com a elevada 

imprevisibilidade que o Desporto comporta, existindo vários instrumentos para 

avaliar o nível de ansiedade do atleta. 

Tal como a prática competitiva, a profissão docente também acarreta 

momentos de grande stress e ansiedade, tal como corrobora Melo et. al (1997, 

p.58) afirmando que uma “significativa, percentagem de professores 

experienciam moderados ou elevados níveis de stress no processo de ensino e 

sugerem a natureza crónica do stress nos professores”. De entre os factores 

que levam a tal situação, os autores referenciam os: problemas disciplinares, o 

excessivo número de alunos por turma, a apatia dos alunos, a docência longe 

da zona de residência familiar, o excesso de trabalho, pais exigentes e críticos 

e a falta de condições e de recursos materiais. Face a este quadro, é 

importante haver uma preocupação em relação a este problema nos 
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professores, até porque tem reflexos na qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

Apesar de não ter vivenciado, de forma acentuada, qualquer um dos 

factores anteriormente referidos, despoletadores de situações de stress, 

identifico em mim alguns sintomas e consequências da ansiedade, 

nomeadamente no que concerne ao bloqueio das minhas capacidades em 

situações de extrema ansiedade. 

Tal como referi no início deste ponto, estas situações foram vivenciadas 

em diferentes situações, contudo as mais relevantes foram, sem dúvida, as três 

visitas da Prof. Orientadora para observar as minhas aulas. Ansiedade essa 

evidenciada nos excertos a seguir apresentados. 

 

“Sendo esta uma aula supervisionada pela Prof. Doutora Paula Batista, 

estava bastante nervoso no início da aula”. Reflexão nº 16, parágrafo 1. 

 

“Sendo esta uma aula observada pela Prof. Orientadora da Faculdade, a 

sua carga emocional é bem mais forte”. Reflexão nº 35, parágrafo 1. 

 

“Pela terceira e última vez este ano lectivo a Prof. Orientadora de 

Estágio realizou uma visita à nossa escola (…). Como tem sido habitual, os 

meus níveis de ansiedade aumentaram drasticamente com a aproximação do 

momento da minha aula. Consequentemente, senti que o meu desempenho 

não foi o melhor devido a este estado”. Reflexão nº 57, parágrafo 1. 

 

Como se pode verificar pela leitura dos três excertos apresentados o 

denominador comum foi a palavra ansiedade e nervosismo. Na verdade, os 

momentos que antecederam a observação das aulas pela Orientadora da 

Faculdade colocaram-me num estado emocional muito incómodo, o que, por 

sua vez, se repercutiu na minha actuação durante a aula, pelo menos essa era 

a minha percepção. Contudo, os níveis de ansiedade diminuíam gradualmente 

com o decorrer desta. 
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Nas aulas propriamente ditas, a temporalidade da situação também 

influenciava o estado de ansiedade sentido, pois como se pode verificar pelo 

excerto da Reflexão 35 a aula que foi observada ao primeiro tempo da manhã, 

sendo que os níveis de ansiedade sentidos foram mais baixos.  

 

“Apesar de tudo, senti-me menos nervoso do que em relação à última 

aula observada, talvez por estar mais confiante, facto de estar mais à vontade 

perante a turma e pelo facto, desta vez, a aula ter sido ao primeiro tempo da 

manhã, enquanto que a anterior foi ao último tempo da sexta-feira”. Reflexão 

nº 35, parágrafo 1. 

 

Outras situações houve em que a ansiedade também esteve presente, 

designadamente na abordagem de algumas modalidades, como na primeira 

aula de Dança que foi vivenciada tão intensamente como se de uma aula 

observada pela Prof. Orientadora se tratasse. Estado emocional visível na 

reflexão 34. 

 

“Sendo esta a primeira aula de Dança e uma vez que, tal como referi no 

PFI, era uma das minhas grandes dificuldades/ansiedades para este ano de 

estágio, foi com grande nervosismo que comecei esta aula”. Reflexão nº 34, 

parágrafo 1. 

 

O nervosismo na abordagem desta modalidade deveu-se a dois 

factores. O primeiro reportou-se aos níveis baixos de motivação evidenciados 

pelos alunos, tal como mostra o seguinte excerto: 

 

“Parte deste nervosismo prendeu-se com a falta de motivação 

demonstrada pelos alunos a partir do momento que souberam que iriam 

abordar Danças Tradicionais, havendo logo alguns comentários de negação 

quanto à sua realização”. Reflexão nº 34, parágrafo 1. 
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E o segundo relacionou-se com a exiguidade de conhecimentos e 

experiência que tinha da área, isto apesar de no ano transacto ter frequentado 

a disciplina de Didáctica Específica de Dança. A verdade é que não me sentia 

seguro das minhas competências para a sua abordagem. Esta ideia é também 

corroborada por Cruz (1994) referindo que as variáveis individuais de onde 

destaco a autoconfiança, competências psicológicas para a situação e o 

perfeccionismo são factores que contribuem para atingir estados de ansiedade. 

De igual modo, no dia do Torneio de Street-Basket, e devido à incerteza 

da situação por as condições climatéricas poderem alterar profundamente o 

modo de organização da actividade, o estado de apreensão até ao momento 

de iniciar o Torneio apoderou-se de mim. O nervosismo era alto uma vez que a 

alteração proporcionaria um sistema de eliminação dos participantes que não 

seria o mais adequado, tal como se pode constatar com o descrito no ponto 

“4.5.2. O Torneio de Street-Basket e o Torneio de Ténis de Mesa ”. 

O nervosismo e a ansiedade que senti foram factos que tive que 

ultrapassar, contudo o importante destas vivências foi ter comprovado, mais 

uma vez, que o que me provoca tais emoções, são as situações de avaliação, 

em que as minhas capacidades são colocadas à prova. 

Esta situação pode ser identificada no panorama desportivo, onde 

segundo Lavallee et. al (2004) o termo “choking” (sufocar) é normalmente 

utilizado como sinónimo de quebra de rendimento da performance devido à 

ansiedade excessiva.  Segundo estes autores, são evidenciados três sintomas 

durante a sua vivência: (1) o atleta tende a acreditar que por mais que tente, o 

pior cenário irá ocorrer; (2) como qualquer outro distúrbio de ansiedade, este 

leva ao aparecimento de sintomas como tensão dos músculos, membros 

instáveis, batimentos cardíacos rápidos, “borboletas no estômago” e sensações 

de pânico; (3) os atletas que “choke” normalmente consideram ser difícil 

realizar habilidades que normalmente eram utilizadas automaticamente. 

Neste sentido, é fácil perceber que os sintomas (falta de auto-confiança 

e perda do controlo corporal) só levarão a uma actuação menos boa que em 

estados normais de ansiedade. 
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Uma vez que para mim o estágio foi um espaço bastante propício a 

ocorrerem situações de grande importância onde seria posto à prova, tentei 

adoptar estratégias que me pudessem de alguma forma deixar mais calmo, de 

forma a poder minimizar as consequências de um estado de ansiedade 

excessivo. Essas estratégias passaram muito pelo auto-controlo do 

nervosismo, do culto da auto-confiança e pela enorme preparação para 

momentos críticos de modo a que nada fosse deixado à mercê da 

imprevisibilidade do momento.  

 Porém, nem todas as estratégias tiveram a devida eficácia tendo sido 

influenciadas pela dificuldade e importância da situação. Neste sentido, em 

certos momentos a minha actuação era efectivamente deturpada levando-me a 

cometer pequenos erros que em condições normais talvez não cometesse. 

Esta situação pode ser constatada na seguinte transcrição onde o nervosismo 

levou a que me esquecesse de realizar um exercício (por norma sempre 

exercitado) originando outro tipo de problemas além do da gestão da aula. 

 

“Este lapso levou a que durante a aula estivesse adiantado, 

perguntando-me por várias vezes, onde teria falhado (…) Devido a este 

imprevisto os alunos estiveram demasiado tempo a exercitar o 2x2 algo que 

não me agradou, pois tornou-se monótono”. Reflexão nº 16, parágrafo 1. 

 

 O nervosismo e a ansiedade em demasia marcaram presença, sendo 

que influenciaram bastante a minha actuação como professor e, 

consequentemente, a tomada de decisão. Neste sentido, sendo a tomada de 

decisão um elemento preponderante na actuação do professor penso ser 

importante reflectir acerca desta. 

4.2. A tomada de decisão 

 

A parte final do século XX foi marcada por várias reformas educacionais 

carregadas de propostas inovadoras. As constantes descobertas e a sua 

divulgação, aliada ao poder e saber nas sociedades contemporâneas, criou 

novos e renovados contextos no campo educacional. A educação tornou-se, 
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ainda mais, o alicerce que preparava cidadãos para enfrentarem a alta 

competitividade da vida moderna, um recurso imprescindível no assegurar das 

bases da nova sociedade de informação. Deste modo, é entendível que o 

professor (sujeito fulcral no processo educativo) fosse considerado um factor 

chave para no sucesso ou fracasso dos processos educacionais (Therrien & 

Loiola, 2001). A profissão docente caracteriza-se, assim, por uma elevada 

complexidade e responsabilidade, em que a tomada de decisão marca uma 

forte presença. 

 

No que concerne à temporalidade em que a tomada de decisão ocorre 

no contexto do processo de ensino-aprendizagem, esta, segundo Januário 

(1996) tende a ser em três momentos distintos: decisões de planeamento ou 

pré-interactivas, interactivas e pós-interactivas.  

As pré-interactivas são aquelas que ocorrem antes da realização do 

ensino, designadamente as que ocorrem ao nível dos diferentes níveis do 

planeamento. No planeamento anual decide-se, tendo em consideração as 

reais condicionantes (ano de escolaridade, roullement, preferências e 

necessidades dos alunos, experiências anteriores, …). As decisões 

subsequentes, designadamente o modo como se vai organizar a transmissão 

de conteúdos (ordem e extensão da matéria) das diferentes modalidades e 

aspectos decididos ao nível do plano de aula, tendo em conta os conteúdos e 

objectivos a atingir, são tomadas de decisão ao nível da Unidade Didáctica 

(UD). Um exemplo deste tipo de decisão está bem ilustrado na justificação da 

UD de Ginástica em que o encadeamento das habilidades motoras abordadas 

foram objecto de ponderação. 

 

“Inicialmente decidi começar a abordagem com os Rolamentos, uma vez 

que é dos elementos gímnicos mais básicos. De seguida, juntamente com o 

Apoio Facial Invertido (AFI) optei por introduzir a Ponte, pelos seguintes 

motivos: pela possibilidade de encadeamento destes dois elementos gímnicos, 

e porque quero atender ao princípio da alternância de trabalhos, 

nomeadamente da força e da flexibilidade, isto apesar de ambos os elementos 
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necessitarem destas capacidades condicionais na sua realização. Seguindo o 

princípio da alternância, os dois elementos a introduzir na aula seguinte, serão 

a Roda e o Avião intercalando, deste modo, o trabalho de força e de equilíbrio. 

Após a introdução e exercitação de todos os elementos gímnicos, haverá uma 

aula de consolidação destes elementos, bem como a sua integração numa 

sequência que há-de ser objecto de apresentação na aula de Avaliação Final.” 

(Justificação da Unidade Didáctica de Ginástica, parágrafo 4). 

 

Já as decisões interactivas são aquelas que ocorrem durante o 

processo de ensino/aprendizagem. Esta é uma tipologia de decisões 

essenciais, porquanto o ensino é marcado por contingências. Na realidade, 

muitas vezes as coisas não acontecem conforme o planeado, ora porque as 

condições climatéricas não o permitem, ora pela ausência de um aluno, ou 

mesmo pela não adequação das tarefas propostas, sendo que o professor tem 

que reformular o planeado de forma a que a que a aprendizagem possa 

acontecer. Mencione-se a título de exemplo algumas decisões do foro 

organizacional da aula, que tive que tomar porque “sobrou” tempo de aula, 

como nos ilustra a reflexão da aula 33. 

 

 “Mesmo com o trabalho de força após a avaliação de cada aluno ainda 

restou bastante tempo de aula. Uma vez que todos os alunos demonstraram 

uma boa atitude para com a modalidade, e visto ter à disposição todos os 

espaços de Educação Física, resolvi dar-lhes a escolher a modalidade que 

queriam praticar.” (Reflexão nº 33, parágrafo 3). 

 

Por fim, surgem as decisões pós-interactivas, que se reportam às 

decisões que ocorrem após a acção. Estas decorrem da reflexão que o 

professor faz da sua própria acção, avaliando a sua prestação e a resposta dos 

alunos, de modo a que no futuro altere ou mantenha as estratégias de ensino. 

Deste modo, dá-se o ciclo de reflexão ou seja, actuação-reflexão-actuação, o 

qual se espera que nunca se esgote. Pois os professores devem ser 

continuamente reflexivos, a fim de procurarem alcançar novos procedimentos, 
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novas maneiras de fazer, que conduzam a melhorias nos resultados. Este 

processo reflexivo após as aulas está bem expresso na reflexão da aula nº30, 

em que esta patente a tomada de decisão de alterar o que estava previamente 

definido ao nível da configuração da avaliação. 

 

“Tendo em conta o nível da turma, decidi permitir que cada aluno 

construísse a sua sequência com os elementos gímnicos que quisesse, tendo a 

sequência completa uma cotação de 20 valores, ao contrário da 

obrigatoriedade de ter que realizar todos os elementos abordados, tal como 

estava previsto inicialmente (…) Esta alteração surgiu em resposta às 

dificuldades evidenciadas pelos alunos, pois muitos deles não conseguiam 

realizar grande parte dos elementos gímnicos abordados.” (Reflexão nº 30, 

parágrafo 2). 

 

O ensino é, assim, um processo que tem por base um planeamento, 

resultante de um conjunto de decisões da responsabilidade do professor, 

sendo que quanto mais planeado estiver o processo, designadamente as aulas, 

menor será a probabilidade de ocorrerem situações que alterem o normal 

funcionamento da aula. Contudo, não obstante a existência de um 

planeamento cuidado é usual ocorrerem situações que escapam ao controlo do 

professor, pois não existem duas aulas iguais e o que hoje resulta, pode não 

resultar amanhã. Deste modo, a capacidade de adaptação do professor às 

contingências que caracterizam o processo de ensino/aprendizagem é de 

capital importância ao exercício competente do professor. 

Além desta componente fundamental ao exercício competente, importa 

colocar em evidência os requisitos necessários à competência do professor. Na 

verdade, a competência docente exige todo um conjunto de requisitos, 

nomeadamente possuir um conhecimento especializado, capacidade de o 

transmitir e capacidade de se relacionar. Neste quadro, Silva (2009) refere que 

o êxito nas aprendizagens depende da qualidade do ensino, ou seja, da 

competência do professor em criar condições de sucesso aos alunos. 
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De entre os factores enumerados como fundamentais ao exercício 

competente, é assumido que os conhecimentos, as capacidades funcionais, 

éticas e sociais são fundamentais, sendo que o conhecimento ocupa lugar 

central para muitos autores (Parry, 1996; Kirschner et al., 1997; Mirabile, 1997; 

Stoof et al, 2002). Apesar da importância do conhecimento ser reconhecida no 

exercício competente, este sem habilidades que o permitam colocar em 

“acção”, não se traduz em competência. Deste modo, o conhecimento pode ser 

considerado como uma habilidade cognitiva (Batista, 2008). 

Neste sentido, irei discorrer acerca deste tema contextualizando-o nas 

possíveis hipóteses que levanto face à resposta que um professor pode dar 

quando se depara com uma situação imprevisível. Neste enquadramento, 

aceita-se que a tomada de decisão que o professor toma é influenciada pelo 

conhecimento, a experiência, a personalidade e a sua competência. 

 

4.2.1. O Conhecimento 

 

O conhecimento é fundamental, pois ninguém pode ensinar o que não 

sabe. Vários são os autores que tratam da temática do conhecimento, sendo 

que Grossman (1990) identifica o conhecimento pedagógico geral como 

ponto integrante do Modelo do Conhecimento do Professor, o qual é 

constituído pelo conhecimento geral, crenças e competências relacionadas 

com o ensino (os alunos, o próprio processo de ensino, gestão da aula/turma, 

instrução, entre outros). Já John Dewey (1859-1952)12, em 1902, defendia que 

o conhecimento que um professor apresenta tem que ser diferente do 

conhecimento de um cientista, pois enquanto o cientista pretende criar novos 

conhecimentos na sua área o professor pretender auxiliar o aluno a aprender a 

matéria da sua disciplina. 

Shulman (1986), por seu lado, distingue três categorias de 

conhecimento: (1) o conhecimento do conteúdo, (2) conhecimento pedagógico 

do conteúdo e o (3) conhecimento curricular. 

                                                             
12 Filósofo educacional Norte-Americano, criador da Educação Progressiva. 
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O conhecimento do conteúdo refere-se à quantidade e organização do 

conhecimento do professor. Neste quadro, os professores devem ser capazes 

de definir as verdades para os seus alunos num determinado assunto, bem 

como explicar a importância de determinada temática, isto é, a razão de valer a 

pena de ter conhecimento acerca dele, e como esse assunto se relaciona com 

outras disciplinas. O mesmo autor refere, ainda, que não basta ao professor 

saber que algo é assim, mas importa também perceber porque é que é assim, 

em que razões se baseia.  

O conhecimento pedagógico do conteúdo vai além do conhecimento 

do conteúdo pois eleva o objecto de conhecimento para a dimensão do ensino. 

Segundo Rink (1993), o professor além de necessitar de um bom 

conhecimento do conteúdo, também necessita de um conhecimento 

pedagógico do conteúdo. Isto porque não existe uma representação da matéria 

que seja suficientemente poderosa e imbatível. Assim, o professor deve possuir 

uma panóplia variada de formas de representação, onde algumas derivam da 

investigação na área e outras são originadas pela experiência oriunda da 

prática. Por conseguinte, exige-se que o professor saiba expor a matéria para 

aos outros, não basta que a saiba apenas para si. Shulman (1986) acresce, 

referindo que o conhecimento pedagógico do conteúdo é o tipo de 

conhecimento que distingue o professor de uma disciplina de outro especialista 

(não professor) dessa mesma disciplina. Neste sentido, Matos (1991, p.231) 

corrobora a ideia advogando que “o conhecimento do cientista é do ponto de 

vista do professor manifestamente insuficiente”. 

Grossman (1990) afirma que uma das quatro componentes do 

conhecimento pedagógico do conteúdo inclui o conhecimento e as crenças 

acerca dos propósitos de ensinar um conteúdo a diferentes níveis de ensino. 

Estas concepções globais de ensino de um conteúdo reflectem-se nos 

objectivos de ensino do professor de uma matéria específica. Por exemplo, um 

professor pode identificar como objectivo de um jogo de futebol durante uma 

aula o desenvolvimento do espírito de equipa e cooperação entre os colegas, 

enquanto que outro utiliza o mesmo exercício para o desenvolvimento das 
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habilidades técnico-tácticas dos alunos. Consequentemente, estas duas 

perspectivas sugerem diferentes concepções do ensino do futebol. 

Outra componente reporta-se ao conhecimento da compreensão dos 

alunos e concepções de temas particulares numa determinada matéria. Para 

os professores gerarem uma explicação e representação apropriada, estes 

devem possuir um conhecimento acerca do que os alunos já sabem sobre um 

determinado assunto e o que lhes será desafiante realizar. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo também implica um 

entendimento acerca do que torna o ensino de uma matéria fácil ou difícil, 

sendo, por isso, importante que o professor seja capaz de delinear estratégias 

específicas para os seus alunos, pois a idade e o contexto em que estes estão 

inseridos influenciam a dificuldade da tarefa (Shulman, 1986). Segundo Graça 

(1997), este tipo de conhecimento faz parte da definição da base do 

conhecimento para o ensino e tem um grande peso na acção do professor. 

Este reconhecimento é acompanhado por vários autores, tal como demonstra 

Graça (1997), através de um sistema de um quadro que designa de “Modelos 

de Base de conhecimento para o ensino geral” (p. 48). Neste é possível 

constatar que dos sete autores que constam, cinco (Shulman, 1987; Putnam, 

1987; Grossman, 1990; Tamir, 1991; Cochram; DeRuiter & King, 1993) referem 

o conhecimento pedagógico do conteúdo como ponto integrante dos seus 

modelos de base de conhecimento para o ensino em geral. 

Já ao nível da formação de professores, se os programas forem 

regularmente negligentes em relação ao ensino do conhecimento pedagógico, 

estão a comprometer o terceiro tipo de conhecimento, o conhecimento 

curricular (Shulman, 1986). Este tipo de conhecimento reporta-se ao currículo 

e as matérias associadas são a farmacopeia da pedagogia, em que cada 

professor se baseia para desenhar as suas ferramentas de ensino que 

apresentam ou exemplificam conteúdos particulares. Tal como se espera que 

um médico experiente conheça o máximo de tratamentos disponíveis, custos, 

interacções com outras intervenções, segurança ou conforto para curar 

determinada doença, também se espera que um professor experiente possua 

esse conhecimento acerca das alternativas curriculares disponíveis para a 
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instrução (Shulman, 1986). Mas além do conhecimento curricular da sua 

disciplina, o professor também deve ter um conhecimento abrangente das 

outras disciplinas em que os seus alunos estão inscritos, de modo a que o 

professor possa relacionar a matéria de ensino que está a leccionar com as de 

outras disciplinas. Importa também ter o conhecimento do programa curricular 

da sua disciplina ao longo dos anos, não bastando ser detentor do 

conhecimento referente ao(s) ano(s) em que lecciona, de modo a que tenha 

conhecimento do que esses alunos já aprenderam e do que ainda vão 

aprender. Só assim a articulação vertical pode ocorrer. 

O modo como se ensina a matéria aos alunos é moldado na interacção 

entre o conhecimento que o professor tem da disciplina que lecciona com os 

conhecimentos, convicções e crenças acerca do ensino e da aprendizagem, 

acerca dos alunos e dos contextos educativos (Graça, 1997). Assim, o 

processo de ensino afigura-se como algo bastante complexo, afastando-se do 

que George Bernard Shaw proferiu: “Aquele que consegue, faz. O que não 

consegue, ensina”. Esta frase que tanto atormentou os membros da nobre 

profissão de professor durante quase um século, deveria ser alterada para 

“Aquele que consegue, faz. O que percebe, ensina” (Shulman, 1986), pois já 

Aristóteles, advogou que o derradeiro teste da compreensão assenta na 

habilidade de transformar um conhecimento em ensino. 

 

4.2.2. A Experiência 

Outro factor que influencia a capacidade de tomar decisões com maior 

ou menor celeridade, bem como maior ou menor adequação face a uma 

situação imprevisível é a experiência do professor. A experiência profissional é 

referenciada por vários estudos como a fonte de conhecimento mais eficaz, por 

vezes, mesmo acima do efeito exercido pelos próprios programas de 

certificação (Jones et al., 2004). As experiências, tanto no campo pessoal como 

profissional, têm sido indicadas como promotoras de aprendizagem e de 

evolução em direcção à expertise (Santos, 2009). 
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Não obstante algumas das situações com que nos deparámos durante o 

exercício da actividade docente estarem referenciadas na literatura, é de todo 

impensável que todas sejam objecto de menção. Assim, no decurso do 

processo de ensino/aprendizagem o professor depara-se com novas situações 

a que tem que ser capaz de dar resposta. A sua capacidade de resposta, 

usualmente, depende da sua experiência traduzida em capacidade de análise 

(pela reflexão) e de tomada de decisão célere. O professor que reflecte acerca 

da sua actuação vai desenvolvendo gradualmente a sua capacidade de 

decisão, porquanto as opções que foi tomando foram mais ou menos 

adequadas. Deste modo, a experiência reflectida (verdadeira experiência) 

permite que o professor esteja cada vez mais preparado para enfrentar 

situações imprevistas. 

 

4.2.3. A Personalidade 

A personalidade do professor é outro factor que também tem peso na 

qualidade da decisão. Tal como não existem duas pessoas iguais, o mesmo se 

verifica para os professores. A sua personalidade é influenciada pelas atitudes 

e valores que defende e pelo seu percurso pessoal e profissional. Assim, dois 

professores com a mesma experiência, e com os mesmos conhecimentos, 

podem não optar pela mesma solução na tentativa de resolver determinado 

problema, porquanto têm personalidades distintas. Tomando como exemplo um 

caso de indisciplina materializado em agressão verbal entre dois alunos, este 

pode ter desfechos distintos, de acordo com o modo como o professor irá lidar 

com ele. Enquanto que determinado professor pode optar por expulsar os dois 

alunos do espaço de aula, marcando-lhes falta disciplinar, outro pode optar por 

chamá-los à atenção, tendo uma conversa com os dois sobre a postura que é 

exigida ao aluno dentro da sala de aula. Esta tipologia de actuação dos 

professores é manifestamente diferente, pois enquanto um opta pela expulsão 

o outro opta pelo diálogo, sendo perceptível aqui a presença e força dos 

valores de cada professor (avaliação da gravidade da situação) tal como do 

seu temperamento (mais impulsivo ou mais calmo). 
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Contudo, os três factores enunciados (conhecimento, experiência e 

personalidade) não são estanques, ou seja, para qualquer situação, estarão 

presentes os três, sendo que a sua mescla irá formar uma resposta a 

determinada situação. Em última instância, pode mesmo considerar-se que o 

modo como o professor decide vai delinear a sua competência. 

Assim, a qualidade e velocidade da resposta serão influenciadas pela 

competência que o professor possui. 

 

4.2.4. A Competência do Professor na tomada de decisão 

Mas qual será o significado de competência? Segundo o Dicionário de 

Língua Portuguesa (2004) esta define-se por “conhecimento aprofundado que 

confere a uma pessoa o direito de julgar e decidir em certas matérias ou de 

exercer determinadas funções” 13 . Mas será que esta definição é 

suficientemente esclarecedora? Não será esta informação demasiado 

generalista e superficial? Na verdade, as definições que obtemos nos 

dicionários acabam por ser muito restritas. Pois tal como refere Batista (2008) 

quando se quer saber realmente o significado de determinado conceito, 

devemos ir mais além da procura de significados independentes, sem qualquer 

relação com outras palavras. No que concerne ao conceito de competência, 

segundo a mesma autora, não existe apenas um único constructo teórico de 

competência, existem vários em distintos campos conceptuais, sendo que este 

é usado de forma indiferenciada, com significados distintos e em múltiplos 

contextos. Acresce dizendo que a competência tem como principal foco a 

pessoa, reporta-se a uma actividade concreta realizada com êxito, e está 

associada à actividade profissional (p. 59). 

Deste modo, a percepção de competência surge associada ao exercício 

de uma profissão em que as qualidades de eficácia e eficiência emergem como 

pontos fulcrais para o desempenho das actividades que estão inerentes a essa 

profissão. 

                                                             
13 Dicionário da Língua Portuguesa (2004). Porto Editora 
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De evidenciar também que na generalidade dos estudos que focam a 

competência os atributos conhecimento e habilidades estão presentes. Esta 

constatação acontece nos vários campos profissionais, designadamente no 

campo educativo. Neste, a inclusão dos termos conhecimento, habilidades e 

atitudes para a tentativa de definição de competência, também são várias 

vezes referidos por vários estudos, tais como, Kirschner et al. (1997), 

Perrenoud (2000), Westera (2001) e Therrien & Loiola (2001). Como se pode 

constatar o conhecimento está sempre presente na tentativa de definição de 

competência. Já Silva (2009, p. 11) referia que o conhecimento é considerado 

o “pilar fundamental na construção da competência e do exercício profissional 

competente”. Contudo, é necessário ter atenção que estes três elementos não 

podem ser considerados como únicos na definição de competência, pois 

termos dinâmicos não podem ser integrados facilmente em definições 

educacionais de competência (Loo e Semeijn, 2004).  

Ao nos reportarmos ao campo educacional verificámos que a 

competência do professor tem sido objecto de múltiplas abordagens e tem 

sofrido alterações ao longo dos tempos. Fazendo uma breve retrospectiva, 

verifica-se que em 1983, Cronain (citado por Batista, 2008) referia que os 

professores eram objecto de credenciação, sendo o estado o responsável pela 

regulamentação dos programas para o ensino. Neste quadro, competência era 

definida pela necessidade de credenciar os professores, se estes eram 

competentes para o exercício da função. Assim, os professores competentes 

eram aqueles que tinham conhecimento da matéria de ensino, conhecimento 

da pedagogia e prática real de ensino (sob a alçada de uma orientação por 

parte do supervisor) (p. 117). 

Já Borich (citado por Batista, 2008) chegou a 3 categorias da 

competência: (1) competência de conhecimento, que incluía o entendimento 

cognitivo que se esperava que o professor possuísse; (2) competência de 

comportamento (performance), relacionado com os comportamentos que o 

professor manifesta na turma e as (3) consequências da competência, 

traduzidas/detectadas nos resultados dos alunos. Este autor afirmava que um 
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professor competente é aquele que possuía este conjunto de competências e 

cujos alunos alcançam bons resultados. 

Muitos outros autores, no campo educacional, discorreram acerca da 

competência, como por exemplo, Kirschner et al. (1997), Perrenoud (2000), 

Westera (2001) e Therrien & Loiola (2001), baseando-se em diferentes 

conceptualizações. Neste sentido, Batista (2008) refere que se tem dado uma 

mudança a nível da modelação da competência, sendo que tem-se deixado de 

a considerar em termos de recursos do profissional (conhecimento, habilidades 

e atributos pessoais) para passar a considerá-la como a capacidade de 

mobilizar e produzir recursos (p. 147). 

Face ao exposto, é perceptível que não é fácil de definir a competência 

de um professor, porquanto certos critérios que distinguem um professor 

competente (“bom professor”) de um não competente (“mau professor”) exigem 

um julgamento de valor.  

Ser competente, é portanto, bem mais do que ter conhecimentos para 

agir. Também implica, o juízo da pertinência das acções, ajustando-as de 

maneira auto-consciente à situação com que se defronta, e aos propósitos que 

se têm em mente (mesmo os não imediatos) (Enricone et al., 2008). 

 

É pois, verificável que o “conhecimento”, a “experiência” e, 

consequentemente, a competência podem ser desenvolvidos com o tempo, 

contudo a personalidade é mais complexa de ser “modificada”. Sendo a 

generalidade dos professores, adultos, os seus valores, crenças e princípios 

tendem a estar já demasiados fixos nas suas estruturas mentais, o que implica 

que são de difícil alteração, apesar de não ser impossível de ocorrer. 

Face ao exposto, considero que quanto mais conhecimentos, 

experiências e vivências (em várias áreas) um professor usufruir (não se 

restringindo apenas à sua especialidade) mais eficiente e eficaz será a sua 

tomada de decisão.  

Já Abel Salazar (1889-1946) 14  referia que “o médico que só sabe 

Medicina, nem Medicina sabe”. Partindo desta noção e realizando uma 

                                                             
14 Médico, Pintor e Professor Universitário. 
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analogia com os professores e a sua área de especialidade, pode-se afirmar 

que, uma vez que um professor que consiga relacionar várias áreas ao que 

está ensinar, tenderá a proporcionar um ensino mais rico e contextualizado aos 

seus alunos. 

 

4.3. Os requisitos necessários à aprendizagem 

 

Qualquer professor deve conhecer o que pode influenciar a 

aprendizagem por parte dos alunos. Neste sentido, por vezes, certos 

professores falham na identificação dos requisitos necessários para a 

aprendizagem de determinada habilidade, sendo eles: os pré-requisitos, 

clareza da tarefa, disposição motivacional para a habilidade, exercitação e 

feedback (Rink, 1993). 

No que concerne aos pré-requisitos os alunos necessitam de possuir 

as estruturas físicas e mentais necessárias à aprendizagem de determinada 

habilidade. Estes, nas crianças podem ser a nível maturacional, ou 

simplesmente uma capacidade física como a força e flexibilidade. Deste ponto 

de vista, importa que o professor seja capaz de identificar os pré-requisitos 

necessários à aprendizagem de determinada habilidade. Neste sentido, Rink 

(1993) refere que o professor não define, na maior parte das vezes, os pré-

requisitos das habilidades a ensinar. Contudo, é imperativo que este faça uma 

análise do movimento e se envolva no processo de investigação da razão por 

qual o aluno não é capaz de realizar tal habilidade.  

Esta situação foi vivenciada e observada durante as aulas de Ginástica, 

pois a maior parte da turma não conseguia realizar o Apoio Facial Invertido 

(AFI) por falta do pré-requisito – força superior. Na realidade os alunos não 

possuíam a força necessária para sustentar o seu próprio corpo nos membros 

superiores. Na tentativa de superar o défice de força, durante esta unidade 

didáctica, e na subsequente decidi investir no trabalho da força superior, como 

é visível no excerto da reflexão 31. 
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“(…) Um maior tempo dispendido no desenvolvimento das capacidades 

condicionais também provoca, como seria de esperar, melhores resultados a 

nível físico, sendo já visível um incremento da força em vários alunos (através 

de observação directa no número de repetições)”. (Reflexão nº 31, parágrafo 

2) 

 

Como se pode verificar pela transcrição da Reflexão nº 31 houve 

incrementos na força dos alunos, contudo essa força não se traduziu em 

melhorias substanciais na eficiência dos alunos na realização do AFI. 

Provavelmente pela curta duração da unidade didáctica, que não foi suficiente 

para um desenvolvimento adequado desta capacidade condicional, nem da 

aquisição do elemento técnico.  

Outros problemas ocorreram no decurso da aprendizagem de algumas 

habilidades fruto dos alunos não estarem a realizar um processamento de 

informação adequado. Isto porque o corpo consegue realizar essa habilidade 

mas a cabeça não fornece as direcções necessárias, isto é, não consegue 

executar os programas motores que segundo Rink (1993, p. 22) “são a 

representação mental de um padrão de movimento que é bastante abstracto e 

normalmente não envolve um movimento específico, realizado por um conjunto 

de músculos ou membros, mas um padrão que é generalizável a uma 

variedade de respostas”. A mesma autora acrescenta que a noção de 

programa motor é muito importante, pois enfatiza a função cognitiva nas 

habilidades motoras, sendo que neste sentido é importante que o professor 

forneça uma instrução correcta, de modo a que o processo de aquisição dos 

programas motores seja preciso. 

Partindo deste pressuposto, é facilmente perceptível que para que os 

alunos aprenderem habilidades motoras têm que estar activamente envolvidos 

no processo de aprendizagem, sendo que a envolvência nas tarefas será tanto 

mais facilitada quanto mais motivados os alunos estiverem para a 

aprendizagem. Assim, é importante que o professor crie situações que 

envolvam activamente o aluno, isto é, que o motivem. Deste modo, as 

situações de aprendizagem propostas devem ser facilitadoras da 
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aprendizagem, pois a falta de sucesso na tarefa diminui a motivação, 

diminuindo também o potencial para aprender (Rink, 1993). Este aspecto será 

objecto de aprofundamento no ponto subsequente, “4.6.3. A motivação 

necessária para a prática”, visto este aspecto ter sido umas dos de maior 

impacto neste ano de estágio. 

No que concerne à exercitação, ficou evidente que esta é essencial 

para ao desenvolvimento e refinamento do programa motor das habilidades e 

para a redução da variabilidade de determinada habilidade. Toda a tarefa deve 

ser criada de forma a facilitar o processamento da informação motora, 

encaminhando o aluno para a execução, a um nível automático, dessa mesma 

habilidade motora. Deste modo, é muito importante que o tempo de exercitação 

dispendido na aquisição das habilidades seja elevado e de qualidade. Contudo, 

é relevante referir que as habilidades motoras devem ser aprendidas como 

programas motores gerais e não específicos para grupos musculares (Rink, 

1993). É deste modo, que o ser Humano é capaz de adaptar os movimentos a 

diferentes situações. Ideia esta também expressa por Rink (1993) que afirma 

que pelo facto de não existir uma especificidade rigorosa de grupos musculares 

envolvidos em cada habilidade, a performance motora humana afigura-se 

bastante inconsistente e variável. 

Outro aspecto que é colocado em evidência pela pesquisa no âmbito da 

aprendizagem motora é a importância que o feedback assume neste processo. 

O feedback pedagógico, segundo Schmidt (1993), é qualquer tipo de 

informação sensorial sobre o movimento. Já segundo Rosado e Mesquita 

(2009), esta variável é considerada como a de maior valor para os ganhos da 

aprendizagem. Esta constatação é também corroborada por Mota (1989) que o 

caracteriza como uma variável importante na determinação da eficácia e 

qualidade do ensino. Em última instância, o feedback é a “informação que o 

aluno recebe acerca da sua performance” (Rink, 1993, p. 23). 

Os alunos podem receber esta informação através do sistema sensório-

motor como a audição, visão, diferenciação quinestésica (feedback interno) ou 

através da informação que recebem externamente pelos outros (feedback 

externo). 
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A situação que qualquer professor quer que ocorra é ter o aluno a 

realizar a habilidade de forma correcta e a atingir o objectivo do movimento. 

Por exemplo, no basquetebol no lançamento-livre pretende-se que o aluno o 

realize com os apoios orientados no sentido do cesto, membros inferiores 

ligeiramente flectidos, extensão simultânea e harmoniosa de todo o corpo, 

terminando com a bola a sair da mão pela ponta dos dedos, com o membro 

superior em extensão (cotovelo na linha dos olhos) e que converta o 

lançamento. Simplificando, é aliar a eficiência à eficácia. Na realidade, é 

frustrante para qualquer aluno, saber que realizou todo o movimento 

correctamente e mesmo assim não ser bem sucedido. Já ao contrário torna-se 

bastante difícil para o professor encorajar os seus alunos a utilizar o movimento 

correcto quando estes, em determinadas situações, são bem sucedidos 

utilizando movimentos incorrectos. Estas hipóteses são ilustradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Efeito do conhecimento do desempenho em função do conhecimento do 

resultado (adaptado de Rink, 1993). 

 

 

No que concerne à tipologia do feedback, e segundo Rink (1993), este 

pode ser avaliativo, declarativo, prescritivo e interrogativo. Durante a minha 

actuação colocava o propósito de conduzir a aprendizagem dos alunos de 

encontro a uma “aprendizagem guiada” de modo a poder consciencializá-los os 

das suas execuções. Contudo, a análise que efectuei de uma aula que gravei 

verifiquei que tal não aconteceu, pois houve claramente um predomínio de 

feedbacks prescritivos. Realidade esta patente na reflexão da aula que gravei. 
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“Infelizmente, na minha actuação este tipo de feedback (interrogativo) 

teve pouca relevância sendo algo que tenho de ter em atenção nas próximas 

aulas, para que o tipo de instrução que defendo esteja presente nas minhas 

aulas”. (Análise da aula gravada (20/05/2011), parágrafo 3) 

Pelo facto de se ter efectuado a análise à tipologia dos feedbacks na 

recta final do ano lectivo não tive tempo útil de verificar se houve ou não 

melhorias na minha actuação no que concerne aos feedbacks emitidos. 

Contudo, o mais importante desta caracterização da tipologia de feedbacks 

nesta aula foi a tomada de consciência de que recorria predominantemente a 

feedbacks prescritivos. Esta constatação fez-me reflectir e, no futuro, considero 

que terei este aspecto em atenção, no sentido de tentar melhorar o meu 

processo instrucional. 

Outro aspecto que verifiquei é que utilizo mais vezes o reforço positivo 

que o negativo, o que se revelou adequado no auxílio de ultrapassar os 

problemas motivacionais para as aulas da generalidade dos meus alunos. 

Predomínio esse visível no excerto seguinte: 

 

“Também é possível verificar que não enalteço o erro em detrimento dos 

aspectos positivos, algo que infelizmente é comum ocorrer”. (Análise da aula 

gravada (20/05/2011), parágrafo 2) 

 

O objectivo da emissão destes feedbacks avaliativos positivos é tentar 

enaltecer as qualidades, para que os alunos aumentem os seus níveis de 

empenhamento. Contudo, quando é necessário corrigir o erro de execução de 

algum aluno, tento aliar à informação um reforço positivo, como esta esplanado 

no excerto seguinte. 

 

“Apesar de estares a realizar bem o movimento do batimento, tenta 

agora colocar-te um pouco mais atrás para que a trajectória seja mais tensa e 

descendente”. (Análise da aula gravada (20/05/2011), exercício 3) 
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No que concerne à sua direcção este pode ser para a turma, para um 

grupo pequeno ou individualmente. Durante a minha prática tenho consciência 

que utilizei um maior número de vezes o feedback individual. Esta minha 

constatação é comprovada pela análise efectuada na aula que foi gravada, tal 

como se pode verificar pela seguinte transcrição. 

 

“Apesar de na transcrição dos feedbacks não estar explicito a sua 

direcção é fácil de constatar que a maior parte é dirigida ao aluno (…)”. 

(Análise da aula gravada, parágrafo 4) 

 

Na aula, apenas se os erros fossem muito idênticos, ou se os erros 

comuns de execução fossem frequentes é que utilizava o feedback dirigido a 

um grupo estrito de alunos ou à turma toda. Contudo, Rink (1993) enaltece que 

numa situação de aprendizagem, particularmente envolvendo grupos de 

elevado número de alunos, é importante reconhecer que o feedback individual 

para a detecção do erro pode não ser tão importante como o feedback de 

grupo, mantendo assim a motivação e o reforço do objectivo da tarefa. 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), o feedback dirigido a um grupo pode 

também servir como forma de modelação de comportamentos, utilizando o 

exemplo para que o resto possa imitar. 

O timing de feedback também deve ser tido em conta, uma vez que 

segundo Rosado e Mesquita (2009, p. 90) “cria condições acrescidas para a 

sua eficácia”. Contudo, este pode também ser emitido durante a execução, 

permitindo corrigir um determinado erro durante a sua execução. Os feedbacks 

emitidos muito tempo após a execução terão menor eficácia, porquanto os 

pormenores dessa execução já foram esquecidos pelo aluno. 

 

Face ao exposto, a clareza na apresentação da tarefa, a disposição 

motivacional para a habilidade, a exercitação e o feedback, são elementos 

necessários à aprendizagem das habilidades motoras. Estes devem ser 

sempre tidos em conta pelo professor quando planeia e dirige a sua aula, 

apesar de na realidade a sua aplicação ser de elevada complexidade. Em 
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suma, o processo de aprendizagem das habilidades motoras é complexo e 

depende de uma multiplicidade de factores. 

 

4.4. A Turma 

 

4.4.1. Algumas particularidades 

A turma pela qual fui responsável durante este ano lectivo apresentava 

algumas particularidades que tornaram o meu estágio único e desafiante. Esta 

era uma turma do Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas, 

sendo que era a única deste curso na escola. Esta especificidade fez com que, 

várias vezes, a Direcção lhe tenha dado especial ênfase nas reuniões gerais, 

uma vez que o seu sucesso serviria de “montra” para atrair mais alunos para 

este curso na escola. 

A turma era pequena, apenas com 19 alunos, sendo que apenas 17 

estavam inscritos na disciplina de Educação Física, perfazendo um total de 12 

alunos do sexo feminino (71%) e 5 do sexo masculino (29%), com uma média 

de idades de aproximadamente 16 anos de idade. A dimensão reduzida da 

turma constituiu-se um factor favorável a um melhor controlo da turma, 

porquanto tinha menos alunos para observar. Contudo, a maioria dos alunos 

era do sexo feminino, sendo que este, na generalidade, se caracterizava pela 

pouca competitividade o que me obrigou, por várias vezes, a ser o “motor” da 

aula de modo a tentar incentivar as alunas a uma participação mais activa. 

Em relação ao agregado familiar de cada aluno, mais de metade vivia 

numa habitação na presença dos dois progenitores. Contudo, seis alunos 

viviam num agregado familiar monoparental. De realçar ainda a existência de 

uma aluna proveniente de um Colégio Interno e outra que vivia com os 

respectivos padrinhos. 

Outro dado que importa referir é que a maioria dos pais tinha apenas o 

Ensino Básico (muitos sem o concluir), sendo que apenas dois pais possuíam 

um curso Superior. As baixas habilitações académicas repercutiram-se na 

tipologia de profissão dos encarregados de educação, porquanto havia um 
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predomínio de empregadas domésticas e de limpeza no caso das mães, e de 

comerciantes e construtores civis nos pais. Acresce a este perfil de referir que 

quatro pais estavam desempregados. 

O conhecimento destes dados do agregado familiar revelaram-se de 

grande utilidade na gestão do processo de ensino/aprendizagem, pois 

ajudaram-me a compreender melhor o comportamento que, por vezes, 

determinados alunos adoptaram, e permitiram-me uma actuação mais 

“personalizada” com cada um dos alunos. 

Outro aspecto que marcava a turma é ao nível das relações entre os 

alunos, resultado de estes terem vindo quase todos, excepto um, de outras 

escolas. Tal facto, explica o modo como eles agem uns com os outros, com 

uma certa distância. Ainda neste quadro, é importante referir que a turma se 

apresentou com uma sociabilidade pouco positiva, era notória uma divisão, em 

que os problemas nos relacionamentos inter-grupais eram facilmente 

observáveis. Neste sentido, assumi esta dificuldade relacional entre alunos 

como um aspecto a combater, até porque influenciava negativamente a gestão 

do processo de ensino/aprendizagem. Este, foi assim, um aspecto em que 

investi e, como tal, que tem relevo no presente documento. 

A acrescer às relações interpessoais pouco positivas na turma, esta era 

uma turma bastante desmotivada para a prática das aulas de Educação 

Física, principalmente no sector feminino. Deste modo, durante o ano, este foi 

mais um aspecto em que tive de investir através da utilização de estratégias 

promotoras do entusiasmo pelas aulas e pelo exercício físico em geral, uma 

vez que pretendia que os alunos adoptassem hábitos e estilos de vida 

saudáveis. 

Já na área motora, os alunos, na sua generalidade, apresentam níveis 

baixos nas várias modalidades abordadas durante o ano. Invariavelmente, em 

todas as modalidades abordadas a turma situava-se no nível introdutório. Pelo 

menos parecia que estes estivessem a contactar pela primeira vez com a 

modalidade. Este foi o terceiro desafio que tive que enfrentar em muitos 

momentos ao longo do ano – o desafio da aprendizagem. 
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4.4.2. Os desafios da aprendizagem 

“Digamos-lhes (às crianças e jovens) que o desporto é uma terra dos 

vivos, da alegria, da liberdade, da iniciativa e ousadia.” 

Bento (1998) 

 

A avaliação inicial, consubstanciada no desempenho dos alunos nas 

várias modalidades, mostrou-me que os alunos, na generalidade, 

apresentavam níveis que se situavam no nível introdutório. Face ao facto de 

ser uma turma de Ensino Secundário, que terminaria o seu percurso neste ciclo 

de estudos daqui a um ano, surgiram-me as seguintes questões: Qual o 

trabalho que estes alunos terão efectuado ao nível da Educação Física 

nos anos anteriores? E quais os conhecimentos que deterão da área? A 

realidade com que me deparei indicava que o processo formativo anterior, 

francamente, tinha ficado muito aquém do desejado. Pois, apesar dos alunos 

afirmarem que já tinham abordado determinadas modalidades, o conhecimento 

e a competência motora demonstrada era extremamente precária, tal como se 

pode verificar pelo seguinte excerto da reflexão da primeira aula de ginástica. 

 

“Pessoalmente fiquei bastante surpreendido, pela negativa, com o nível 

da turma, sentimento partilhado também pela Prof. Cooperante (…) Não me é 

de todo compreensível como alunos com 16 anos não consigam realizar um 

simples rolamento à retaguarda e à frente sem dificuldades. Claro que toda a 

turma não está no mesmo nível, mas apenas dois dos alunos realizam estas 

habilidades sem dificuldade e com eficiência.” (Reflexão nº 26, parágrafos 1 e 

2). 

 

Se atender à generalidade das turmas do Ensino Secundário desta 

escola verifico que o nível da turma, quando comparado a outras, não é tão 

baixo como aparentemente parece, salvo algumas excepções, como por 

exemplo a do meu colega de núcleo de estágio, “Agante”15 , cuja turma tinha 

                                                             
15 Pseudónimo do meu colega. 
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um nível bastante aceitável. Porém, a realidade desta escola parece ser 

também extensível a outras realidades 

Tendo constatado esta realidade e tendo a ambição de tentar perceber o 

porquê deste panorama procurei professores com mais experiência de ensino, 

de modo a auscultar-lhes as razões que estes atribuíam ao nível tão baixo dos 

alunos. Segundo eles, esta situação é cada vez mais preocupante, sendo 

incontornável que, de ano para ano, tem havido um aumento das dificuldades 

demonstradas pelos alunos. 

Com esta situação, mais duas questões se colocaram: qual a razão 

para que tal suceda? E porque será que os alunos demonstram tantas 

dificuldades na realização das habilidades motoras? 

Face ao facto deste ser um problema que cada vez mais caracteriza as 

nossas escolas, tomei a decisão de tentar perceber as razões que estavam na 

base destas dificuldades. Assim, irei abordar alguns aspectos que considero 

que explicam, em parte, esta realidade, designadamente o crescente 

desenvolvimento das cidades e a falta de espaços verdes, as inovações 

tecnológicas, a prescrição versus operacionalização dos conteúdos e a 

legitimação da Educação Física/Desporto na Escola. 

 

4.4.2.1.  Os obstáculos resultantes do modo de vida nas 

cidades 

 

Hoje em dia as cidades tendem a desenvolver-se a um ritmo alucinante, 

surgindo cada vez mais grandes empreendimentos na área da construção civil. 

Assim, assistimos a grandes revoluções na área da habitação, emergindo 

enormes blocos habitacionais de betão que albergam centenas de famílias, 

sendo que os espaços livres tendem a diminuir. Assiste-se, assim, a um 

aumento exponencial das áreas destinadas a construções e à diminuição de 

espaços livres, adequados à prática de exercício físico. Esta tem sido a 

evolução da nossa sociedade! 

Mas será que podemos chamar evolução a algo que nos inibe cada vez 

mais de nos movimentarmos, de praticarmos exercício físico? As nossas 
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cidades necessitam de mais espaços verdes, pelo menos numa proporção 

adequada entre as construções e os espaços verdes. A não criação destes 

espaços, destinados ao exercício físico, apenas vai aumentar a inactividade 

física e o sedentarismo da nossa população. Sem estes espaços poucas 

pessoas têm a oportunidade de praticar algum tipo de exercício físico durante 

as suas vidas.  

Tal como está explanado no número 1 do artigo 79º da Constituição da 

República Portuguesa, “Todos têm direito à cultura física e ao Desporto”. Deste 

modo, as autarquias têm o dever de criar planos e de dar uma maior ênfase na 

ocupação dos tempos livres e na alegria das crianças (e também da população 

em geral) na procura de soluções para que o “movimento” contrarie a 

“civilização do homem sentado”. Assim, cada Município, deve promover o 

desporto, quer através da construção de espaços e estruturas para o efeito, 

quer através de protocolos com clubes desportivos, de modo a que oferta 

desportiva seja cada vez mais alargada e apetecível para todas as crianças. 

Estes protocolos têm a função de preservar a recreação e lazer, visto os clubes 

ainda não estarem direccionados para estas necessidades, mas apenas para a 

competição. Nesta perspectiva, Bento (1993, p. 116), refere que “o desporto 

não pode continuar a ser oferecido e praticado apenas nas formas e 

instalações tradicionais; estas terão que se alterar e adaptar à evolução de 

interesses e motivos”.  

Porém, é importante ressalvar que nos últimos anos se tem verificado 

uma maior aposta das autarquias em criar espaços desta natureza, sendo 

prova disso, na cidade do Porto, a criação e aumento da área do Parque da 

Cidade (maior parque urbano do país), a requalificação da zona marginal da 

Foz e de Gaia, entre outros espaços que foram criados. 

 

Outro ponto importante a assinalar é o modo de vida actual. Este 

alterou-se. Já foi tempo em que as crianças podiam brincar livremente na rua, 

onde o jogo sozinho ou com os seus colegas faziam parte do seu dia-a-dia. 

Prática esta que sempre assumiu um papel essencial na infância, ao nível do 

desenvolvimento motor da criança. Pois, o correr, o saltar, o equilibrar, o nadar, 
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o andar de bicicleta e mesmo o cair são habilidades motoras estruturantes que 

a criança necessita de vivenciar em idades mais baixas permitindo-lhe um 

desenvolvimento harmonioso e integral. 

Neste sentido, Bento (1998) refere que era bom um mundo onde o 

Desporto tivesse voz, e que nós tivéssemos vontade e disponibilidade para o 

seguir por ruas, recreios, campos, ginásios e piscinas, encontrássemos 

crianças a exibirem as suas nódoas, contusões e arranhões com orgulho, tal 

como se tratasse de troféus e provas do empenhamento sério e da satisfação 

de necessidades narcisistas características da idade. Mas a realidade actual é 

outra, cada vez há menos crianças a brincar na rua, quer pela falta de espaços, 

quer pelos receios dos pais, que constantemente são bombardeados com 

notícias de violência entre jovens, de raptos de crianças e de atropelamentos. 

Esta insegurança aliada ao aumento da carga horária dentro e fora do contexto 

escolar, faz com que a criança de hoje tenha cada vez menos oportunidade de 

brincar e explorar os seus próprios limites e o espaço que a rodeia.  

O retirar desta experiência única de auto-exploração, segundo Bento 

(1998), compromete o sucesso, enquadrado ao nível da disciplina de Educação 

Física. Sem o “recreio de rua” a criança deixará de ter um espaço de 

desenvolvimento físico, restando-lhe a aula de Educação Física para aprender 

e explorar os movimentos. Contudo, como se sabe existem fases sensíveis 

para o desenvolvimento das diferentes capacidades que ficam comprometidas 

se não forem trabalhadas na fase propícia ao seu desenvolvimento. Entenda-

se por fase sensível como “um período ontogenético com uma predisposição 

muito favorável para o desenvolvimento de uma determinada capacidade 

motora” (Nespereira, 2002, p.37).  

Portanto, se determinados estímulos não forem fornecidos no momento 

adequado, essa função pode tornar-se deficitária. Por outras palavras, caso a 

fase sensível de uma determinada capacidade não seja “aproveitada”, 

dificilmente será possível compensá-la no futuro (Nespereira, 2002). 

Na realidade, a criança aprende a realizar vários comportamentos e 

movimentos sozinha, fora de um ambiente de ensino, incluindo o 

desenvolvimento de habilidades motoras mais complexas. Por exemplo, a 
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criança aprende a andar como resultado de uma prontidão maturacional e 

pelas condições ambientais que promovem esse desenvolvimento. Esta 

aprende interagindo com o contexto onde está inserida, experimentando, e 

imitando o que as outras pessoas fazem (Rink, 1993). Deste modo, importa 

disponibilizar espaços para as crianças poderem experimentar, explorar o 

movimento de forma livre, tendo em vista o seu desenvolvimento natural. 

Mas não é apenas pela falta de espaços lúdicos nas cidades que se 

poderá explicar as dificuldades encontradas nas aulas de Educação Física, até 

porque tal como mostra o estudo levado a cabo por Teles (1991), a presença 

de crianças em locais próprios para a actividades lúdicas (parques públicos) 

depende em muito do tempo livre dos adultos. Noutra perspectiva, as novas 

tecnologias (computadores, internet, consolas de jogos) são também uma forte 

atracção para as crianças, desviando-os do caminho do movimento. 

 

4.4.2.2. Entretenimento Digital vs Exercício Físico 

Algumas das novas tecnologias servem preferencialmente para o 

entretenimento enquanto outras assumem uma função mais utilitária. Contudo, 

o resultado é sempre o mesmo, contribuem para uma sedentarização 

crescente. Este parece ser o reverso da medalha do desenvolvimento 

tecnológico a que hoje em dia assistimos. 

Presentemente, parece que se instalou uma concorrência desleal entre 

os aparelhos electrónicos, que existem na maioria das casas, e a prática do 

exercício físico. Isto apesar de reconhecer os benefícios deste 

desenvolvimento tecnológico para a sociedade. 

Segundo Bento & Bento (2010, p. 30) a opção pelo Desporto é “uma 

opção pela dificuldade, perante a tentação da facilidade”, percebendo-se a 

preferência da sociedade pelo que é facilmente alcançado. Ver televisão, jogar 

jogos de vídeo, falar ao telemóvel e navegar na Internet são formas sedentárias 

de ocupar os tempos livres, cada vez mais acessíveis entre crianças e 

adolescentes (Marshall, Biddle, Sallis, McKenzie & Conway, 2002). Estas 

constatações foram também verificadas na minha turma onde, através do 
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preenchimento da Ficha Individual do Aluno, o ver televisão (juntamente com 

ouvir música) se destacou como a ocupação de tempos livres mais usual dos 

alunos (ver Anexo 1). Contudo, é preciso que exista uma utilização doseada 

destas novas tecnologias. É necessário que cada um seja capaz de gerir o seu 

tempo. Este desafio só pode ser conseguido se se fizer o uso de algumas 

estratégias que combatam a falta de actividade física diária, nomeadamente 

pelo uso das escadas em detrimento do elevador, ir a pé comprar o pão em vez 

de utilizar o carro para efectuar o trajecto, no fundo preferir o “movimento” à 

inactividade, é a opção mais sábia.     

Segundo as recomendações do Department of Health (2004) de 

Inglaterra, para as crianças atingirem o nível recomendado de actividade física 

bastaria ir e vir da escola a pé, participar em actividades durante os intervalos, 

e possuir 3-4 tardes ou noites de oportunidades para brincar. Por seu lado os 

adolescentes, teriam exactamente as mesmas recomendações apenas 

diferindo na ocupação das 3-4 tardes ou noites, passando a actividades ou 

desportos organizados ou informais durante a semana. Porém, na minha turma 

estas recomendações não são de todo cumpridas, havendo apenas sete 

alunos a praticar algum tipo de exercício físico regularmente, tal como 

mostraram os dados obtidos na Ficha Individual do Aluno.  

Devido aos horários das Escolas, e a múltiplas actividades extra-

curriculares, como sessões de apoio a estudo ou mesmo impossibilidade dos 

pais encaminharem os seus filhos para estes locais, torna-se bastante difícil 

cumprir com estas recomendações. Mas e aos fins-de-semana? Durante estes 

dois dias de suposto descanso é necessário que o exercício físico esteja 

presente. A sua implementação, acaba por ser, apenas, uma questão de 

atitude e vontade. Ainda segundo as mesmas recomendações, o fim-de-

semana deve ser preenchido com longas caminhadas, visitas ao parque ou à 

piscina ou andar de bicicleta, para as crianças e as mesmas actividades mais a 

participação em actividades desportivas no caso dos adolescentes. Algumas 

questões se colocam: quantas crianças realizam este tipo de actividades ao fim 

de semana? Quantas não preferirão permanecer todo o fim-de-semana em 

frente à televisão ou a jogar o seu jogo favorito na consola? 
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Segundo os dados do um Inquérito Nacional de Saúde (1999), a 

população portuguesa é na sua maioria inactiva, com reduzida aptidão física e 

tendencialmente com excesso de peso. O sedentarismo apresenta-se, assim, 

como o principal factor de risco comunitário para a saúde em Portugal, tendo 

em conta todos os problemas que o excesso de peso acarreta. No que 

concerne às crianças e jovens, Kennedy et. al. (2002) verificaram que embora 

as crianças conheçam os efeitos negativos que a televisão provoca, estes não 

conseguem imaginar as suas vidas sem este aparelho. Além disso, quando as 

crianças foram inquiridas acerca de outras alternativas à televisão, 

demonstraram grandes dificuldades em responder. Já quando questionadas 

acerca das razões que as levava a despender tanto tempo em frente à 

televisão, a maior parte respondeu que era motivante assistir pois aprendiam 

bastante, mesmo com desenhos animados. No entanto, referiram que o 

principal motivo por qual despendiam tanto tempo em frente à televisão era o 

hábito de ser realizado em família, com os pais. 

Esta última afirmação, que foi dada pela maior parte das crianças, leva-

nos a pensar que o problema é bem mais complexo do que aparenta, 

porquanto um dos grandes motivos que leva as crianças a tomar estes hábitos 

nada saudáveis, prende-se com o exemplo dos pais. Talvez seja hora de levar 

a cabo campanhas de sensibilização tendo como público-alvo os pais, visto 

serem eles que mais influenciam os hábitos das crianças e jovens. Se os pais 

(ou figuras parentais) motivarem os seus filhos a adoptarem estilos de vida 

mais saudáveis, reprimindo o sedentarismo, talvez no futuro se verifique um 

decréscimo nos valores de sedentarismo e excesso de peso da população, 

uma vez que a probabilidade desses hábitos subsistirem ao longo da vida é 

maior quanto mais cedo forem implementados. 

 

Contudo, não é apenas o estilo de vida e o uso das novas tecnologias 

que podem explicar as dificuldades encontradas nas turmas. Tal como já referi, 

as crianças passam cada vez mais tempo na Escola, não dando espaço para 

outras actividades extra-curriculares, nomeadamente a prática de exercício fora 

da escola. Deste modo, talvez grande parte do problema esteja no contexto 
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escolar e no seu sistema organizacional, sendo este o tema que de seguida irei 

abordar. 

 

4.4.2.3. O Currículo - Prescrição vs Operacionalização 

O currículo prescrito, da responsabilidade do Ministério da Educação, 

não deve ser apenas entendido como um conjunto de conteúdos a ensinar, 

pois a escola também existe para formar e educar. Na verdade, o currículo 

constitui-se também, para além dos conteúdos, por actividades que 

ultrapassam o contexto das disciplinas, designadamente vivências que 

decorrem da própria organização escolar e do tipo de procedimentos seguidos 

no desenvolvimento da acção educativa. 

Não obstante esta estruturação, que visa a formação de todos, o modo 

como o currículo está organizado e a forma como se desenvolve está na base 

das desigualdades que se criam no que concerne ao sucesso escolar dos 

alunos. Tal como Bettencourt (2010), presidente do Conselho Nacional de 

Educação, referiu numa entrevista ao Jornal de Notícias a 18 de Março de 

2010, “Há muitos alunos que ao fim de 5 ou 6 anos de escolaridade estão ao 

nível do 1º ou 2º ano, por exemplo, a matemática” sendo que a solução da 

questão curricular passa pelo reforço da autonomia do professor pois “um 

professor é mais prestigiado se for mais autónomo para gerir o seu currículo”. 

Isto tudo porque muitas vezes o currículo, tal como Bettencourt (2010) afirma, 

“é considerado um obstáculo à aprendizagem”. Por conseguinte, para que o 

currículo não funcione como um obstáculo à aprendizagem é necessário 

repensá-lo e adaptá-lo às realidades de cada contexto em que cada professor 

lecciona. Neste sentido, o currículo prescrito pelo Ministério da Educação deve 

ser apenas um documento regulador e orientador da prática do professor mas 

não um “castrador” que impeça a adaptação à realidade concreta. 

Uma maneira de procurar impedir os efeitos nefastos da prescrição 

excessiva, será por um repensar, por parte dos professores, no modo como o 

currículo deve ser operacionalizado. Deste modo, é imprescindível ser-se 

flexível na interpretação do currículo adaptando-o às realidades locais, onde 
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cada profissional da educação exerce a sua actividade. Só assim, é possível 

chegar a todos os alunos, fazendo com que acreditem que podem alcançar o 

sucesso escolar.  

 

Reportemo-nos agora ao currículo da Educação Física. Uma das críticas 

mais recentes ao programa vigente prende-se com o número elevado de 

matérias previstas por ano lectivo: 6 matérias. Além disso, nestas 6 matérias 

estão incluídas a ginástica e o atletismo que se subdividem em outras “sub-

matérias”. Agora vejamos, se em cada aula se dispender 10 minutos para 

activação geral e 5 minutos para retorno à calma, às quais se têm de somar os 

períodos de transição que segundo Piéron (1996) ocupam cerca de 8,3% do 

tempo total da aula, ficam apenas cerca de 56,5% de tempo útil de aula. Deste 

modo, numa aula de 90 minutos ficará apenas de tempo efectivo de prática, 35 

minutos. Isto sem contar com os tempos de tolerância de entrada na aula que a 

escola permite e o tempo que o professor tem que fornecer aos seus alunos 

para tomem banho e se preparem para a aula seguinte. Assim, se um aluno 

tiver 70 aulas de Educação Física num ano lectivo, com 180 minutos de aula 

semanais (90 minutos + 90 minutos) no final do ano teremos um total de 105 

horas de Educação Física em que apenas aproximadamente 59 horas são de 

tempo útil de aula. 

Com tantos conteúdos a abordar em tão pouco tempo como será 

possível que os alunos tenham aprendizagens significativas? Como é que é 

possível que um aluno em apenas 9,8 horas (as 59 horas divididas pelas 6 

áreas obrigatórias de leccionação) consiga aprender todos os elementos que 

estão prescritos no programa de cada uma das modalidades? Esta talvez seja 

uma das razões pelas quais muitos alunos do 7º ano ainda não dominam o 

rolamento à frente e no 12º ano continuem a não dominá-lo. Realidade esta 

que tende a estender-se, reflectindo-se, num processo de iniciação permanente 

ao longo da escolaridade. Não há tempo para aprender tanto em tão pouco 

tempo, sendo que muitas vezes o que foi abordado não chega a ser 

consolidado. 
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Outro aspecto relevante é o do nível de dificuldade de certos conteúdos, 

que necessitam de um tempo de prática notoriamente mais elevado, 

comparativamente a outras. Utilizando a Ginástica como exemplo, reportemo-

nos às horas semanais de treino que um atleta federado, no escalão de idades 

dos alunos que usualmente frequentam o Ensino Secundário, do Ginásio Clube 

Português. Este treina: 13,5 horas semanais16, distribuídas por 6 dias de treino. 

No final de uma época desportiva, que se inicia em Setembro e termina em 

Junho (tal como o calendário escolar), perfaz um total de 38 semanas, que 

traduzido em horas de treino atinge as 513 horas. Muito diferente das horas 

que um professor dispõe na escola para o ensino das diferentes matérias, que 

se reduzem a uma média de 9,8 horas por área de leccionação. Ressalvo que 

esta comparação foi apenas utilizada tendo em conta o tempo de exercitação, 

pois o nível de proficiência exigido para o atleta federado e para o aluno da 

escola não pode sequer ser comparado, até porque os objectivos do clube e da 

Escola são distintos. Mas independentemente disso as características da 

ginástica exigem muito tempo de exercitação. 

A juntar a este problema de tempo de prática, temos ainda o programa 

de Ginástica descrito no Currículo Nacional do Secundário. Não me parece que 

a “roda a um braço”, “salto de mãos à frente”. “Flic-Flac à retaguarda”, “Mortal 

engrupado à retaguarda e à frente” e “Salto de Cabeça” sejam habilidades 

possíveis de realizar com a generalidade dos alunos do 11º ano, conteúdos 

estes previstos no programa que à partida teria que leccionar à minha turma. 

Além disso, utilizando como exemplo o “Flic-Flac à retaguarda” e o “Mortal 

engrupado à retaguarda”, estes apenas são visados na lista de exercícios 

obrigatórios para a ginástica artística masculina no solo no 4º e 2º grau17, 

respectivamente. Como já foi referido, as horas de treino num clube 

ultrapassam largamente as horas de exercitação que um aluno tem nas aulas 

de Educação Física, assim é facilmente visível que algumas habilidades estão 

                                                             
16 Horários do Ginásio Clube Português 2010/2011. Consultado a 11 de Março de 2011 em  
http://www.gcp.pt/ 
17 Níveis elaborados pela Federação de Ginástica de Portugal (FGP), onde organiza os exercícios 
obrigatórios em diferentes graus de dificuldade sendo o 16º Grau o mais simples o 1º Grau o mais 
complexo. 
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completamente desajustadas à tipologia de alunos que habitam as escolas e 

consequentemente à realidade escolar.  

É também verdade que os Programas de Educação Física contemplam 

(e bem) a adaptação e “gestão local dos programas” 18 , não desejando o 

“mesmo currículo para todos os alunos”13. Portanto, é importante que os 

professores enquadrem as suas turmas no nível adequado, através de uma 

avaliação inicial das diferentes matérias, pois só deste modo poderá adaptar o 

programa prescrito à realidade da sua escola (materiais e condições de 

trabalho existentes) e mais especificamente aos seus alunos. Assim, apesar do 

pouco tempo disponível para as diferentes matérias, o professor poderá 

optimizar ao máximo as competências dos seus alunos, levando-os a atingir 

níveis mais elevados. Deste modo, e tal como o Programa de Educação Física 

ambiciona, é possível atingir o tão desejado sucesso do aluno em Educação 

Física, pois este modo de interagir permitirá que o aluno progredia para um 

patamar mais elevado. 

 

Mas, infelizmente, não parece que sejam apenas os programas 

prescritos que possam estar desajustados, pois segundo os dados do Gabinete 

de Estatística e de Planeamento da Educação (2010) (GEPE), sobre percurso 

escolares, citados e apresentados aos deputados da Assembleia a 21 de 

Outubro de 2010, o sistema de ensino poderá também não estar muito 

ajustado à realidade dos alunos. Segundo este dados, confirmou-se que dos 

mais de 109 mil alunos que ingressaram no sistema de ensino, no ano lectivo 

de 1994/1995, apenas 32.526 alunos (30%) concluíram o Ensino Secundário 

12 ano depois. Segundo as mesmas estatísticas levadas a cabo pelo GEPE 

(2010), entre o ano lectivo de 1999/2000 e 2008/2009, a taxa de retenção e 

desistência no Ensino Básico tem vindo a diminuir gradualmente desde 

2002/2003, passando de 13% para 7,8%. Por sua vez, no Ensino Secundário 

essa mesma taxa atingiu o seu pico máximo em 2003/2004, com 33,8% tendo 

vindo a diminuir, tal como no Ensino Básico, apresentando o nível mais baixo 

                                                             
18

 Programa de Educação Física – 10º, 11º e 12º anos (2001). Cursos Científico-Humanísticos e Cursos 
Tecnológicos. Ministério da Educação. p. 35 e 36 
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em 2008/2009 com 19,1%. Face a estes dados, é necessário tentar perceber o 

porquê destes níveis, designadamente, quais as medidas que foram tomadas 

para que estes números tenham reduzido favoravelmente?  

Uma das medidas que talvez esteja relacionada com estas melhorias, 

pode ser o aumento da autonomia das Escolas. Mas esta autonomia não 

constítui um princípio abstracto ou um valor absoluto, mas sim um valor 

instrumental, significando que “do reforço da autonomia das escolas tem de 

resultar uma melhoria do serviço público de educação”19. Assim, caberá à 

competência de cada Órgão de Gestão da escola o sucesso e o insucesso dos 

próprios alunos, pois ao conselho geral caberá a “aprovação das regras de 

fundamentais de funcionamento da escola (regulamento interno), as decisões 

estratégicas e de planeamento (projecto educativo, plano de actividades) e o 

acompanhamento da sua concretização (relatório anual de actividades) ”. 

Esta crescente autonomia está explanada no Decreto-lei 75/2008, sendo 

que aponta para um poder superior aos Órgãos de Direcção das Escolas, 

reforçando a autonomia e capacidade de intervenção destes, de modo a 

“reforçar a eficácia da execução das medidas de política educativa e da 

prestação do serviço público de educação” 20 . Em termos teóricos esta 

autonomia atribuída às escolas, veio descentralizar as decisões, e 

consequentemente aumentar o poder das Escolas, permitindo-lhes a abertura à 

diferenciação pedagógica e às reinterpretações locais dos currículos. Este 

modos operandis poderia resultar numa evolução tremenda na organização 

escolar, porquanto é reconhecida a importância da dimensão local. Deste 

modo, prevê-se que cada aluno que evidencie dificuldades possa ser mais 

facilmente identificado e auxiliado, visto as decisões caberem legislativamente 

ao Director e aos departamentos da escola, na procura de estratégias 

personalizadas que respondam eficazmente às necessidades de cada aluno. 

 

                                                             
19 Decreto de Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, In: Diário da República, 1ª série – Nº 79 – 22 de Abril de 
2008 (pp. 2341-2356). 
20

 Decreto de Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, In: Diário da República, 1ª série – Nº 79 – 22 de Abril de 
2008 (pp. 2341-2356).  
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Uma outra medida que pode ter tido reflexo na melhoria dos resultados 

escolares, pode reportar-se ao modo como se lida com os “chumbos”. 

Menciono a título de exemplo os conselhos de turma em que já estive presente. 

Nestes constatei que os professores quando verificam que um aluno tem 

negativa à sua disciplina logo no 1º Período, há a preocupação de propor o 

aluno para aulas de apoio. Deste modo, tenta-se, desde cedo, recuperar o 

aluno na tentativa de evitar que este continue na mediocridade até ao final do 

ano, correndo, assim, o risco de reprovar.  

Independentemente destas crenças, segundo o Conselho Nacional da 

Educação (2010)21 (CNE), ainda há muito a fazer, pois as repetências podem 

ser uma estratégia pouco eficaz de combate às dificuldades de aprendizagem. 

Neste sentido, este propõe uma revisão ao regime de progressão, “de forma a 

compatibilizá-lo com uma organização do currículo mais consentânea com a 

unidade do ciclo de aprendizagem do que com a do ano escolar”. Uma solução 

poderia passar por organizar as turmas por nível de aprendizagem e não por 

ano de escolaridade, para que não houvesse o risco de encontrar alunos no 9º 

ano com conhecimentos do 5º ano (ou pior) a determinadas disciplinas. Além 

disso, segundo o CNE (2010)22, deve-se adoptar estratégias que “permitam dar 

respostas diferenciadas a todos os alunos, sob pena do ensino secundário se 

tornar refém de um paradigma de ensino e aprendizagem assente na 

recuperação sistemática de atraso escolares”. 

Neste momento, parece que o Ensino Secundário se encontra mesmo 

refém da recuperação sistemática de atrasos escolares, e mais uma vez, o 

relacionamento que mantenho com alguns professores de outras áreas 

permitiu-me comprovar essa situação. Numa dessas conversas, com uma 

professora de Português, constatei que os problemas que identifico nas aulas 

de Educação Física são semelhantes aos da aula de Português, ou seja, a falta 

de bases dos alunos no Ensino Secundário. Cada vez mais os alunos em vez 

de se encontrarem no patamar do nível Avançado, encontram-se no nível 

Elementar. Deste modo, o Ensino Secundário funciona muitas vezes, como 
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 Entrevista dada ao Jornal de Notícias, na edição virtual de 21 de Outubro de 2010. 
22 Entrevista dada ao Jornal de Notícias, na edição virtual de 21 de Outubro de 2010. 
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uma recuperação e um reaprender de conteúdos que já deveriam estar 

consolidados no Ensino Básico. 

 

Apesar de se realizarem esforços para organizar da melhor maneira todo 

o sistema de ensino, este só terá sentido se for possível operacionalizá-lo com 

eficiência e eficácia nas Escolas de todo o País.  

Além disso, e porque pertenço à área de Desporto, preocupa-me o modo 

como as Escolas (localmente) encaram a nossa disciplina, não dando, por 

vezes, o devido valor à Educação Física e ao Desporto. Por conseguinte, de 

seguida irei discorrer acerca da legitimação da Educação Física e do Desporto, 

uma vez que se as próprias escolas não reconhecem o seu valor, será difícil 

incutir uma cultura do movimento nos nossos alunos. 

4.4.2.4. A Legitimação da Educação Física 

A cultura do movimento apenas é possível porque existe um corpo onde 

esta se pode expressar. Corpo esse que na história da humanidade sempre 

esteve (e estará) presente no pensamento do Homem. Acerca desta temática, 

Bento (2010) afirma que desde os tempos primitivos que o Homem não parou 

de manifestar insatisfação com o seu corpo, com a sua forma e plasticidade, 

evidenciando que a nossa vida e identidade sempre foram corpóreas.  

Muitos foram os pensadores e cientistas, durante toda a história da 

Humanidade, que discorreram acerca do corpo ou e da sua importância, ou o 

utilizaram para alcançarem novas descobertas científicas, designadamente 

Leonardo Da Vinci (1452-1519), Vesalius (1514-1564), Descartes (1596-1650), 

Rousseau (1717-1789), Freud (1856-1939), entre outros. Neste sentido, é 

legítimo considerar que a história da humanidade sempre integrou uma 

conjuntura corporal (Bento, 2010). 

Independentemente da importância que o Homem tem dado ao corpo, e 

tal como referi anteriormente no ponto “Entretenimento Digital Vs Exercício 

Físico”, o corpo tendencialmente tem vindo a ser cada vez mais mal tratado a 

começar pela infância, em que os estilos de vida pouco activos, são o principal 
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culpado pela falta de movimento! Mas como pode ser combatida esta falta 

de movimento? 

O movimento, segundo Matos e Graça (1993) pode ser encontrado na 

Escola na disciplina de Educação Física, visto a sua substância ser o desporto 

e o exercício físico, afigurando-se, assim, como a única disciplina que se 

preocupa com o bem-estar físico e de desenvolvimento do corpo. Tal com 

Bento (1995, p.222) refere “o desporto é um local, um espaço onde o corpo é o 

interlocutor permanente. Onde o corpo tem voz e fala (…)”. 

Independentemente do reconhecimento da importância da Educação 

Física, esta atravessa um período de crise de identidade, havendo bastantes 

incógnitas sobre a sua legitimidade como disciplina escolar. Presentemente, a 

Educação Física enfrenta um sério cepticismo quanto à sua relevância social, 

muito devido às novas disciplinas que reclamam espaço nos horários 

escolares, tornando-o cada vez mais denso. 

Tal como afirma Crum (1993), a situação apresenta-se ameaçadora 

especialmente desde que a antiga retórica da legitimação da disciplina – “a 

Educação Física é indispensável para a saúde e o desenvolvimento do 

carácter” – perdeu o seu poder de persuasão, deixando de haver argumentos 

para a sua base de apoio, que outrora estavam presentes na opinião pública. 

O mesmo autor sugere que a génese do problema estará nos 

professores, que não estão realmente empenhados ou motivados para o 

“ensino” como elemento da essência da Educação Física. É necessário haver 

uma intenção de produção de aprendizagem nos alunos, algo que, segundo o 

autor, não tem ocorrido nas aulas desta disciplina. Por esta razão, a Educação 

Física não atinge o perfil de uma actividade de ensino-aprendizagem relevante, 

levando a uma maior erosão da sua base de apoio. 

Crum (1993) vai mais longe afirmando que a falta de empenho por parte 

dos profissionais da Educação Física encontra explicação, em parte, nas duas 

ideologias estruturadas em torno da Educação Física, com o fim de ganhar o 

reconhecimento do mundo da educação, e que influenciaram negativamente e 
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travam as perspectivas dos educadores físicos e a sua prática na escola: a 

ideologia biologista23 e a ideologia pedagogista24.  

Estas duas perspectivas tiveram um impacto muito forte nos documentos 

curriculares oficiais, influenciando a perspectiva profissional de muitos 

educadores e das faculdades de formação de professores de Educação Física, 

determinando também a opinião pública, no que respeita às tarefas da 

Educação Física.  

A influência combinada destas duas ideologias constitui o cimento do 

círculo vicioso da “teoria do fracasso auto-reprodutor da Educação Física” 

(Crum, 1990). Esta teoria relaciona vários elementos e factores num círculo 

vicioso, seguindo a seguinte ordem: i) as perspectivas profissionais dos 

educadores; ii) o que sucede nas aulas de Educação Física; iii) as experiências 

de aprendizagem dos alunos; iv) o recrutamento para as escolas de formação 

de professores; v) os programas formais de formação de professores de 

Educação Física e vi) a entrada nas escolas (p. 297). Assim, nesta sequência o 

círculo reinicia-se reproduzindo-se ano após ano. 

Esta teoria ilustra bem que as perspectivas profissionais dos educadores 

levam a uma prática da Educação Física na qual os princípios do 

entretenimento e do treino da forma física têm lugar de destaque. Por 

conseguinte, a prática diária desta disciplina afectará fortemente as 

concepções dos candidatos a professores de Educação Física que, com a falta 

de consistência dos programas de preparação leva a que perspectivas não-

didácticas dos futuros profissionais da Educação Física não sejam substituídas 

por perspectivas didácticas correctas. Por outro lado, o efeito de “apagão” em 

resultado da entrada nas escolas acentua o regresso dos educadores às 

práticas de entretenimento e treino da forma, lesando as concepções de 

Educação Física de uma nova geração de candidatos. 

                                                             
23 De origem no sistema de ginástica sueca, por Per Henrik Ling, onde a o corpo humano é considerado 
uma máquina, um instrumento, e que os exercícios de movimento podem melhorar a condição 
máquina-corpo. A Educação Física mostra-se assim como um treino do físico, sendo por isso importante 
perante a ameaça das doenças – perspectiva da saúde. 
24 O princípio básico é o de que o movimento é um meio excepcional para o desenvolvimento cognitivo, 
estético, social e volitivo dos jovens. Deste modo, a essência da Educação Física não é o “aprender a 
mover-se” mas sim “mover-se para aprender e ser educado”. 
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Segundo Crum (1993), para que este panorama se altere é necessário 

que se atinja a coesão conceptual nas faculdades de formação de professores, 

em torno da ideia de que a Educação Física deveria ser uma disciplina de 

ensino/aprendizagem orientada para a introdução das jovens gerações à 

cultura motora. Só assim, a disciplina poderá iniciar o seu processo de 

enraizamento na cultura escolar. 

A grande maioria das disciplinas preocupa-se com o desenvolvimento 

intelectual enquanto que o desenvolvimento corporal fica, cada vez mais, como 

um elemento acessório. São demasiadas as horas que os jovens passam 

fechados e sentados entre quatro paredes, não sendo de todo este o caminho 

para a construção de uma sociedade desportivamente culta e saudável. 

Independentemente desta concepção e fundamentação não é fácil alterar as 

crenças dos mais cépticos em relação ao valor da Educação Física, sendo que 

o cepticismo quanto ao seu valor educativo, continua a imperar na sociedade. 

Na tentativa de facultar elementos legitimadores Crum (1993) veicula 

que a fundamentação de legitimação poderá passar por três critérios: i) a 

participação na cultura motora contribui para a qualidade de vida de muitas 

pessoas; ii) uma participação duradoura e satisfatória na cultura motora exige 

um reportório de competências, sendo que a sua aquisição exige processos 

organizados de ensino-aprendizagem; e iii) visto os jovens frequentarem a 

escola durante 12 anos, e esta dispor de professores profissionais, o principal 

poder, em relação à introdução planeada à cultura motora, deve estar nas 

mãos da escola. 

Estes critérios vêm reforçar o valor da Educação Física no currículo 

escolar, numa tentativa que o seu lugar não seja colocado em causa pelo 

surgimento de novas disciplinas. Contudo, importa tornar a relembrar que face 

ao facto da Educação Física ser a única disciplina que trata das questões da 

corporalidade, negligenciá-la é descurar o nosso corpo, a nossa existência. 

Neste quadro, a Escola enquanto instituição também deve ter um papel 

preponderante, visto ser nela que a Educação Física se desenvolve. 

Neste sentido, Mackenzie (cit. por Siedentop et al., 1986, p. 289) refere 

que “escolas efectivas identificam e conhecem os seus próprios problemas 
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educacionais enquanto actuam firmemente na assumpção que melhores 

escolas podem na verdade ser encontradas. Tais escolas comunicam 

consistentemente com os seus funcionários, estudantes, e pais de que são 

locais para aprender, e insistem que o seu compromisso está patente em todas 

as salas de aula”. Por seu lado, Mann and Lawrence (1981, cit. por Siedentop 

et al., 1986) enumeraram várias características que tendem a definir a eficácia 

das escolas: (1) o director demonstra grande liderança, é assertivo e directivo, 

mas fornece grande apoio aos professores. Tende a ter grandes expectativas 

em relação aos professores e alunos; (2) os professores são orientados pelas 

tarefas, sentem-se responsáveis pelos desenvolvimentos dos alunos, e 

mostram grandes expectativas no ensino; (3) o clima da escola é ordeiro e 

muito disciplinado; (4) o ênfase na instrução baseia-se nos objectivos de 

aprendizagem, sendo balizados pela excelência, especialmente na aquisição 

de competências básicas; (5) o progresso dos alunos é minuciosamente 

monitorizado e frequentemente avaliado (p. 358). 

Face ao exposto, e atendendo especificamente às premissas (1) e (4), 

fica evidente que numa escola efectiva todas as disciplinas deviam ser 

consideradas importantes, pois todas contribuem para um desenvolvimento 

harmonioso do aluno. Assim, não se deve menosprezar qualquer área 

disciplinar do ensino, pois todas são cruciais à formação do aluno. Infelizmente, 

na prática, nem sempre se verifica esta atitude nas escolas, pois, usualmente a 

disciplina de Educação Física tende a ser considerada de segundo plano. É 

preciso avançar, é preciso mudar! Importa, assim, que a Educação Física seja 

encarada como uma disciplina como as outras, designadamente a Matemática, 

o Português ou a Biologia. Contudo, ainda há um longo caminho a percorrer, 

basta observar no modo como as escolas são avaliadas para facilmente 

constatar-mos que são os resultados em disciplinas como a Matemática e o 

Português que prevalecem. Tal como sugere Siedentop et al., (1986), a 

Educação Física, geralmente, não faz parte da diferenciação entre escolas 

eficazes e menos eficazes. 

Já noutro aspecto, sendo verdade que o espaço onde os alunos passam 

mais tempo durante o dia é, sem dúvida, a Escola, basta observar os horários 
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para detectarmos este tempo elevado de permanência na escola, o tempo que 

resta para praticar desporto fora desta é exíguo. Por conseguinte, porque não 

criar condições distintas que, de alguma forma, colmatem a insuficiência de 

exercício físico em contexto escolar? 

Neste quadro, Siedentop et al. (1986) referem que são necessários 

espaços alargados para que se realizem bons programas de Educação Física. 

Estes autores advogam espaços próprios e adequados para que a Educação 

Física possa acontecer de forma satisfatória. 

Com a criação de espaços para a prática de actividades distintas nos 

recreios, os alunos poderão utilizá-los para realizarem actividades desportivas, 

desenvolvendo capacidades que são de vital importância para a própria 

disciplina de Educação Física. Assim, a existência de campos de futebol, de 

basquetebol e de espaços desprovidos de qualquer estrutura, para desenvolver 

a capacidade de imaginação das nossas crianças e jovens, são espaços que 

devem merecer a atenção das escolas. 

Na escola na qual estagiei, existem poucos espaços próprios para a 

prática dessas actividades, não existindo qualquer campo de jogos disponível 

nos intervalos para que os alunos o possam utilizar. O único campo existente é 

o utilizado para as aulas de Educação Física, ficando interdita a sua utilização 

durante os intervalos, devido à “falta de funcionários para vigiar os alunos” 

(segundo declarações do Director da Escola numa das Reuniões Gerais). A 

presença deste funcionário iria, segundo o mesmo, encaminhar os alunos para 

as respectivas aulas após o toque de entrada. Assim, em toda a escola, 

durante os intervalos apenas é possível utilizar duas tabelas de Basquetebol, 

colocadas a uma altura superior à regulamentar (3,05 metros), e outros 

espaços exteriores sem qualquer estrutura para a prática desportiva, mas 

rodeados de janelas de vidro.  

Neste enquadramento, Bento (2010) refere que se a Escola não se 

munir de estruturas que possam criar uma atmosfera que motive para a prática 

desportiva dos alunos. Se habituar estes alunos ao insucesso, à desilusão, à 

frustração, e se favorecer atitudes de recusa e saída do desporto, então será 

fácil de prever que os nossos jovens apresentem níveis baixos de aptidão física 
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e de saúde (p. 42). É neste sentido que Marques (2006, p. 144) refere que “o 

desporto tem de sair dos limites estreitos da aula de Educação Física”, para se 

constituir “como elemento central de toda a vida escolar”, sendo que a filosofia 

do desporto, as suas potencialidades educativas são pedra fundamental para a 

desportivização da escola. Esta ideia é defendida pelo autor, uma vez que este 

acredita que muitas das possibilidades pedagógicas e sociais do desporto só 

se manifestam fora da aula de Educação Física. 

 

Outro aspecto que também considero que seria importante é repensar o 

modo como os intervalos são geridos pela Direcção da escola. Neste aspecto, 

considero que é necessário dar condições aos alunos para frequentarem o 

campo de jogos destinado à Educação Física, uma vez que este, durante esse 

período de tempo está desocupado. Em suma, com as condições actuais, e 

fazendo um balanço entre as vantagens e desvantagens, penso que o Director 

deveria permitir os alunos utilizarem o campo de jogos durante os intervalos. 

Contudo, seria necessário responsabilizar os alunos pelas faltas de atraso, 

impondo regras mais rígidas nesse aspecto, uma vez que se verifica uma falta 

de recursos humanos. Por outro lado, uma vez que a escola está prestes a 

sofrer remodelações por parte do Projecto Parque Escolar, poderia incluir 

nessas remodelações um espaço próprio para estas actividades. Assim, talvez 

se verificasse uma diminuição no número de incidências de maus 

comportamentos que se observam durante os intervalos, além dos benefícios 

que a actividade desportiva teria nos alunos que aderissem a esta prática.  

Este aumento do tempo disponível para a prática de exercício físico 

poderia ser ainda maior caso o regime de substituições de aulas terminasse ou 

fosse alterado, uma vez que este não vai de encontro com a cultura do 

movimento. Ainda recordo com grande saudosismo os “feriados” durante o meu 

Ensino Básico, onde eu e os meus colegas aproveitávamos para jogar futebol 

com uma bola de ténis, utilizando os bancos como balizas. Lembro-me 

perfeitamente que nessa altura chegava ao final do dia com dores musculares 

de tanto correr, saltar, chutar e cair. Parece-me que esses dias muito 

dificilmente são experienciados pelos alunos de hoje na escola, uma vez que 
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não têm a hipótese de passar mais de 15 minutos a realizar este tipo de 

actividades.  

Neste sentido, as aulas de substituição, deveriam ocorrer de forma 

distinta levando os alunos para espaço próprios onde pudessem realizar 

actividades que não são possíveis de se realizar numa sala de aula, de modo a 

que os alunos pudessem explorar a sua imaginação e movimento, sempre com 

a presença de um professor substituto. Contudo, é importante referir, que para 

isto ser possível é necessário que as escolas apresentem espaços para o 

efeito. 

Esta referência às aulas de substituição apenas surge devido às 

observações que, por vezes, realizo a turmas que recebem a notificação que 

irão ter que se deslocar para uma sala de aula, devido à impossibilidade do seu 

professor leccionar a aula. É perfeitamente visível o descontentamento dos 

alunos quando recebem tal notícia, encaminhando-se com uma atitude 

bastante negativa para a sala de aula. Também os professores revelam o seu 

desagrado quando são chamados para aulas de substituição, muito por culpa 

do estado de espírito dos alunos que sabem que vão ter que enfrentar. 

Contudo, as aulas de substituição surgem actualmente como mais uma 

das tarefas que o professor tem que realizar. Assim, cada vez mais, a docência 

abrange um leque maior de tarefas, não estando apenas cingida às aulas a 

leccionar. Deste modo, a actividade do professor tende a tornar-se cada vez 

mais abrangente e complexa, com responsabilidades cada vez mais 

acrescidas. Independentemente desta quase que “descaracterização” da 

função do professor, continua a ser na aula que o professor tem mais influência 

sobre os seus alunos. Deste modo, procurei abordar esta temática, porquanto o 

professor é um agente activo do processo de ensino/aprendizagem e a sua 

intervenção tem repercussões directas na aprendizagem dos alunos. 

4.4.2.5. A responsabilidade do Professor 

Sob o ponto de vista do rendimento escolar dos alunos, obviamente que 

os professores têm uma grande responsabilidade. Também na classe docente, 

como em todas as profissões, existem bons e maus profissionais. Algo que é 
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único na Educação Física é a aparente “facilidade” com que se reconhece o 

mau profissional. Quer pelo facto de “vivermos” lado a lado uns com os outros 

quer pelos comentários que ouvimos dos alunos acerca dos seus professores. 

Neste enquadramento, é frequente ouvir, tal como eu próprio ouvi no decurso 

deste ano lectivo, diferentes alunos dizerem: “no ano passado não fazíamos 

nada disto! Era só jogar futebol”. Esta não é de todo a imagem que o professor 

de Educação Física deve deixar no contexto escolar! Urge que os professores 

que regularmente adoptam esta postura, efectuem uma mudança profunda nas 

suas atitudes, de modo a contribuírem para o reforço do seu papel na escola, 

perante os alunos e os docentes de outras áreas disciplinares. Pois, é o grupo 

como um todo que contribui para a conquista da credibilidade. 

Tal como refere Siedentop et al. (1986), o grupo de professores de 

determinada disciplina, mais concretamente a Área Disciplinar de Educação 

Física, tem um grande peso nesse processo, afirmando mesmo que “o todo é 

maior do que a soma das suas partes”. Fica evidente que os autores valorizam 

o grupo de professores em detrimento de cada professor individualmente, pois 

um mau professor, como já explicado anteriormente, pode estragar o esforço 

dos outros, podendo dar uma imagem má da disciplina de Educação Física. 

Contudo, não é necessário (nem se pretende) que cada professor perca 

a sua individualidade. Compreensivelmente, cada professor apresenta filosofias 

diferentes, métodos de ensino diferentes, enaltece valores distintos, ensina 

matérias diferentes, entre outros conceitos, revelando que cada professor é 

distinto do outro. Porém, o grupo de professores de Educação Física deve 

seguir o mesmo fio condutor de filosofia e de acções, sem que seja necessário 

que cada um perca a sua identidade. Isto porque, segundo Siedentop et al. 

(1986) a consistência gerada entre profissionais que trabalham para o mesmo 

objectivo, com métodos semelhantes, apresenta resultados que vão mais além 

do que qualquer um pode atingir individualmente. 

Neste sentido, é importante que os professores adoptem a mesma 

tipologia de rotinas, métodos de trabalho similares, seguindo um plano geral 

bem definido, de forma a que a consistência emerja, reforçando a imagem do 

grupo e, consequentemente, que os alunos possam ter um aproveitamento 
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superior. A chave, segundo Siedentop et al. (1986), está na consistência das 

acções, das rotinas, pois se os professores tiverem diferentes rotinas e regras, 

os alunos, sempre que têm um professor novo terão dificuldades em saber 

exactamente como se comportar em determinada situação.  

Por conseguinte, é necessário que em cada escola, o grupo de 

professores trabalhe no mesmo sentido, pois o objectivo é comum: o sucesso 

educativo. Fazendo uma analogia ao Desporto, constata-se que nem sempre 

uma equipa constituída por excelentes atletas apresenta uma boa performance 

como equipa. Segundo Siedentop et al. (1986, p. 311), “construir e manter um 

bom Programa de Educação Física numa escola é um jogo de equipa”. 

 

A viagem efectuada neste ponto em busca das razões pelas quais os 

alunos apresentavam tantas dificuldades motoras nas aulas de Educação 

Física foi longa e levantou vários factores possíveis. Ficou assim, visível que é 

uma questão complexa e de difícil resposta.  

Cada uma das razões apontadas previamente não é razão suficiente 

para a legitimação da Educação Física, porquanto esta relaciona-se com o 

sistema educativo em geral e com os professores em particular. Assim, torna-

se necessário levar a cabo algumas alterações no modo como o desporto é 

encarado na escola e na valorização da disciplina de Educação Física. Só 

assim poderemos formar alunos com um bom nível de conhecimentos e com 

uma formação holística, no término da sua escolaridade obrigatória. 

 

4.4.3. A motivação necessária para a prática 

 

A acrescer às dificuldades evidenciadas pela turma no momento de 

realizar as diferentes habilidades motoras, foi também perfeitamente visível, 

desde muito cedo, a falta de motivação para as aulas. Mas o que é a 

motivação? 

Se perscrutarmos a origem do termo motivação, verificámos que provém 

das palavras latinas “motu” (movimento) e “movere” (mover), que transmite a 

ideia que é algo que conduz a qualquer coisa. Neste sentido, Siguán (1979) 
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advoga que sem motivação não existe movimento, nem actividade psíquica, 

não sendo assim possível o comportamento. 

Deste modo, segundo Ferreira (2005, p. 38) a “motivação é um conceito 

extremamente vasto, visto ser pertinente em todos os contextos de existência 

seja escolar, familiar, profissional, comunitária ou política e para qualquer tipo 

de tarefa existencial como a realização escolar e profissional, o 

estabelecimento e manutenção de laços afectivos, o reconhecimento social ou 

mesmo o poder”. A motivação tem, assim, um estatuto algo ambíguo e vasto, 

suscitando grande curiosidade no seu estudo. Contudo, tendo em consideração 

a área em que estou inserido, irei reportar-me à motivação em contexto 

escolar, especialmente em relação à disciplina de Educação Física. 

Em termos gerais, é comum pensar-se que os alunos gostam das aulas 

de Educação Física, sendo que a investigação tem procurado perceber a razão 

desta preferência. Uma das hipóteses foi avançada por Cratty, em 1984 (citado 

por Ferreira, 2005). Este situou este fenómeno ao nível consciente e 

inconsciente, através das necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais. 

Outra hipótese considerava o desenvolvimento do indivíduo como factor 

determinante para a motivação, isto considerando que durante esse processo 

ocorrem diferentes etapas, sendo que a motivação tem que se adaptar a essas 

etapas ou níveis (Ferreira, 2005). Neste sentido, segundo o mesmo autor, 

existem três níveis distintos de motivação. No que concerne à Educação Física, 

no primeiro nível, que diz respeito à motivação e à necessidade de movimento, 

é caracterizado por um estado de generalização, que determina o 

empenhamento da criança nas aulas. A etapa seguinte, é o estado de 

diferenciação, onde o movimento deixa de ter um papel preponderante, 

passando a ter como principal objectivo o sucesso, devido à emersão de 

motivos sociais. Por fim, o terceiro nível, o estado de preferência especializada, 

caracteriza-se por ser já bastante avançado, onde se distinguem os atletas 

superiores, sujeitos a treinos para competição. 

Como se pode constatar, a necessidade de movimento motiva os alunos 

para a prática das aulas de Educação Física, contudo na turma que leccionei 

esta necessidade não se evidenciou, principalmente no início do ano lectivo. 
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Esta situação prolongou-se por várias semanas, configurando-se assim num 

desafio que teria que superar, uma vez que a motivação é factor essencial para 

o processo de ensino-aprendizagem. Pois tal como referem Guimarães e 

Boruchovitch (2004) a motivação no contexto escolar é um elemento 

determinante do desempenho do aluno. 

Na verdade, a vivência tida enquanto professor-estagiário (professor e 

aluno) permitiu-me vivenciar as consequências que a falta de motivação pode 

ter na actuação do professor. Eu, enquanto professor, por vezes fruto das 

vicissitudes da vida, senti os meus índices motivacionais para o estágio 

decrescerem, o que me levou a procurar superar-me de modo a que a minha 

actuação não saísse afectada. Assim, tive que arranjar estratégias para 

aumentar os meus níveis motivacionais.  

Neste sentido, devido à importância que a motivação assume no 

processo de ensino/aprendizagem, é importante que o professor percepcione 

os índices motivacionais dos alunos e os tente incrementar na perseguição de 

melhor desempenhos e, consequentemente, de melhores resultados. Para 

isso, tem que obviamente investir nos processos de planeamento. 

4.4.3.1. A aula – um espaço planeado 

O processo de planeamento das aulas foi objecto de muita ponderação 

uma vez que também as situações de aprendizagem se relacionam 

intimamente com o incremento ou decréscimo dos índices motivacionais dos 

alunos. Neste sentido, descobri que a competição nesta turma funcionava 

como elemento propulsor da motivação dos alunos, tal como mostra a reflexão 

44. 

“Nesta aula fiquei admirado com o elevado entusiasmo que a turma 

demonstrou no exercício de competição de lançamentos. (…) Deste modo, 

verifiquei que as duas equipas estavam bastante empenhadas em terminar o 

exercício em primeiro. Tanto gostaram da situação que chegaram a dizer 

“temos que fazer isto mais vezes, professor!”, o que como é compreensível me 

deixou bastante contente, tendo em conta a passividade que certos alunos 

costumam assumir nas aulas.” (Reflexão nº 44, parágrafos 1 e 2) 
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Ainda neste quadro, Martens (1997) corrobora este facto referindo que 

nos jovens o sucesso reside em cada um dar o máximo de si, em treinar para 

desenvolver as suas capacidades e em considerar os aspectos sociais e 

competitivos do desporto. Contudo, a ideia do sucesso fixada na obtenção da 

vitória não pode ser valorizada em exclusividade, esta deve ser 

complementada com o fair-play. Pois a expressão “os fins justificam os meios”, 

onde a obtenção da vitória tem que ser atingida a qualquer custo (batota, 

agressão...), não pode ser, de modo algum, vivenciada no desporto. 

A competitividade nas aulas de Educação Física, na minha perspectiva, 

deve ser utilizada como mais um dos meios para se atingir os objectivos e 

aumentar a motivação para a prática por parte dos alunos, sendo que qualquer 

acto menos ético deve ser objecto de reprovação. Esta mensagem deve ser 

muito bem passada uma vez que o Desporto é, nada mais, nada menos, que 

uma representação da Sociedade, onde existem os cidadãos (alunos), uma 

figura de poder (professor) e todas as suas interacções (situações de 

aprendizagem, relações interpessoais, o lidar com o sucesso e insucesso, …). 

E tal como na Sociedade, se for cometida uma infracção à lei o sujeito é 

sancionado, na aula o professor deve aplicar esta mesma ideia. Até porque, a 

aula de Educação Física é um terreno propício à promoção de determinados 

valores que noutras disciplinas são mais difíceis de promover, visto o contexto 

ser mais próximo do que ocorre na sociedade em geral. 

 

Ainda neste quadro, outro factor que parece influenciar a motivação dos 

alunos para as situações de aprendizagem, prende-se com a heterogeneidade 

de níveis de desempenho existentes na turma. A formação de grupos tendo 

como critério o nível de desempenho de cada aluno pode tornar-se uma tarefa 

bastante complexa, uma vez que existem prós e contras na utilização de 

grupos homogéneos e heterogéneos em função do nível de desempenho. 

Segundo Rink (1993), a maioria dos professores inexperientes tende a 

agrupar os alunos em grupos heterogéneos quanto ao nível de proficiência. Se 

o primeiro critério para a elaboração de uma situação de aprendizagem é que 
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esta seja adequada ao nível dos alunos, a formação de grupos heterogéneos 

poderá comprometer esta premissa essencial em certas situações. Contudo, 

por vezes é desejável que alunos de um nível superior sejam colocados em 

situações em que necessitem de se adaptar às habilidades dos alunos menos 

habilidosos. Por outro lado, os alunos de um nível inferior beneficiam com a 

interacção com os alunos de um nível de proficiência superior, uma vez que o 

contexto de aprendizagem se torna mais exigente. A mesma autora acresce 

dizendo que a criação de grupos heterogéneos, quanto ao nível de proficiência, 

não é aconselhável em situações de competição, uma vez que leva à exclusão 

dos alunos menos hábeis, situação esta que nunca deve ocorrer numa situação 

de aprendizagem. 

Como alternativa à criação de grupos heterogéneos surge a formação de 

grupos homogéneos, por níveis de aprendizagem. Segundo Rink (1993), os 

próprios alunos tendem a agrupar-se em níveis de habilidades se lhes for dada 

essa opção. Neste sentido, durante as aulas de Voleibol utilizei este critério 

para agrupar os alunos por níveis de aprendizagem para que o processo de 

ensino-aprendizagem fosse o mais adequado a cada aluno e, 

consequentemente, mais eficaz. 

Contudo, apesar de na Avaliação Diagnóstica de Voleibol ter elucidado 

os alunos para esta forma de abordar os diferentes conteúdos, realçando todas 

as vantagens, alguns alunos durante as aulas mostraram-se pouco contentes 

com a situação. Descontentamento visível na reflexão 17. 

 

“Outra situação que não me agradou foi o comentário proferido por uma 

aluna quando percebeu que iria ficar novamente no nível 1: “Mais uma vez a 

diferenciar a turma…”. Neste comentário, foi visível o desconforto que a aluna 

sente pelo facto de estar a trabalhar no nível mais baixo.” (Reflexão nº 17, 

parágrafo 2) 

 

Recordo-me que após ouvir o comentário me dirigi à aluna e tive uma 

conversa com ela e posteriormente com a turma com o objectivo de passar a 

mensagem que o trabalho por níveis distintos visava criar oportunidades de 
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aprendizagem para todos, sendo que por vezes é necessário partir de pontos 

de partida distintos dos colegas. Não obstante a tentativa de explicação, a 

conversa foi infrutífera. 

Apesar de ter sido frustrante não ter conseguido passar a mensagem, 

hoje, com o conhecimento mais aprofundado que tenho da turma percebo 

melhor a atitude desta aluna. Face ao facto de existirem graves problemas 

relacionais na turma, com a existência de subgrupos bastante distintos e 

“rivais”, a permanência num nível inferior pela aluna era encarado como uma 

humilhação pública, que rebaixava a sua posição social perante a turma. 

Neste sentido, apesar do ensino por níveis de aprendizagem apresentar 

inúmeras vantagens, em determinadas situações, este tem que ser ponderado 

pelo professor, principalmente quando a turma apresenta más relações 

interpessoais. 

 

4.4.3.2. As modalidades abordadas 

Outro factor que percepcionei como influenciador dos índices 

motivacionais e, consequentemente, do empenho dos alunos foi a 

agradabilidade da modalidade. Durante este ano lectivo abordei algumas 

modalidades que na generalidade os alunos não costumam ser muito 

receptivos, tal como o Atletismo, a Ginástica e a Dança. 

No Atletismo o empenhamento por parte dos alunos foi bastante baixo, 

principalmente no sector feminino. Este índices baixos de motivação estão 

patentes nas reflexões 7 e 8. 

 

“O que também me preocupou no decorrer da aula foi a falta de 

motivação e o pouco espírito de sacrifício e de superação que algumas alunas 

demonstraram. Apesar de ser uma turma fácil de controlar, certos alunos 

mostram-se desmotivados e pouco empenhados (…).” (Reflexão nº 7, 

parágrafo 2) 

 

“Infelizmente essas alunas, mostraram-se desmotivadas para correr, 

mesmo com alterações no sentido de tornar o exercício mais motivante. A 
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utilização de equipas manteve-se para que a dinâmica da competição e espírito 

de grupo continuassem, contudo, a maior parte da turma não se mostrou muito 

competitiva, sendo algo que vou tentar mudar.” (Reflexão nº 8, parágrafo 4) 

 

 Esta situação já era esperada uma vez que apenas um dos alunos 

assumiu o Atletismo como modalidade que gostava de abordar, tal como 

mostram os dados obtidos a partir da Ficha Individual do Aluno. Como se pode 

verificar pelos excertos anteriores tive algumas dificuldades em motivar os 

alunos para a prática do Atletismo, apesar da aprendizagem não ter sido 

comprometida tal como mostra a seguinte transcrição. 

 

“É visível a evolução da turma, principalmente a nível coordenativo e 

também a nível das habilidades mais específicas das modalidades. Apesar 

desta evolução, infelizmente, certos alunos não se mostram nada motivados, 

estando a realizar os exercícios sem nenhuma vontade.” (Reflexão nº 11, 

parágrafo 2) 

 

Como está explicito, apesar de haver uma melhoria no desempenho dos 

alunos, esta não resultou do aumento dos níveis motivacionais, constatação 

esta que vai de encontro com o que Rink (1993) refere quando diz apesar de 

ser possível aprender habilidades motoras sem grande motivação, a 

aprendizagem não ocorrerá com tanta intensidade e de forma tão eficaz como 

com índices motivacionais superiores. 

 

Relativamente à Ginástica e à Dança, estas foram abordadas 

simultaneamente devido ao espaço disponível e à natureza das duas 

modalidades. Estas eram duas modalidades para as quais os alunos não 

estavam motivados. 

No que concerne à Ginástica, rapidamente percebi que a falta de 

motivação era influenciada pela frustração sentida por alguns alunos pela 

incapacidade de realizarem as diferentes habilidades motoras, sendo que em 

alguns casos a incapacidade estava intimamente ligada ao receio em realizar 



O Caminho Trilhado: entre dificuldades e conquistas 

100 
 

as habilidades que colocassem o corpo numa posição inabitual. A tentativa de 

combater os medos e receios dos alunos foi uma aprendizagem muito 

proveitosa. 

Nesta “luta” percebi que o professor necessita de compreender a 

verdadeira razão que impede os alunos de realizar com êxito os exercícios 

propostos, pois nem sempre a dificuldade advém de problemas motores. Esta 

percepção está patente na reflexão 27.  

 

“Aquilo que aprendi nesta aula foi que não devemos forçar demasiado a 

exercitação de determinada habilidade. Reparei que com um diálogo próximo, 

que acalme e serene o aluno, associado com ajudas eficazes, conseguimos 

dissipar alguns receios acabando por levar os alunos a uma exercitação mais 

rentável. Foi com esta atitude que consegui que duas alunas que 

demonstravam grande receio na realização do rolamento à retaguarda, o 

conseguissem realizar com algum sucesso.” (Reflexão nº 27, parágrafo 1) 

 

Rapidamente percebi que a frustração causada pela incapacidade de 

realizar as habilidades, que acabava por levar à desmotivação dos alunos, 

tinha que ser quebrada. Esta conquista consegui-a através do diálogo. Neste 

quadro, Duarte (2008) refere que grande parte do receio reside em 

experiências passadas mal sucedidas. O mesmo autor explicita de uma forma 

simples este processo, referindo que se um estímulo neutro (por exemplo, 

realização de um rolamento à retaguarda) for seguido de um estímulo 

incondicionado (torção do pescoço) provocará uma resposta incondicionada 

(medo). Outro exemplo que explica este processo é o de um exercício na trave 

onde a aluna sofre um queda durante a execução de um elemento gímnico. A 

partir deste momento, o estímulo neutro, a realização do elemento gímnico 

tende a provocar directamente a resposta, manifestação do medo, sendo que 

deste modo, o aluno passa a associar a dor ao exercício realizado e não à 

queda em si. O professor tem que deixar bem claro que grande parte do 

problema é resolvido com confiança por parte do aluno nas suas capacidades e 

com correcção técnica, neste caso na colocação correcta das mãos no solo 
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fazendo uma repulsão no mesmo, tirando assim grande parte do peso corporal 

do pescoço. 

Noutro estudo realizado por Feigley (1987) este concluiu que o medo é a 

maior barreira psicológica responsável pela não aprendizagem de novas 

habilidades, retardando também o desenvolvimento das que já foram 

aprendidas. Neste sentido, é irrefutável que o professor deve desmistificar os 

receios dos alunos através de um diálogo calmo e sereno uma vez que o medo 

está intimamente ligado à motivação dos alunos para a prática e 

consequentemente para o seu empenhamento. 

No que concerne à leccionação das aulas de Dança, desde o seu 

anúncio na aula de apresentação que os alunos demonstraram grande 

apreensão na sua abordagem. Deste modo, quando chegou o momento de a 

leccionar previ que os alunos apresentassem níveis baixos de motivação. 

Contudo, a resposta dos alunos foi bastante positiva à medida que as aulas se 

foram desenrolando. Penso que esta alteração de atitude se deveu a dois 

factores: escolha do estilo de dança e a minha actuação durante as aulas. A 

escolha de uma Dança Tradicional (o Regadinho), contrariamente ao que seria 

expectável, foi bastante eficaz, na resposta positiva dos alunos a esta Unidade 

Didáctica, uma vez que a simplicidade da sua coreografia conferiu um grau de 

sucesso bastante elevado a todos os alunos o que os levou a empenharem-se 

e a envolverem-se na actividade. 

Já a minha actuação, visto saber que esta era uma modalidade com 

pouca receptividade dos alunos, tentei apresentar uma atitude mais 

descontraída de modo a colocar os alunos o mais à vontade possível. Tive, 

mais que nunca, demonstrar entusiasmo no modo como abordava esta 

modalidade, de modo a poder contagiar a turma. Ainda neste quadro, segundo 

Parente (2007, p.13) a “razão para se ensinar Dança tem de ir para além da 

satisfação das exigências do currículo. Nesse sentido, o professor deve 

acreditar no valor do ensino da Dança, deve ser entusiasta e estar disposto a 

usar a perseverança, apesar da relutância de alguns estudantes em dançar”. 

Foi com este entusiasmo que tentei guiar as minhas aulas, sendo que consegui 
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obter bons resultados com esta estratégia. Sucesso este visível no excerto da 

reflexão 34. 

 

“Apesar da pouca aceitação inicial dos alunos quando souberam que 

iam abordar Danças Tradicionais, fiquei bastante contente ao ver que toda a 

turma, ao longo das aulas foi mostrando cada vez mais interesse na 

aprendizagem da Dança do Regadinho. Estes mostraram-se empenhados 

durante toda a aula querendo sempre aprender mais passos e melhorar os que 

já sabiam.” (Reflexão nº 34, parágrafo 3) 

 

Acredito convictamente que a minha actuação foi decisiva no sucesso 

das aprendizagens dos alunos. Considero que consegui captar os alunos para 

a prática desta modalidade. Contudo, segundo Rosado (2007), muitos 

professores ainda se recusam a proporcionar a si próprios e aos alunos a 

experiência única (e por isso considerada nuclear) da abordagem da Dança 

nas aulas de Educação Física. Se os professores não se mostram motivados 

para a abordagem desta modalidade como poderão motivar os seus alunos? 

Tomando como referência esta experiência, posso afirmar que a falta de 

motivação para a prática da Dança em contexto escolar se relaciona, muitas 

vezes, com os preconceitos que muitos dos professores ainda têm em relação 

a esta modalidade. Assim, é necessário mudar atitudes, pois só assim é 

possível motivar os alunos para a Dança. 

 

Os baixos índices motivacionais dos meus alunos foram sem dúvida um 

dos grandes desafios que enfrentei durante este ano. Percebi o que Rink 

(1993) refere quando aponta a falta de motivação como sendo um dos 

principais factores que constrangem o processo ensino-aprendizagem, 

principalmente ao nível do Ensino Secundário. Já os factores que favorecem a 

aprendizagem destaco o gosto pela modalidade a abordar, a forma como é 

leccionada e o clima de aprendizagem. Neste sentido, cabe ao professor 

delinear estratégias que tornem cada aula, e todas as aulas, o mais apelativas 
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possíveis, para que os alunos sejam cativados para a prática, envolvendo-se 

verdadeiramente nela. 

A procura de um bom clima de aprendizagem foi uma constante pois 

este revelou estar comprometido logo nas primeiras aulas devido às relações 

interpessoais. Deste modo, revelou-se pertinente aprofundar o meu 

conhecimento acerca das relações entre os alunos de forma a poder intervir 

com maior eficácia e consequentemente, melhorar o clima da aula. Assim, 

duas questões se colocaram: Como é que os alunos se agrupam dentro da 

turma? Quais as relações de rejeição existentes na turma? 

 

4.4.4. As Relações Interpessoais 

4.4.4.1. Preâmbulo 

Para dar resposta a estas questões percebi que poderia ser útil utilizar a 

sociometria. Assim, inicialmente estudei para posteriormente poder aplicar um 

teste sociométrico aos alunos da turma, de modo a poder verificar o tipo de 

relações entre os alunos e os grupos que formavam, visto ser gritante o mau 

relacionamento entre alguns elementos da turma. 

Deste modo, inicio o estudo com um breve enquadramento teórico em 

que as questões da sociometria e os testes sociométricos são abordados. De 

seguida, apresento a metodologia utilizada na realização do estudo, e em 

sequência os resultados e sua interpretação. Por último apresento um plano de 

estratégias delineadas com o objectivo de melhorar os relacionamentos 

interpessoais da turma. 

4.4.4.2. Enquadramento teórico 

Sendo o homem um ser social por natureza, a filiação e a envolvência 

num grupo é a característica mais universal da sociedade. Neste sentido, 

Baumeister & Leary (citado por Carron & Hausenblas, 1998) concluíram que a 

necessidade de pertença (o desejo de adesão interpessoal) é uma motivação 

humana fundamental. 
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O primeiro grande grupo a que um individuo pertence como membro da 

sociedade é a família. Porém, esta com o crescimento e desenvolvimento deixa 

de ser tão influente devido à existência de outros grupos, também eles 

importantes, que detém grande influência sobre nós. 

Neste sentido, durante toda a nossa existência vivemos no seio de 

vários grupos, sejam eles permanentes ou temporários, quer seja na escola, no 

trabalho ou mesmo no Desporto. Mesmo em desportos individuais como o 

ténis, badminton ou boxe a actividade em grupo acontece, uma vez que são 

necessárias pelo menos duas pessoas (número mínimo de indivíduos 

necessários para constituir um grupo) para que exista competição (Carron & 

Hausenblas, 1998). 

Deste modo, o grupo não é apenas um aglomerado de pessoas que se 

encontram espacialmente próximos sem um objectivo em comum, uma vez que 

nestes existem relações, alternando sempre entre o equilíbrio e o desequilíbrio, 

a nível cognitivo, afectivo ou mesmo emocional. Nesta perspectiva, segundo 

Cotterel (1996), a competição, a imposição do poder, os conflitos, a ordem e a 

desordem é próprio dos grupos. Consequentemente, em grupo, influenciámos 

o comportamento e a atitude das outras pessoas e, somos também 

influenciados (Carron & Hausenblas, 1998). 

Tal como foi referido anteriormente, além da família existem outros 

grupos no qual a pessoa participa, neste sentido, a escola assume-se como um 

local alternativo de grande impacto na filiação grupal dos jovens. Esta assume-

se como um local privilegiado para a formação de grupos, atribuindo-se grande 

relevância à constituição do grupo em que um jovem se encontra.  

A dinâmica dos grupos formados em ambiente escolar é bastante 

característica pois é determinada por esse mesmo espaço e pelos valores que 

lhe estão inerentes. Ainda neste quadro, na escola, existe uma distribuição de 

papéis distintos que cada aluno tende a assumir. Neste sentido, conforme o 

tipo de papel que é intrínseco ou que foi atribuído no seio do grupo, os alunos, 

normalmente, agem de forma bastante estereotipada em ambiente escolar. 

Nesta dinâmica grupal despoletam-se emoções bastante distintas, como 

a amizade, a solidariedade ou cooperação, contudo também se verifica a 



O Caminho Trilhado: entre dificuldades e conquistas 

105 
 

rivalidade competitiva, o ciúme e a inveja. Esta panóplia de emoções, que 

existe no micro-espaço escola, reproduz o que ocorre no macro-espaço 

sociedade, constituindo-se como uma “escola” que traça a socialização dos 

indivíduos.  

È importante ainda ressalvar que a fase da adolescência é rica em 

períodos de conflitos, por uma necessidade de socialização e por uma busca 

desenfreada de identidade (Santos, s.d.), sendo que esta é várias vezes 

realizada através da filiação a um grupo. Neste sentido, e segundo Forsyth 

(2009), as pessoas, geralmente, associam-se aos seus semelhantes, apesar 

de nem sempre, esta situação ocorrer. Por exemplo, se uma pessoa gosta de 

liderar um grupo, esta não vai procurar outros indivíduos que apresentem esta 

mesma característica., mas sim pessoas que gostem de ser lideradas. Deste 

modo, pode-se afirmar que apesar de a associação a um grupo se dar 

essencialmente pelas semelhanças não se podem excluir os objectivos dos 

restantes membros do grupo, existindo geralmente uma complementaridade de 

papéis. 

Neste enquadramento, podem existir situações de rejeição, 

marginalizando outros colegas, deixando de conviver com eles. Assim, 

segundo Cotterel (1996), o grupo proporciona experiências positivas, através 

da aceitação e reconhecimento do indivíduo, como alguém que contribui para 

as finalidades de existência do próprio grupo. Contudo, quanto esta situação 

não ocorre, as emoções que se vivem são contrárias, levando à rejeição. 

Porém, Chaix-ruy (1964) refere que a escolha dos membros do grupo varia 

também de acordo com a actividade a realizar em conjunto, pois os indivíduos 

com quem preferencialmente gostaria de realizar uma tarefa poderão não ser 

os mesmos com que preferiria executar outra tarefa. Deste modo, a inclusão 

(ou a exclusão) em determinado grupo é bastante influenciada pela 

competência social 25  do sujeito. Neste quadro, Lemos & Meneses (2002) 

referem que a competência social desempenha um papel fundamental na vida 

escolar de um aluno pois afecta as suas relações com os professores, a 

                                                             
25 Segundo Lemos & Meneses (2002, p. 267) refere-se a “um conjunto de comportamentos aprendidos, 
socialmente aceites”. Esta permite interacções eficazes com os outros e previne relações socialmente 
inaceitáveis. 
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aceitação pelos pares e a sua realização académica. Por sua vez, a relação 

grupal pode levar à sobrevalorização do grupo e à desvalorização dos 

elementos que não fazem parte deste (Sherif, 1966), sendo esta situação 

facilmente verificável na minha turma. Contudo, apesar de ser reconhecida a 

importância das relações grupais, algumas pessoas não pertencem a qualquer 

grupo, ou por exclusão ou porque assim preferem. Neste sentido, segundo 

Forsyth (2009), nem toda a gente que prefere a independência à filiação é 

necessariamente um solitário. Algo que também constatei na minha turma, em 

resultado de conversas informais com alunos, foi a emersão do conceito de 

“deformidades irreparáveis” utilizado por Shettini (2007), que serviu para rotular 

certos alunos levando-os à inclusão no grupo dos excluídos. Estes são 

percebidos, quase sempre, como elementos que se distanciam por vontade 

própria ou que insistem nas suas diferenças, resistindo às mudanças 

esperadas pelos outros. 

Visto a escola ser um espaço social com um elevado número de 

pessoas, é normal que existam conflitos, que segundo Shinyashiki (1999), 

ocorrem quando duas pessoas apresentam pontos de vista diferentes. 

Contudo, é necessário que esse conflito não implique o desprezo, devendo 

existir uma atitude de tolerância e aceitação pelo outro. Infelizmente, nem 

sempre ocorre assim, surgindo conflitos com bastante frequência. 

Neste sentido, a base da resolução dos problemas está no diálogo, 

sendo importante que os educadores ensinem a importância da frontalidade, 

dialogando de forma clara mas firme, quando algo nos incomoda. Deste modo, 

o professor deve promover a abertura de canais de comunicação entre alunos 

que mostrem uma relação de rejeição para que através da comunicação e da 

compreensão o conflito possa ser ultrapassado. 

Contudo, para que esta resolução de conflitos possa ser bem sucedida é 

necessário possuir informações acerca do tipo de relacionamentos existentes 

na turma, sendo que a sociometria surge como sendo uma ferramenta bastante 

útil para a recolha destas informações. 
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4.4.4.3. A Sociometria 

A técnica da sociometria foi criada por Jacob Levy Moreno, um 

psiquiatra romeno nascido em 1892, conhecido pela criação do Psicodrama, 

que é uma forma de terapia baseada na representação de papéis, tal como 

num teatro (Ozarin, 2003). Contudo, a sua notoriedade foi conquistada pelo seu 

trabalho inovador com pequenos grupos, através da psicoterapia de grupo. Na 

sua auto-biografia é possível verificar que teve contacto com Sigmund Freud, 

em 1912. Na altura assistiu a uma aula sua e terminou dizendo-lhe que iria 

começar onde ele terminou, com a sua teoria de relações interpessoais. 

Este psiquiatra não se interessava nem pelo estudo do colectivo nem do 

individual, preferindo focalizar-se no pequeno grupo. Na sua análise recorria à 

sua sofisticada e original teoria dos processos de grupo, denominada de 

Sociometria. Deste modo, segundo Chaix-ruy (1964), Moreno conseguiu 

ultrapassar os domínios da Sociologia e da Psicologia, tornando-se o precursor 

no desenvolvimento de abordagens de grupo aplicado a problemas de saúde 

mental e organizações sociais. 

A palavra sociometria deriva do latim, resultando da junção das palavras 

“socius” (social) e “metrum” (medida). Pela sua definição etimológica 

entendemos que se refere ao estabelecimento de medidas de variáveis sociais, 

ou medição do grau de vinculação entre indivíduos num grupo. 

Moreno valorizava bastante o individuo, pois apesar deste pertencer 

sempre a um grupo, por exemplo a sociedade, este tinha que ser valorizado 

enquanto parte constituinte dela. Neste sentido, criou uma das técnicas 

sociométricas mais conhecidas, recorrendo ao questionário como instrumento a 

ser aplicado aos elementos do grupo em estudo, permitindo identificar as 

relações interpessoais e intergrupais (Ozarin, 2003). A análise dos dados do 

questionário leva à tabulação das respostas e elaboração de um sociograma 

(representação gráfica dessa tabulação). Através deste sociograma é possível 

analisar as relações sociais em determinado grupo, identificar os líderes e 

identificar os sujeitos que estão marginalizadas, além de possibilitarem 

reconhecer (Bastin, 1980): 
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 As redes sociais – ligações entre um determinado conjunto 

de indivíduos. 

 As Estrelas – sujeitos que fazes ligação entre dois ou mais 

grupos, sem serem membros de nenhum. 

 As Pontes – sujeitos que servem de ligação por 

pertencerem a dois ou mais grupos. 

 Os Isolados - sujeitos que não estão conectados à rede 

social. 

 

Simplificadamente, a sociometria procura descobrir dentro de um 

determinado grupo qual o sujeito ou sujeitos que cada dos outros sujeitos mais 

gostaria de estar ligado e aqueles com quem não se pretendem estabelecer 

contacto. A partir desta malha de relações, traçam-se linhas que ligam 

afinidades que os sujeitos elegeram, estudam-se as qualidades dos sujeitos 

mais votados e todo a complexidade do contexto é, por fim, formulada 

quantitativamente (Bastin, 1980). 

O átomo social, concepção criada por Moreno (1947), afigura-se como 

uma das noções fundamentais na sociometria, porquanto permite proceder à 

análise das relações quantitativas. Esta concepção reporta-se à ideia que o 

sujeito deve ser concebido e estudado através das suas relações interpessoais. 

Este autor, releva a importância dos esquemas de preferência e rejeição de um 

indivíduo, isto é, à sua vida afectiva que é um elemento válido para se proceder 

à análise da posição do indivíduo no conjunto social. Não obstante a 

importância destes esquemas, não se deve desprezar os elementos 

económicos, culturais e políticos (Chaix-ruy, 1964). 

Neste sentido, segundo Bastin (1980), o teste sociométrico tem como 

objectivo conhecer os sentimentos de afinidade e rejeição que os sujeitos 

sentem uns pelos outros, enquanto membros do grupo em que participam. Este 

é também utilizado à muito tempo no ensino de forma a conhecer a turma 

enquanto grupo e as características individuais dos alunos, no que concerne 

aos relacionamentos, integração e sociabilidade. Ainda pode servir de 
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ferramenta de prevenção, uma vez que permite identificar problemas 

atempadamente no sentido de uma rápida resolução. 

Deste modo, o teste está intimamente ligado à concepção de átomo 

social de Moreno (1947), uma vez que é neste que se concentram as emoções 

projectadas por ele e as projecções que os outros projectam nele. Assim, 

quando um jovem é convidado a escolher, na escola em que frequenta, e na 

turma que integra, os colegas que prefere para determinada tarefa ou situação, 

está a ser solicitada a sua ligação ao átomo social. 

Foi com este propósito, que na avaliação da estrutura social e afectiva 

do grupo/turma que apliquei este instrumento de modo a obter mais dados que 

me permitissem contribuir para a resolução dos problemas relacionais que 

detectei na turma. Partindo deste enquadramento, defini os seguintes 

objectivos: 

1. Conhecer o nível de aceitação dos alunos 

individualmente no grupo/turma. 

2. Conhecer o número de grupos existentes na turma e 

os seus constituintes, tal como a sua coesão. 

3. Identificar os alunos que são alvo de maior rejeição. 

 

Em última instância o propósito central deste estudo sociométrico foi 

conhecer melhor a turma para melhor intervir, no sentido de melhorar as 

relações interpessoais dos alunos. 

 

4.4.4.4. Metodologia 

Participantes 

Participaram neste estudo os alunos da turma E, do 11º Ano de 

escolaridade (Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas), da 

Escola Secundária Alexandre Herculano, do ano lectivo de 2010/2011, num 

total de 17. Os alunos tinham idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, 

sendo 13 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. 
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Importa ainda referir que a turma se agregou apenas há um ano, sendo 

que só um dos seus elementos completou o 3º Ciclo do Ensino Básico na 

Escola Secundária Alexandre Herculano, provindo os restantes elementos de 

outras instituições. 

 

Instrumento 

Para a caracterização da tipologia de relações entre os alunos foi 

elaborado e aplicado um questionário sociométrico construído com base no de 

Bastin (1980) e adaptado ao contexto dos participantes (ver Quadro 1). Assim, 

aproveitando o facto de no segundo período os alunos terem que realizar um 

trabalho de grupo para a disciplina de Educação Física, as questões foram 

elaboradas tendo como base a organização dessa tarefa.  
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Caros estudantes, o processo de avaliação em Educação Física decorre, não apenas, 

das habilidades motoras, mas também do nível de conhecimentos demonstrados no que se 

reporta à Cultura Desportiva.  

Durante este período (2º), nesta disciplina, para além de um teste teórico, terão que 

realizar um trabalho de grupo sobre um tema a definir no âmbito do Desporto. A formação dos 

grupos de trabalho serão da minha responsabilidade, contudo importa que estes também 

sejam do vosso agrado. Assim, considero fundamental auscultar a vossa opinião acerca da sua 

constituição, de modo a que esta seja a mais equilibrada e adequada possível. 

No sentido de responder a este propósito, proponho que respondam a 4 questões 

muito simples. Não se preocupem com o conteúdo das respostas, pois estas serão 

confidenciais e anónimas, sendo que apenas eu (professor) terei acesso a elas. É também 

importante que não influenciem as respostas dos vossos colegas, nem valorizem as suas 

respostas. 

Tarefa 

Comecem por escrever no cabeçalho da folha fornecida o vosso nome, número e data. 

O processo de preenchimento será acompanhado da minha leitura em voz alta, sendo que 

cada um de vocês deve responder de forma imediata e sincera. 

 Podem responder de três maneiras: citando nomes, “ninguém” ou “não sei”, mas 

devem evitar utilizar o “Não sei”. 

Pergunta 1 - Quais os colegas da tua turma que gostarias que pertencessem ao teu grupo de 

trabalho? Indica quantos quiseres, escrevendo-os por ordem de preferência, começando por 

aquele com que gostarias mais de trabalhar. 

Pergunta 2 - Quais os colegas da tua turma que não gostarias que pertencessem ao teu 

grupo de trabalho? Indica quantos quiseres, escrevendo-os por ordem de preferência, 

começando por aquele com que menos gostarias de trabalhar. 

Pergunta 3 - Face ao conhecimento que tens dos teus colegas e o tipo de relacionamento que 

manténs com eles refere o nome dos colegas que pensas que te escolheram para trabalhar 

no grupo. Indica quantos quiseres. 

Pergunta 4 - Face ao conhecimento que tens dos teus colegas e o tipo de relacionamento que 

manténs com eles refere o nome dos colegas que pensas que não te escolheram para 

trabalhar no grupo. Indica quantos quiseres. 

 

Procedimentos de aplicação e de análise 

O teste sociométrico foi aplicado no início da aula nº 40, no dia 25 de 

Fevereiro de 2011, pelas 17h no Campo Exterior de Jogos. Antes de entregar o 

questionário foi explicado o seu objectivo de forma calma e clara, para que não 

houvesse qualquer dúvida no seu preenchimento. O seu preenchimento 

demorou aproximadamente 10 minutos.  

Quadro 1 - Teste Sociométrico aplicado aos alunos 
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Aquando da aplicação do questionário expliquei aos alunos que este 

seria um dado essencial que me auxiliaria na formação de grupos de trabalho, 

na tentativa que estes fossem ao encontro das suas preferências. 

Para o tratamento dos dados recorreu-se ao programa informático 

SocyometryPro (Version 2.3 Build 2) de forma a transformar os dados em 

gráfico, alvo e matrizes sociométricas. 

De modo a garantir o anonimato dos alunos, foram atribuídos nomes de 

personagens de desenhos animados a cada um deles. 

 

4.4.4.5. Resultados 

Pergunta 1 - Quais os colegas da tua turma que gostarias que 

pertencessem ao teu grupo de trabalho? Indica quantos quiseres, escrevendo-

os por ordem de preferência, começando por aquele com que gostarias mais 

de trabalhar? 

 

 A “Maggie”, tal como mostra a Figura 1, foi a aluna menos 

indicada por parte dos colegas para fazer parte do grupo de trabalho. Face 

aquilo que observo nas aulas não esperava que esta aluna fosse a menos 

escolhida. Este dado indica claramente que, algumas vezes, os professores 

necessitam de dados complementares mais concretos e fiáveis que sustentem 

as suas suposições e decisões. Já, o “Hércules” (Figura 2) foi o aluno mais 

vezes indicado para fazer parte do grupo de trabalho. Neste caso, os 

resultados vêm de encontro àquilo que esperava visto que este aluno 

apresenta uma atitude muito pacífica em relação a todos os elementos da 

turma, não contribuindo para qualquer divisão de grupos ou quezílias. 
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Como se pode verificar pela Figura 3, podemos identificar claramente 3 

grupos distintos dentro da turma, indo de seguida enumerá-los aleatoriamente. 

O primeiro grupo é constituído pela “Sininho”, “Rapunzel”, “Betty Boop”, 

“Yasmin” e “Doris” e pode ser considerado como um grupo estanque, 

porquanto apenas existe uma relação que sobressai para o exterior do grupo, a 

do “Pumba” com a “Betty Boop”. Contudo não existe reciprocidade nesta 

relação.  

O segundo grupo é constituído pelo “Tarzan”, “Pumba”, “Hércules”, 

“Ariel”, “Jerry” e “Fiona”, sendo este o mais numeroso da turma. Em 

comparação com o primeiro grupo, este mostra-se mais sociável com outros 

grupos, provando-o através do número de relações existentes para outros 

elementos da turma.  

O terceiro grupo integra a “Bela”, “Cinderela”, “Mulan” e “Nala”. Apesar 

deste grupo ser mais pequeno que o segundo, mostra-se um pouco mais 

“fechado” que o anterior, não havendo reciprocidade em algumas relações. 

Por fim, a situação da “Esmeralda” e da “Maggie” são curiosas uma vez 

estão divididas entre o segundo e terceiro grupo enumerados anteriormente. A 

surpresa aumenta quando verificámos que a “Maggie” é a menos indicada para 

fazer parte dos grupos de trabalho, tal como mostra a Figura 1, e juntamente 

com a “Esmeralda” são as mais indicadas para não pertencerem aos grupos de 

trabalho, tal como se vai poder comprovar num ponto subsequente do estudo 

(ver Figura 6). 

 

Figura 1 - aluno menos indicado para pertencer ao grupo Figura 2 - aluno mais indicado para pertencer ao grupo 
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Pergunta 2 - Quais os colegas da tua turma que não gostarias que 

pertencessem ao teu grupo de trabalho? Indica quantos quiseres, escrevendo-

os por ordem de preferência, começando por aquele com que menos gostarias 

de trabalhar? 

  

A Figura 4 mostra que as alunas “Nala” e “Bela” não obtiveram qualquer 

indicação de rejeição de relação, dado que vem confirmar o que verifiquei ao 

longo das aulas. Estas alunas tentam passar despercebidas nas suas relações 

nunca mostrando qualquer desagrado ou comentário menos agradável para 

com os restantes elementos da turma.  

Com quatro indicações de rejeição, por parte dos colegas (Figura 5), 

temos a “Sininho”, “Rapunzel” do primeiro grupo e “Jerry”e “Tarzan” do 

segundo. 

 

 

 

Figura 3 - Relações entre alunos (o tamanho e a forma das figuras não devem ser consideradas) 
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De evidenciar ainda a “Esmeralda” e a “Maggie” que foram as alunas 

mais indicadas como elementos que os colegas não gostariam de ter no seu 

grupo de trabalho (Figura 6). No caso da “Maggie” foi um dado contrário à 

minha percepção, não tendo verificado durante as aulas esta atitude de 

rejeição para com esta aluna. Por outro lado, os resultados referentes à 

“Esmeralda” não me surpreendem, sendo perfeitamente visível, através dos 

comentários e atitudes das colegas em relação a esta, que a “Esmeralda” é 

uma das alunas mais rejeitadas da turma.  

Porém, ainda não consegui perceber a razão por que estas duas alunas 

são as menos apreciadas pela maior parte dos colegas. A informação a que 

consegui aceder em conversas informais com alguns alunos é que existem 

conflitos amorosos (no caso da “Esmeralda”) e que a “Maggie” ingressou nesta 

turma apenas este ano estando por isso mais afastada. Talvez estes factores 

possam em parte, pelo menos, explicar estes resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - alunos não indicados para não pertencerem ao 

grupo 

 

Figura 4 - alunos indicados 4 vezes para não pertencerem ao 

grupo 

 

Figura 6 - alunos mais indicados para não pertencerem ao 

grupo 
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Na Figura 7 está representado o sociograma que ilustra a dinâmica de 

relações da turma relativamente à escolha e à rejeição. A análise do 

sociograma permite entender o papel que cada aluno ocupa na turma e no 

grupo onde está inserido. Assim, é possível verificar, por exemplo, que os 

alunos que têm uma atitude de rejeição para com a “Esmeralda” e a “Maggie”, 

bem como uma atitude positiva para com o “Hércules”. 

A análise geral do sociograma permite constatar a sobreposição das 

relações negativas (setas vermelhas) às positivas (setas azuis), entre os 

grupos. Este facto vem comprovar os problemas relacionais entre alunos que 

ao longo das aulas fui detectando.  

De salientar ainda que a “Cinderela” tem uma relação de rejeição com 

grande parte dos alunos da turma, como se pode verificar pelas inúmeras setas 

vermelhas que dela partem. Este dado vem corroborar o que observei nas 

aulas, porquanto esta aluna tende a assumir atitudes de desprezo para com 

outros alunos da turma. Deste modo, estes dados não foram diferentes do 

expectável. 
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Figura 7 - Sociograma relativo à escolha e rejeição dos alunos (seta azul: escolha; seta vermelha: rejeição)  
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Pergunta 3 - Face ao conhecimento que tens dos teus colegas e o tipo 

de relacionamento que manténs com eles refere o nome dos colegas que 

pensas que te escolheram para trabalhar no grupo. Indica quantos quiseres. 

 

Um dado curioso que resulta da análise desta questão, prende-se com o 

facto de os colegas não esperarem que o “Hércules”, o aluno com mais 

relações positivas (ver Figura 2), escolha os restantes alunos para pertencerem 

ao seu grupo (Figura 9). Parece assim, que apesar deste ser “popular” na 

turma, não tem muitas afinidades com os restantes alunos, uma vez que estes 

não têm a percepção que o “Hércules” os escolha.  

Os alunos mais indicados foram o “Jerry” e a “Fiona”, apresentando cada 

um cinco nomeações, por parte dos colegas (Figura 8), mostrando-se assim, 

alunos bastante sociáveis e que são reconhecidos pela turma. 

  

Figura 9 - aluno menos indicado para a percepção de escolha 

 

Figura 8 - alunos indicados 3 vezes para a percepção de 

escolha 
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Pergunta 4 - Face ao conhecimento que tens dos teus colegas e o tipo 

de relacionamento que manténs com eles refere o nome dos colegas que 

pensas que não te escolheram para trabalhar no grupo. Indica quantos 

quiseres. 

 

A leitura da Figura 12, em articulação com a Figura 6, coloca em 

evidência que os alunos mais indicados nesta questão não correspondem aos 

alunos com maior índice de rejeição. Este dado permite-me inferir que os 

alunos mais rejeitados não rejeitam os restantes. Estes dados parecem 

comprovar que apesar da “Esmeralda” e da “Maggie” serem os elementos mais 

rejeitados pela turma, não é expectável que elas rejeitem os seus colegas. 

A “Fiona” e o “Jerry”, mais uma vez, aparecem como os alunos que 

menor probabilidade apresentam de não escolher alguém para o seu grupo. 

Estes dados estão em consonância com os dados da Pergunta 3 (Figura 8), ou 

seja, indicam que a maior parte da turma considera que estes dois alunos os 

irão escolher para pertencerem ao seu grupo. 

Figura 10 - alunos mais indicados para a percepção de 

escolha 

 

Figura 12 - alunos menos indicados para a percepção de 

rejeição 

Figura 11 - alunos indicados 6 vezes para a percepção de 

rejeição 
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Na Figura 14 está representado o sociograma relativo à percepção de 

escolha de cada um dos alunos. Neste, fica ainda mais explícito a grande 

distinção de grupos, havendo uma enorme mancha vermelha a cruzar o 

sociograma, confirmando que os elementos pertencentes a grupos diferentes 

apresentam uma percepção negativa em relação aos elementos dos outros 

grupos. Por outro lado, também se verifica a pouca relevância da percepção de 

escolha (setas azuis) que existe dentro da turma, sendo que na generalidade 

apenas é visível dentro de cada grupo, deixando transparecer a ideia de uma 

espécie de “blindagem” entre os grupos. 

 Noutros contextos poderia dizer que alunos com poucas 

percepções de escolha poderiam apresentar uma baixa auto-estima, mas no 

contexto desta turma, tais conclusões não posso expressar, uma vez que todos 

os alunos estão inseridos num dos grupos, não havendo nenhum aluno que 

seja excluído.  

Sendo esta uma turma que não apresenta uma rejeição unidireccional 

para apenas um aluno, mas sim entre a maior parte dos alunos, é normal que 

as percepções de escolha apenas recaiam nos seus companheiros de grupo. 

Por esta razão, não posso definir o número reduzido de percepções de escolha 

como resultado de uma auto-estima reduzida, tal como um maior número 

dessas mesmas percepções não indiquem uma maior confiança. Tudo 

depende do número de elementos do grupo e da sua dinâmica. 

 

Figura 13 - alunos mais indicados para a percepção 

de rejeição 
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Figura 14 - Sociograma relativo à percepção de escolha e de rejeição (seta azul: percepção de escolha; seta vermelha: percepção de rejeição)
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4.4.4.6. 2ª Etapa – as estratégias definidas e seus resultados 

Partindo dos resultados obtidos e tendo como propósito melhorar as 

relações entre os alunos da turma, principalmente entre os alunos dos 

diferentes grupos, procurei realizar vários exercícios ao longo das aulas com 

este objectivo. De referir que na maior parte dos exercícios/estratégias não é 

explícito o seu principal propósito, principalmente para os alunos, contudo 

procurei que estes contribuíssem, de alguma forma, para o desenvolvimento de 

relações entre os alunos que de outra forma não seria possível. Assim, passo a 

apresentar as estratégias que foram utilizadas ainda no decorrer do 2º Período 

e no 3º Período. 

 

2º Período 

Formação de grupos: Heterogéneos e Homogéneos (natureza das 

relações) 

A sala de aula/ginásio deve ser um local onde os alunos devem vivenciar 

experiencia positivas. Nesta perspectiva, Rink (1993) refere que a ecologia da 

sala de aula é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, isto é, 

um bom clima de aula promove a aprendizagem por parte dos alunos. Já 

Siedentop (1991) indica que o sistema social dos alunos deve também ser tido 

em conta durante as aulas, visto a interacção social ter uma importância 

elevada nos alunos independentemente do escalão etário.  

Por conseguinte, o professor deve organizar a aula de forma a que o 

clima da aula seja adequado, sendo que neste quadro, está implícito a 

formação de grupos e o sistema social da turma. Por esta razão, a formação de 

grupos durante as aulas deve ser objecto de um planeamento cuidadoso, uma 

vez que existem vários factores a considerar. 

Deste modo, é fácil verificar que o professor de Educação Física se 

afigura como um gestor de alunos, podendo aplicar vários critérios para a 

formação dos grupos, sendo que Rink (1993) identifica os seguintes: i) nível de 

habilidades; ii) género; iii) etnicidade; iv) interesses; v) compatibilidade social; 

vi) estatura e vii) aleatoriamente. 
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Devido às características da minha turma e ao objectivo que pretendia 

alcançar, optei por utilizar, na maioria das aulas leccionadas, o critério da 

compatibilidade social em consonância com o nível de habilidades, de modo a 

que o processo de ensino-aprendizagem não ficasse comprometido.  

Por conseguinte, tendo em conta a compatibilidade social, formei grupos 

heterogéneos durante a Unidade Didáctica de Basquetebol e grupos 

homogéneos para a elaboração e apresentação dos trabalhos. 

 

Grupos heterogéneos 

Durante as aulas de Basquetebol utilizei vários exercícios de natureza 

competitiva, sendo que as equipas foram constituídas por alunos dos três sub-

grupos identificados na turma. Este modo de constituir os grupos foi utilizado 

na Unidade Didáctica de Basquetebol, designadamente nas competições de 

lançamentos por equipa, tal como ilustra a seguinte reflexão: 

 

“Nesta Unidade Didáctica, e devido ao problema de relações 

interpessoais, que tende a manifestar-se nas aulas, procurei agrupar a turma 

em equipas constituídas por elementos que usualmente não tendem a ficar 

juntos, o objectivo foi incentivar a cooperação entre os alunos.” (Reflexão nº 

44, parágrafo 1).  

 

Após algumas aulas, estes exercícios começaram a ter algum efeito. Foi 

possível, pelo menos, amenizar as relações de incompatibilidade entre alguns 

alunos, que passaram a cooperar e a incentivar-se manifestamente dentro das 

equipas. Esta situação encontra explicação na abertura de canais de 

comunicação que inevitavelmente ocorre no seio das equipas, diminuindo, 

consequentemente, a distância física e psicológica entre os indivíduos, 

instituindo meios de cooperação no jogo. 

Além de promover alguns dos Conceitos Psicossociais relativos às 

relações, também trouxe melhorias substanciais no empenhamento dos alunos 

na aula, tal como está plasmado no excerto da Reflexão 47. 
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“O “Derruba Cones”, à semelhança da competição de lançamentos nas 

aulas anteriores, foi bem recebido devido ao seu teor competitivo. Tentei trazer 

para esta aula uma competição mais formal, formando as equipas no início da 

aula e apontando os seus resultados num quadro branco. Fiz tudo como de um 

torneio se tratasse. A adição desse pequeno instrumento de verificação dos 

resultados trouxe melhorias substanciais para o empenhamento dos alunos e 

rendimento.” (Reflexão nº47, parágrafo 3). 

 

Grupos homogéneos 

A utilização de grupos homogéneos quanto às suas relações foi apenas 

esporádica. Mencione-se a título de exemplo os grupos para a elaboração dos 

trabalhos de grupo tal como indica o Teste Sociométrico (Quadro 1), e 

respectiva apresentação à turma. 

A criação destes grupos homogéneos encontrou justificação em dois 

aspectos: o primeiro prende-se com o facto de estar em causa uma avaliação 

formal, logo não pretendia que os alunos por motivos de incompatibilidade 

piorassem as suas relações inter-grupais, uma vez que estes estavam numa 

situação de maior pressão; a segunda, e a mais importante para o estudo, 

serviu para testar e verificar até que ponto os alunos que presenciavam as 

apresentações dos outros grupos, apresentavam uma atitude condigna e de 

respeito para com eles, facultando-me mais dados para analisar quanto à 

atitude que cada grupo tinha para com o grupo palestrante. Prevendo que iriam 

ocorrer várias situações de algum nervosismo nas apresentações e, 

consequentemente alguns erros, fiquei atento no sentido de verificar como os 

ouvintes reagiam, qual a postura que adoptavam: de respeito ou gozo para 

com o lesado. O resultado foi francamente positivo (Reflexão 49). 

 

“Quanto aos alunos que presenciavam as apresentações dos trabalhos, 

surpreenderam-me pela positiva, pois não ocorreu qualquer situação de gozo 

para com os prelectores dos diferentes grupos, não obstante terem surgido 

várias oportunidades para que uma situação do género pudesse ocorrer mas, 

felizmente, tal não sucedeu.” (Reflexão nº 49, parágrafo 4). 
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3º Período 

Aplicação do Modelo de Educação Desportiva (MED) em Badminton 

Sendo esta uma turma que apresentava problemas relacionais procurei 

encontrar uma estratégia que pudesse de alguma forma aproximar durante as 

aulas alunos de grupos distintos, visto fora destas, este tipo de relações não 

existir. Contudo, esta estratégia já tinha sido utilizada no 2º Período, através da 

criação de Grupos Heterogéneos. Neste sentido, procurei que os bons 

resultados obtidos através da adopção desta estratégia pudessem ser 

potenciados. 

Deste modo, uma vez que a turma incrementava o seu empenhamento 

durante os momentos competitivos, procurei encontrar um modelo de instrução 

que contemplasse a formação de equipas e respectiva filiação e competição. 

Contudo, para que a competição estivesse bem patente durante as aulas, esta 

teria que também ser quantificada, através de um quadro geral de resultados, 

ponto que faltou na estratégia dos Grupos Heterogéneos. Neste sentido, o 

Modelo de Educação Desportiva (MED) evidenciou-se como o que melhor se 

enquadrava nestes requisitos. 

O MED elaborado por Siedentop em 1987, tem um enfoque na dimensão 

humana e cultural do desporto, confere um cunho afectivo e social às 

aprendizagens (Mesquita e Graça, 2009). Esta dimensão social foi a que 

procurei focar aquando do planeamento das aulas de Badminton. 

Este modelo é ainda balizado por três eixos fundamentais: o da 

competência desportiva, o da literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto, 

tendo, portanto, como propósito formar alunos desportivamente competentes, 

cultos e entusiastas. 

Estruturalmente, o MED persegue a ideia da contextualização 

desportiva, através da garantia da autenticidade das experiências desportivas, 

sendo que esta é garantida pela utilização das seis características que o MED 

integra: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo 

estatístico, a festividade e o evento culminante (Siedentop et. al, 2004). Assim, 

a época desportiva substitui as unidades didácticas de curta duração, visto 
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estas serem insuficientes para a consolidação das aprendizagens. Deste modo, 

a época desportiva deve ser estendida por, pelo menos 20 aulas (Siedentop et. 

al. 2004). Infelizmente, face ao 3º Período ser muito curto, apenas foi possível 

planear uma “época desportiva” de 10 aulas de 90 minutos (ver Anexo 2). 

A filiação visa promover a integração dos alunos em equipas e 

consequentemente, o desenvolvimento do sentido de pertença ao grupo. O 

critério utilizado para a formação das equipas foi a compatibilidade social, 

sendo neste caso através da formação de grupos heterogéneos (ver Anexo 3). 

Ainda neste quadro, Worchel (1979) considera que este critério de formação de 

grupos é adequado pois o contacto próximo com elementos de outros grupos 

ajuda a derrubar as barreiras entre os grupos. Contudo, visto existir uma 

competição formal e ser necessário preservar o equilíbrio competitivo entre 

equipas, tive, também, que ter em conta o nível de habilidades dos alunos. 

Deste modo, além de formar grupos equilibrados no que concerne ao nível 

tentei desenvolver as relações de cooperação e entreajuda nas aprendizagens 

entre alunos, até porque este é um dos grandes propósitos do MED. 

A adopção desta forma organizativa trouxe grandes benefícios. Na 

realidade após apenas três aulas comecei a verificar melhorias nas relações 

grupais, tal como espelha a seguinte reflexão: 

 

“Em relação a este ponto penso ser importante referir que existe uma 

relação heterogénea, quanto à natureza do seu grupo social na turma, que está 

a sofrer especial atenção da minha parte. A cada aula que passa, fico cada vez 

mais surpreendido pela relação de cumplicidade e cooperação que a Maggie e 

a Betty Boop estão a desenvolver durante as aulas. Estas formam sempre um 

par dentro da própria equipa para a exercitação das diferentes habilidades, 

demonstrando sempre paciência e respeito pelas dificuldades que a 

companheira demonstra. Esta relação, ao longo do ano, não se mostrava muito 

saudável havendo, por várias ocasiões, algumas crispações. Se a aplicação do 

MED contribuir para a melhoria desta relação, como se está a verificar, já 

considero que foi um sucesso a sua realização.” (Reflexão nº53, parágrafo 2). 
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Tal como se pode verificar pelos resultados do teste sociométrico (Figura 

7), estas duas alunas (“Maggie” e “Betty Boop”) apresentavam uma relação de 

rejeição, contudo pelo que tem acontecido nas aulas parece que as coisas se 

estão a alterar. Na minha perspectiva esta relação melhorou, fruto da filiação, 

uma vez que tal como Siedentop et. al. (2004) refere grande parte do 

desenvolvimento pessoal, derivado da participação desportiva, está 

intimamente relacionado com a filiação, que neste caso se materializa no 

pertencer a uma equipa que trabalha em torno de um objectivo comum. 

Este trabalho conjunto parece ter sido a causa da melhoria. As relações 

da equipa acabaram por se sobrepor aos problemas pessoais, provando que o 

Desporto contribui para o desenvolvimento dos conceitos psicossociais.  

Neste âmbito foi também proposto que cada equipa se identificasse com 

um nome e um grito, de modo a que a filiação pudesse ser, de algum modo, 

ainda mais vincada. Não obstante, apenas uma equipa me ter fornecido o 

nome na data prevista, as outras acabaram por aderir o que permitiu que todas 

as equipas estivessem devidamente identificadas. Em relação ao grito, este 

deveria servir como expressão da força da equipa, da sua união, contudo não 

foi isso que se verificou, como ilustra a seguinte reflexão: 

 

“No início da aula, e antes de cada jornada, as equipas realizam o seu 

“grito”. O ritual repete-se mas está a ser encarado, por alguns alunos, como 

algo sem interesse. Alguns alunos preferiam mesmo não ter que dar este 

“grito”. Infelizmente estes alunos são aqueles que, independentemente da 

modalidade, têm demonstrado menos entusiasmo durante todo o ano lectivo, 

estando sempre pouco motivados para as aulas. Nem mesmo explicando a 

razão do “grito” e a importância deste, os alunos alteraram a sua atitude.” 

(Reflexão nº55, parágrafo 3). 

 

O grito de equipa não deveria ser algo imposto uma vez que tem (ou 

deveria ter) um significado muito forte para a equipa. Deste modo, nunca 

pressionei qualquer equipa a realizá-lo, apenas me limitei a informá-los da 

razão porque deveria existir um grito. Contudo, com o decorrer das aulas esta 
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situação foi-se alterando, sendo que o grito acabou por surgir nas equipas com 

mais naturalidade e sentido. 

Por outro lado, o MED também propõe o desempenho de vários papéis 

pelos alunos, lutando pela harmonização de uma competição inclusiva, 

porquanto tenta o equilíbrio das oportunidades de participação, evitando que a 

participação dos menos dotados se reduza ao desempenho de papéis 

menores. Neste sentido, cada equipa teve que eleger um capitão/treinador e 

um responsável pelo material, além de que cada um, em situações pontuais, 

teria que desempenhar o papel de árbitro e de anotador. 

O desempenho de papéis por parte dos alunos que geralmente estão 

advogados ao professor, constitui-se como uma das singularidades do MED 

que exige, da parte dos alunos, um maior comprometimento com as 

actividades e com os resultados obtidos. Contudo, para que o entusiasmo 

durante a prática desportiva prevaleça, é necessário que se adoptem sistemas 

de accountabilitty regulando as diferentes funções, de modo a que os alunos 

sintam que estão a desempenhar algo de importante, sendo algo que tentei 

que estivesse presente nestas aulas. 

Em relação à competição formal, esta deve ser efectivada logo no início 

da época com a formação das equipas, através de mecanismos que promovam 

a igualdade de oportunidades para participar e pelo treino (Mesquita e Graça, 

2009). Ainda neste quadro, o fair-play deve ser enfatizado durante toda a 

época, sendo portanto objecto de pontuação em separado ou com impacto na 

pontuação geral. Nesta perspectiva, considerei que deveria contemplar uma 

pontuação em separado para o fair-play de modo a eleger a Equipa Fair-Play, 

sendo que esta pontuação teria implicações na pontuação geral das equipas. 

Aliás, este foi também o sistema utilizado na arbitragem. A adopção deste 

sistema obrigava a que a melhor equipa, tivesse que se esforçar no 

desempenho dos vários papéis, tentando realizá-los com empenho e 

entusiasmo. 

Outra característica do MED é que a época desportiva deve terminar 

com um evento culminante, que se deve revestir de carácter festivo. No meu 

planeamento, o evento culminante foi realizado nas últimas duas aulas, 
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designando-se de “Taça Jó Ferreira”. O objectivo foi, de alguma forma, 

homenagear a minha Professora Cooperante pelos seus longos anos de 

carreira, até porque este é o seu último ano na docência. 

 

O MED por ser um modelo que confere uma elevada autonomia aos 

alunos na organização e realização das actividades desenvolvidas, exige uma 

boa gestão e organização por parte do professor. Independentemente das 

vantagens na aplicação deste modelo o professor também deve recorrer a 

outros modelos instrucionais de acordo com a natureza do conteúdo, o nível 

dos alunos e os objectivos da aprendizagem. 

Por conseguinte, durante as primeiras aulas tive que adoptar um modelo 

de instrução directa (ver Anexo 4) visto o conhecimento da turma, nesta 

modalidade, ser bastante parco e o seu nível de habilidade ser reduzido. 

Contudo, nunca deixei de incluir nas aulas todos os outros elementos 

integrantes do MED, sendo que à medida que avançava fui deixando de utilizar 

este tipo de instrução, conferindo cada vez mais responsabilidades e 

autonomia aos alunos. Assim, a autonomia de cada equipa na componente 

instrucional, que ficou a cargo de cada capitão/treinador, iniciou-se na aula nº 5 

de Badminton, tal como se pode verificar pelo seguinte excerto: 

 

“Na aula anterior propus que cada capitão/treinador organizasse para 

esta aula dois exercícios, um que incluísse o batimento “encosto” e outro à sua 

escolha, tendo em conta as dificuldades da sua equipa. Todos os 

capitães/treinadores trouxeram os exercícios pensados de casa, facto que me 

agradou bastante, pois demonstraram que estão a levar o MED bastante a 

sério. Aquando da realização dos dois exercícios apenas procurei assegurar 

que o exercício estava a ser bem orientado, com objectivos claros e no respeito 

pelas orientações do capitão/treinador. Felizmente, não ocorreu nenhuma 

situação que de distúrbio, todas os elementos, de cada equipa, ouviram 

atentamente e cumpriram as indicações do seu capitão/treinador.” (Reflexão 

nº55, parágrafo 2). 
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Sinceramente, não esperava uma resposta tão positiva por parte dos 

alunos em relação ao papel do capitão/treinador, pois as relações interpessoais 

não eram as melhores. No desempenho deste papel, a procura da liderança 

poderia fazer-se sentir mais afincadamente, mesmo que o papel de 

capitão/treinador tenha sido consensual dentro cada equipa. 

Nesta perspectiva, poderia acontecer que quando cada capitão/treinador 

fosse convocado a actuar na equipa, poderia encontrar alguns entraves em 

alguns elementos do seu grupo. Contudo, isso não aconteceu. Sempre que 

cada capitão/treinador instruía, houve sempre um grande espírito de grupo, 

demonstrando, mais uma vez, que a filiação estava presente. 

Ainda neste ponto, é importante referir que o processo instrucional da 

responsabilidade do capitão/treinador se iniciou com apenas dois exercícios, 

mas foi aumentando, gradualmente, até estes serem responsáveis por todo o 

processo instrucional da aula. Realidade essa que está patente na Reflexão 58. 

 

“De referir ainda que esta aula foi totalmente dirigida por parte dos 

capitães/treinadores, sendo que todos demonstraram grande seriedade na 

execução da tarefa. Estes conseguiram ao longo da aula manter os elementos 

das suas equipas empenhados nas tarefas, alterando os exercícios várias 

vezes, sendo que um deles utilizou exercícios distintos para cada aluno de 

modo a personalizar o seu treino.” (Reflexão nº58, parágrafo 5). 

 

A prestação dos capitães/treinadores ao longo de todo o MED de 

Badminton foi irrepreensível. Estes superaram o expectável. Não esperava 

tanto empenhamento da sua parte.  

O MED foi uma mais-valia para a turma. As alterações nas atitudes dos 

alunos foram muito visíveis, indo de encontro ao objectivo principal que delineei 

para a aplicação deste modelo: melhorar as relações interpessoais entre os 

alunos. 
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4.4.4.7. Considerações Finais 

 A aplicação do teste de sociometria foi um elemento essencial à 

melhoria da minha intervenção. Os dados obtidos forneceram-me a posição 

social de cada elemento no grupo/turma permitindo-me conhecê-los melhor, 

que era o primeiro objectivo que coloquei aquando da realização deste estudo: 

conhecer o nível de aceitação dos alunos individualmente no grupo/turma. Em 

resultado do conhecimento das relações grupais obtido, a criação de equipas 

para as aulas (tendo em conta as relações entre alunos) foi realizada mais 

facilmente e eficazmente.  

 Em relação ao segundo objectivo proposto, conhecer o número de 

grupos existentes na turma e os seus constituintes, tal como a sua coesão, 

este foi atingido com alguma facilidade, uma vez que cada um dos grupos 

apresentava grande coesão, sendo facilmente delimitados. Neste quadro, os 

resultados obtidos foram de encontro às minhas percepções, ou seja, aquilo 

que verifiquei ao longo do ano durante as aulas acabou por ficar espelhado na 

matriz sociométrica: a existência vários grupos distintos na turma. Aliás, esta 

situação já tinha sido veiculada na primeira reunião de Conselho de Turma, 

pela Directora de Turma, apesar desta apenas fazer referência a dois grupos, e 

não os três que identifiquei no estudo. A seguinte transcrição ilustra bem a 

percepção da Directora de Turma em relação aos grupos existentes na turma: 

 

“Além disso, é uma turma ainda relativamente nova no que diz respeito 

aos relacionamentos inter-pessoais pois, apenas o “Hércules”26 completou o 3º 

Ciclo do Ensino Básico na Escola Secundária Alexandre Herculano, sendo que 

os restantes alunos o completaram noutras instituições, sendo recentes os 

laços criados (apenas à um ano lectivo). Esta situação levou a que se criassem 

dois grupos bastante antagónicos no seio da turma: um das “tias” (expressão 

utilizada pela Directora de Turma) – “Rapunzel”, “Sininho”, “Betty Boop”, 

“Dóris”, “Yasmin” - e o outro constituído pelos restantes alunos.”. (MEC GERAL 

– Módulo 3, p.15-16, parágrafo 3). 

                                                             
26 Nome fictício. 
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Em relação ao terceiro objectivo: Identificar os alunos que são alvo de 

maior rejeição, os resultados foram, mais uma vez, de encontro com as minhas 

percepções iniciais, sendo, contudo, surpreendido pela presença da “Maggie” 

no grupo de alunos com maior número de rejeições. Contudo, este dado foi 

fundamental para que a formação das equipas no MED fosse realizada de 

forma mais eficaz, tendo em vista os objectivos propostos. 

Neste aspecto verifiquei que a aplicação do MED teve efeitos mais 

visíveis (positivos) que apenas a estratégia de formação de grupos 

heterogéneos e homogéneos, talvez pelas características e objectivos que 

estão subjacentes a este Modelo de Educação Desportiva. A reforçar esta ideia 

estão as respostas obtidas num inquérito realizado no último dia de aulas, 

acerca das aulas de Badminton:  

  

“Gostei das aulas de Badminton, achei que deu para a turma se unir 

mais (…)”. “Pumba” 

 

Para este aluno ficou claro que estas aulas contribuíram para estreitar os 

laços entre os alunos da turma. Contudo, por falta de dados, não posso afirmar 

que o comportamento da turma nas outras disciplinas tenha sido alterado.  

Não foi meu objectivo que todos os alunos criassem grandes laços de 

amizade, visto isso ser bastante utópico, quase improvável. Nem mesmo nos 

grupos em que existe um bom clima de amizade, os laços não são iguais entre 

todos os elementos. Existem sempre preferências. Deste modo, apenas 

pretendi que todos os alunos soubessem interagir entre si sem qualquer 

barreira, com o “saber ser” necessário para uma estadia na escola mais sã e 

saudável, e que, consequentemente, contribuísse para a melhoria do 

rendimento escolar, através da partilha de conhecimentos e de cooperação 

entre alunos de diferentes níveis. 

 Neste sentido, os dados oriundos do teste sociométrico foram 

fundamentais para uma intervenção mais adequada da minha parte. Este 

auxiliou no processo de identificação, dos subgrupos existentes no 
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Grupo/Turma do 11º E e, consequentemente, na melhoria das suas relações 

em resultado da adopção de estratégias personalizadas às particularidades da 

turma. Neste sentido, posso afirmar que o propósito central deste estudo, que 

era conhecer melhor as relações existentes na turma para poder intervir mais 

eficazmente, foi alcançado. 

Termino, afirmando que depois de realizada esta revisão sobre as 

dinâmicas de grupo e relações interpessoais, e ter efectuado extrapolações 

para o contexto da minha turma, me tornei um professor mais atento e 

informado sobre esta problemática e, consequentemente, sinto-me mais capaz 

de detectar e intervir de forma mais eficaz e consciente em caso de relações 

interpessoais desfavoráveis com vista a contribuir para um bom clima de 

aprendizagem. 
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5.1. A escola um espaço de participação 

 

A entrada no mundo da docência será, concerteza, um momento que 

nunca esquecerei. Ao entrar pela primeira vez na Escola Secundária Alexandre 

Herculano, agora no papel de professor, invadiu-me um sentimento de grande 

satisfação mas, ao mesmo tempo de nervosismo devido à responsabilidade 

inerente à função que iria assumir naquele espaço. 

Neste novo papel sabia de antemão, que não teria apenas a função de 

leccionar as minhas aulas, uma vez que a vida na escola é muito mais do que 

aquilo que ocorre na sala de aula ou, no caso do professor de Educação Física, 

no ginásio ou campo exterior. A relação que se cria e mantém com a 

comunidade escolar, seja docente, não docente, alunos ou mesmo 

encarregados de educação é igualmente importante na carreira de um 

profissional da docência. 

Apesar de no início desta caminhada me sentir algo retraído nas 

relações com a comunidade escolar, sempre tentei adoptar uma atitude de 

abertura. Neste aspecto, a Prof. Cooperante ajudou-me bastante pois teve 

sempre a delicadeza de apresentar os “seus estagiários” a todo o “pessoal” da 

escola, abrindo deste modo canais de comunicação que vieram a revelar-se 

muito úteis ao longo do ano. 

Nos primeiros dois meses, quer professores quer funcionários, 

confundiam-me bastantes vezes com alunos (apesar de o continuar a ser no 

contexto universitário), muito devido à minha aparência bastante jovem. Estes 

momentos tiveram a utilidade de me fazer constatar a diferença de tratamento 

que, quer professores quer funcionários, têm para com os alunos, 

comparativamente aos restantes elementos da comunidade escolar. O estatuto 

do outro interfere e muito na atitude das pessoas. 

Até porque, noutro contexto, durante as primeiras reuniões, eu próprio 

adoptei uma atitude diferenciada fruto do estatuto dos presentes. Assim, nestas 

primeiras reuniões adoptei uma atitude bastante passiva. Limitei-me apenas a 

ouvir o que se debatia, procurando apreender como funcionavam estas 

reuniões. Com o tempo, fui ficando mais interventivo pois já estava mais 

familiarizado com os elementos escola e sentia que tinha um espaço a ocupar. 
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Em relação ao meu relacionamento com os alunos procurei que este não 

se cingisse à turma que leccionei. Neste seguimento, a minha presença em 

todas as aulas dos meus colegas de estágio permitiu-me ter mais contacto com 

os alunos de outras turmas, que por sinal eram bastante distintas. Ainda neste 

quadro, a minha participação na visita de estudo à Serra da Estrela enriqueceu, 

ainda mais, a minha relação com os alunos da escola pois além de continuar 

em contacto com alunos da turma de um colega estagiário, tive oportunidade 

de conhecer outros alunos e num contexto fora da escola.   

A proximidade conquistada fez-me crescer e aumentar o meu campo de 

acção, libertando-me das amarras dos constrangimentos iniciais. Esta nova 

postura fez-me sentir mais enquadrado e ciente do meu papel enquanto 

professor, além de me ter permitido construir uma imagem mais consistente de 

mim próprio neste papel. 

Durante o processo de construção desta percepção de mim, enquanto 

professor, fui confrontado com um vasto conjunto de funções que o professor 

tem que assumir, sendo que destaco a função de director de turma (DT). 

 

5.2. O Director de Turma 

 

Apesar de inicialmente ter uma ideia de quais seriam as funções do DT, 

fruto da minha vivência de aluno, não tinha a noção da sua dimensão. Foi o 

contacto regular tido, ao longo do ano com um DT, que me permitiu conhecer 

realmente o seu papel. 

Penso ser importante revelar que o DT com quem realizei reuniões 

periódicas não era o responsável pela minha turma, uma vez que existia uma 

incompatibilidade de horários entre nós. Neste sentido, escolhi uma professora 

que associa a função de Coordenadora da Área Disciplinar de Educação Física 

a DT, quer pela proximidade da relação, quer pela sua experiência na área.  

Logo na primeira reunião de trabalho com a DT foi possível perceber 

como deve ser elaborado o Dossier de Turma. Este deve estar sempre 

actualizado e organizado, visto ser um registo informativo que contém os dados 

pessoais de cada aluno e da sua actividade na escola, que pode ter que ser 
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consultado a qualquer momento. Mas será que ser DT é uma função 

meramente burocrática? 

Segundo Roldão (1995), o DT é um professor coordenador de 

professores e, simultaneamente, um agente do sistema de gestão da escola, 

com responsabilidades na gestão global do conselho de turma a que preside. 

Este deve ter ainda várias competências para a execução deste cargo, 

enaltecendo-se a de comunicação e de relacionamento interpessoal (Cruz, 

2006). O DT, como coordenador central de uma turma, desempenha várias 

funções no âmbito pedagógico que segundo Sá (1997) podem ser 

diferenciadas três áreas de actuação: DT-Professores, DT-Alunos e DT- 

Encarregados de Educação (EE).  

No que concerne à relação DT-Professores é de realçar as seguintes 

tarefas: divulgar as informações obtidas através das Fichas Sócio-Económicas 

dos alunos da turma; aferir critérios de actuação, tendo em vista a utilização de 

linguagem comum e a convergência de atitudes; promover a articulação 

curricular horizontal; discutir e definir com os professores do Conselho de 

Turma estratégias de ensino-aprendizagem, tendo em conta as características 

da turma; criar condições para a realização de actividades interdisciplinares, 

nomeadamente no âmbito da Área-Escola.  

Na relação DT-Alunos o DT as principais tarefas são: informar os alunos 

sobre o papel do Director de Turma; informar os alunos das orientações 

relativas ao funcionamento da escola; procurar detectar as necessidades e 

interesses dos alunos; desenvolver a consciência cívica dos alunos; eleger o 

delegado e o subdelegado de turma e orientá-los para uma actuação correcta; 

informar os alunos sobre possíveis saídas profissionais. 

Por fim, na relação DT-EE as tarefas mais relevantes são: proporcionar 

aos EE, no início do ano lectivo, o conhecimento global da escola; implicar os 

EE na colaboração com a Escola, tendo em vista uma acção conjunta na 

procura  de soluções que melhorem o aproveitamento e a integração do aluno 

na Escola; informar os EE sobre a função do DT, a hora de atendimento, as 

actividades a realizar na escola e o aproveitamento, comportamento e 

assiduidade dos alunos. 
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Desta forma, ao DT compete não só a função de coordenação do 

processo de aprendizagem dos alunos, através do contacto que tem com todos 

os professores da turma, como também a obrigação de funcionar como 

intermediário entre alunos, EE e professores.  

Contudo, segundo Roldão (1995, p. 10), “a actuação do director de 

turma junto dos alunos e encarregados de educação tende, na prática mais 

comum, a prevalecer sobre a acção junto dos professores (…)”. A mesma 

autora refere ainda que a acção junto dos professores é crucial no 

desempenho deste cargo, não podendo ser dissociada das restantes. O DT 

deve manter uma estreita relação com os restantes professores do conselho de 

turma uma vez que estes também participam activamente na gestão curricular 

da turma, factor essencial para um processo de ensino-aprendizagem mais 

eficaz. Nesta conformidade, o DT desenvolve o seu trabalho em estreita 

colaboração com todos os actores directamente implicados no projecto 

educativo e na vida escolar do aluno, criando um ambiente propício ao seu 

desenvolvimento e formação integral (Torres, 2007). Ainda na perspectiva de 

Torres (2007), o DT é um facilitador da integração escolar dos alunos ajudando 

também na promoção do seu sucesso educativo e na partição dos EE no 

processo educativo. Este papel de intermediário escola-família exercido pelo 

DT alertou-me para a importância da participação dos EE na escola. Deste 

modo, e para potencializar esta participação o DT tem definida uma hora 

semanal para o atendimento aos EE. Não obstante este papel, a DT com quem 

trabalhei referiu que a participação dos EE é pouco activa, sendo que são 

sempre os mesmos EE a marcarem presença nas reuniões de final de período, 

aquando da atribuição das notas, e noutras reuniões, que são 

excepcionalmente convocadas. 

Esta situação é algo que parece ser recorrente na generalidade das 

outras turmas. Facto que leva os professores a acreditar que a generalidade 

dos EE se envolve pouco na educação dos filhos, sendo que a sua participação 

só se verifica em casos excepcionais, geralmente associados a problemas 

graves ocorridos no contexto escolar. Contudo, segundo Cruz (2006, p.70), 

este afastamento dos EE pode dever-se à “utilização de muitos termos 
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técnicos” na escola, sendo necessário que o DT tenha uma maior atenção à 

linguagem que utiliza e à sua adequação às características sociais e culturais 

da família. 

De modo a combater o afastamento por parte dos EE, os DT’s por 

recomendação da Direcção, no início do ano sensibilizaram os respectivos EE 

para a criação de uma associação de pais na escola, visto no ano transacto 

esta não ter funcionado. Isto porque a associação de pais, quando em pleno 

funcionamento, reveste-se de grande importância, uma vez que têm grande 

peso na organização escolar, pois a Direcção tende a ser sensível às 

informações oriundas dela. Por outro lado, tem também a função de transmitir o 

que se passa na escola aos outros EE. 

Neste sentido, ficou bastante claro que a escola é um local onde vários 

elementos, oriundos de vários sectores da comunidade, interagem com o 

objectivo de alcançar o sucesso educativo dos alunos. 

 

Em síntese, o acompanhamento da DT permitiu-me conhecer e perceber 

melhor a função e importância do DT, enquanto mediador das relações que se 

estabelecem entre a escola, família e comunidade e na sua função de gestor 

burocrático e administrativo da turma que preside. Este papel de mediador 

permite ainda reduzir a distância existente entre os EE e a escola, promovendo 

uma maior proximidade entre os EE e a situação escolar dos respectivos 

educandos. Penso que é com esta proximidade que o ensino pode revelar-se 

mais eficaz visto estarem em estreita ligação três elementos fulcrais de ensino: 

o professor – o aluno – e os EE. 

 

5.3. Os Torneios - Street-Basket e Ténis de Mesa 

 

Desde o primeiro instante que o núcleo de estágio procurou estar o mais 

activo possível nas actividades que se iriam realizar na escola, quer fosse na 

função de organizadores quer na de auxílio à organização. Esta abertura à 

escola existiu no sentido de procurar extrair o máximo de experiências e 

vivências possíveis que resultam deste tipo de actividades. Deste modo, todas 
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as actividades expressas no Plano Anual de Actividades teriam à partida a 

nossa participação. 

Neste sentido, após a elaboração do Plano Anual de Actividades, cada 

estagiário escolheu junto da Prof. Cooperante, a actividade a que se propunha 

organizar. Uma vez que sou da área do Basquetebol escolhi o Torneio de 

Street-Basket, visto ser o meu desporto de eleição e de ter já experienciado 

este torneio no papel de aluno. 

Estava planeado que este torneio se realizaria no 3º Período. Contudo, 

devido a uma solicitação da Direcção, este foi realizado no Dia da Escola, 

durante o 2º Período, estando incluída nas diversas actividades que se 

desenvolveram ao longo desse dia na escola. 

No que concerne à divulgação do evento, procurei que fosse apelativa e 

eficaz de modo a conseguir motivar o maior número de participantes possível. 

Neste sentido, uma vez que acredito que a procura de ajuda quando 

necessário é sinal de inteligência e não de incompetência, visto ter um familiar 

nessa área procurei a sua ajuda. Deste modo, o teor dos cartazes de 

divulgação foi bastante apelativo e deram uma ideia de grande seriedade ao 

evento, tendo recebido boas críticas por parte de alunos, professores e mesmo 

da Direcção que se prontificou de imediato a colocá-lo no site da escola. Ainda 

neste sentido, o de promover o evento, resolvi convidar o grupo académico da 

nossa Faculdade, “Flyers” para realizarem uma actuação para a escola durante 

o torneio. O impacto foi grande como é visível na reflexão seguinte: 

 

“(…) entre alunos e docentes/não docentes que já os conheciam e os 

que nunca tinham presenciado qualquer actuação, não descuraram as palmas 

e os elogios pela sua prestação. No final, todos os presentes no pavilhão 

mantinham um ar de espanto e surpresa por aquilo que tinham presenciado, 

sendo algo que valorizou bastante a actividade que organizei.” (Reflexão da 

Actividade – Torneio de Street-Basket, parágrafo 3).  

 

Neste sentido, aproveito para felicitar a formação e implementação deste 

grupo no contexto académico (da qual pude presenciar bem de perto), 
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primando pela audácia e originalidade do projecto, desejando-lhes um longo 

percurso recheado de grandes actuações. 

Noutro âmbito, sendo o Basquetebol uma modalidade de grande 

tradição na escola e o torneio se realizar todos os anos (já no me tempo de 

aluno este torneio se realizava) aumentou a fasquia ao desafio que tinha em 

mãos. Neste sentido, iniciei a sua organização com bastante antecedência para 

que nenhum detalhe pudesse fugir ao meu controlo no dia da actividade. 

Apostei, assim, num planeamento pormenorizado de todo o evento e procurei 

antecipar possíveis imprevistos. Dos imprevistos que mais me preocupavam 

era as condições climatéricas adversas que poderiam fazer-se sentir no dia, 

pois caso se verificassem iriam reduzir bastante o espaço disponível para a 

actividade, tal como mostra o seguinte excerto: 

 

“(…) durante o planeamento da actividade ponderei toda a organização 

dos jogos e equipas para as condições esperadas (6 campos disponíveis) e 

para a possibilidade de chuva durante a actividade (2 campos disponíveis)”. 

(Reflexão da Actividade – Torneio de Street-Basket, parágrafo 1). 

 

Tal como previa, as condições climatéricas foram adversas não sendo 

possível realizar a actividade nas condições ideais, isto é, nos 6 campos 

disponíveis (4 exteriores e 2 interiores). Apenas poderiam ser utilizados os 

campos interiores. Devido a esta contrariedade, a actividade apesar de 

planeada tornou-se mais complicada, uma vez que tive orientar 93 

participantes, distribuídos por 23 equipas, apenas em dois campos. Este 

constrangimento acabou por aumentar o tempo de espera entre cada jogo, mas 

mesmo assim tudo “rolou”! Neste sentido, esta situação figurou como o ponto 

negativo da actividade uma vez que os alunos demoravam a comparecer ao 

respectivo campo para poderem iniciar o seu jogo. 

 

“Algo que não correu tão bem nesta actividade foi o tempo de transição 

entre jogos, demorando algum tempo até que as equipas se organizassem 

para iniciar o seu jogo. Mesmo tendo um quadro, onde estava bem explicito os 
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jogos que se iriam realizar de seguida, o tempo de espera entre jogos 

continuava a ser um pouco grande, tendo que os professores perguntar, equipa 

a equipa, se seriam eles a jogar no momento.” (Reflexão da Actividade – 

Torneio de Street-Basket, parágrafo 5). 

 

Caso tivesse tido à disposição os 6 campos de jogo, esta confusão teria 

sido evitada pois cada equipa jogaria sempre no mesmo campo, isto porque 

cada grupo de equipas estava associado a um campo. Ainda neste sentido, 

estava planeado que toda a competição fosse organizada por grupos e 

posteriormente num sistema de eliminatórias proporcionando a cada equipa a 

participação em pelo menos três jogos. Com a impossibilidade de utilizar 6 

campos de jogo, tive que alterar as regras recorrendo ao sistema de 

eliminatórias, o que fez com que bastantes equipas tivessem participado 

apenas num jogo. 

Não era de todo a minha intenção utilizar este sistema numa fase inicial, 

mas devido às exigências com que tinha que cumprir, como a duração da 

actividade, que não poderia exceder as 3 horas, tive que recorrer a esse 

método. 

Noutro contexto, algo que durante o ano lectivo colocou alguma 

controvérsia na organização das várias actividades foi a possibilidade (ou não) 

da inclusão de professores na competição. No caso desta actividade, além de 

terem existido duas equipas compostas por professores de Educação Física, 

também houve a oportunidade de participação de equipas mistas de 

professores e alunos, tipologia esta que considero bastante positiva tal como 

demonstra a seguinte transcrição da minha reflexão: 

 

“Por aquilo que tenho experienciado, a oportunidade de alunos e 

professores participarem no mesmo evento aumenta o entusiasmo das 

equipas, pois é das poucas oportunidades em que alunos podem competir 

contra os professores. Contudo penso que tem de ser bem ponderado o modo 

como a actividade é organizada, pois estas são essencialmente para os alunos 
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desfrutarem e não o contrário.” (Reflexão da Actividade – Torneio de Street-

Basket, parágrafo 4). 

 

Contudo, neste evento a participação dos professores não foi muito 

positiva. Face ao facto das condições climatéricas adversas foi bastante difícil 

ponderar todos estes factores havendo equipas a ser eliminadas por 

professores. Porém na disputa do 3º e 4º lugar visto uma das equipas ser 

constituída por professores as medalhas de 3º lugar estavam já destinadas à 

equipa constituída por alunos. 

Na minha perspectiva, os professores, no futuro, podem e devem 

continuar a participar nestas actividades visto que, em última estância, estão a 

dar o exemplo. Contudo, deve ser instituído algumas condicionantes na sua 

participação para que os verdadeiros visados nestas actividades sejam os 

alunos. 

Realizando um balanço desta actividade sob a minha responsabilidade, 

com o auxílio dos restantes professores do grupo de Educação Física, 

considero que o torneio correu bastante bem. Este teve uma participação 

bastante significativa (alunos e professores) e uma assistência constituída pela 

comunidade escolar. Talvez por esta razão, a Direcção tenha decidido dar um 

Louvor em sede de Conselho Pedagógico a esta actividade, o que me deixou 

bastante orgulhoso.  

Do experienciado, depreendo que com a devida entrega aos projectos 

estes podem ser bem sucedidos. Se o planeamento e divulgação não forem 

descurados, à partida, as actividades na Escola têm tudo para correr bem, pois 

os alunos, de uma maneira geral, quando sentem que a actividade é levada 

com seriedade não hesitam em participar. Foi essa mesma a mensagem que 

tentei passar para os alunos no momento da divulgação. 

Em contraponto, noutra actividade tive a experiência do que pode 

acontecer quando alguns elementos são descurados, como é o caso do 

Torneio de Ténis de Mesa. Na realidade não estava previsto ser eu a 

organizar esta actividade, mas devido à impossibilidade do professor 

responsável organizar o evento (atestado médico), fiquei incumbido desta 
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tarefa. Mas o problema é que apenas fui avisado poucos dias antes da sua 

realização estando já a decorrer a promoção do evento por parte dos DT’s. 

Assim, deparei-me com a necessidade de organizar um evento m 

pouquíssimo tempo, o que acabou por acarretar situações que não pretendia 

que ocorressem, tal como mostra a seguinte reflexão: 

 

“Possivelmente, se a promoção tivesse sido melhor haveria mais alunos a 

participar, o que, por sua vez, aumentaria o nível e competitividade do torneio. 

Outro ponto, foi o demorarem a indicar-me a que horas o torneio se poderia 

realizar, atrasando a elaboração do cartaz de promoção do torneio”. (Reflexão 

da Actividade – Torneio Ténis de Mesa, parágrafo 2). 

 

A demora na indicação do período em que o torneio se poderia realizar 

levou a que tivesse que afixar os cartazes de divulgação sem a hora da 

actividade, algo que não é nada aconselhável caso pretendamos que haja 

inscrições de muitos alunos.  

Ainda em relação à organização, devido ao pouco tempo disponível, não 

foi possível requisitar medalhas para os vencedores do torneio. A cerimónia de 

entrega dos prémios assume, na minha perspectiva, grande importância no 

contexto desportivo e na escola neste tipo de actividades, uma vez que serve 

de lembrança a cada aluno pelo alcançado e, por outro lado, é um 

reconhecimento público da sua qualidade. 

Independentemente destes pontos negativos, houve aspectos positivos, 

porque durante a actividade todos os alunos demonstraram grande espírito de 

fair-play e cordialidade para com os árbitros, respeitando sempre as suas 

decisões. Ainda neste sentido, todos os participantes se mostraram 

interessados no desenrolar de toda a competição, havendo assistência em 

todos os jogos. Posso ainda referir que fiquei surpreendido pela qualidade 

técnica que os participantes demonstraram, servindo deste modo de montra 

para o Clube de Ténis de Mesa existente na escola que compete no Desporto 

Escolar. 
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Apesar de ter sido muito importante a minha passagem pelo papel de 

organizador de actividades com contexto escolar, também estive presente nas 

restantes actividades presentes no Plano Anual de Actividades como membro 

do staff da organização. Estive especialmente próximo de toda a organização 

do Magusto (Jogos Tradicionais) e Duplas Românticas, visto serem 

actividades organizadas pelos meus colegas de estágio. 

Penso ser importante referir que em todas as actividades organizadas por 

um elemento do núcleo de estágio, os restantes elementos tiveram um papel 

importante de apoio. Aliás, posso afirmar que esta união permitiu que cada 

actividade tivesse grande sucesso no seio da comunidade escolar, 

demonstrado pelo segundo Louvor conferido pela Direcção em sede de 

Conselho Pedagógico às Duplas Românticas. 

    

5.4. A Palestra - Diabetes, Nutrição e Exercício Físico 

 

A união do nosso núcleo de estágio continuou a ser evidente durante a 

organização da actividade relativa à promoção de uma actividade enquadrada 

na Área 3 de desempenho do Regulamento de Estágio Profissional da 

FADEUP, “Relações com a Comunidade”. 

A temática surgiu em resultado de uma recolha de dados levado a cabo 

pelo núcleo de estágio do ISMAI, em que se constatou que grande parte dos 

alunos da escola apresenta excesso de peso. Neste sentido, visto ser um 

elemento caracterizador da comunidade escolar e um dos grandes flagelos 

deste novo século XXI, em resultado do sedentarismo e de uma alimentação 

pouco saudável, o nosso núcleo de estágio resolveu organizar uma acção de 

sensibilização e informativa neste âmbito. 

Por conseguinte, convidámos o Professor Doutor José Augusto dos 

Santos, docente da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, para 

apresentar este tema, uma vez que é grande estudioso da área. Assim, a 

palestra intitulou-se “Diabetes, Nutrição e Exercício Físico”, e foi dirigida a 

turmas do Ensino Secundário, docentes e não docentes. 
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Inicialmente, o núcleo de estágio pensou integrar esta palestra no “Dia 

da Saúde”, onde se pretendia realizar vários tipos de rastreios com a 

colaboração do Centro de Saúde da freguesia. Contudo, não foi possível ter a 

sua presença na escola. 

A palestra foi organizada em conjunto com o Gabinete de Saúde da 

escola, na certeza que a partilha de esforços em torno de um objectivo comum 

era importante acontecer. Com a ajuda deste gabinete tornámos a tentar que 

um médico viesse à escola, visto o gabinete trabalhar directamente com um 

médico escolar. Contudo, não houve disponibilidade da sua parte. 

O Gabinete de Saúde teve um papel importante na preparação da 

actividade. A sua experiência na divulgação de eventos deste género e as suas 

perspectivas do modo como deveria ser organizada, tornaram a palestra mais 

pertinente e mais direccionada ao público-alvo. Neste seguimento, uma vez 

que o “Cinema” onde a palestra foi conduzida não tem a capacidade de acolher 

todos os alunos do Secundário, a coordenadora do Gabinete de Saúde propôs 

convidar um número restrito de turmas para comparecerem na palestra. Deste 

modo, decidimos que as turmas deveriam ser da área das ciências, tendo em 

conta o teor da palestra, e com registos de bom comportamento, para que a 

actividade não fosse de algum modo comprometida. 

Em relação à palestra propriamente dita, o palestrante tentou sempre 

utilizar uma linguagem acessível apesar da complexidade de alguns termos 

científicos. A mensagem veiculada foi que a adopção de estilos de vida 

sedentários, aliados a uma alimentação hipercalórica encaminhará 

irremediavelmente, os jovens e a sociedade em geral para a obesidade e, 

consequentemente, para um conjunto de problemas que daí advém, 

principalmente a diabetes. No seguimento, o palestrante teve o cuidado 

especial de indicar estratégias de combate a este flagelo recorrendo a 

exemplos de fácil compreensão por parte de um público jovem. Mencione-se a 

título de exemplo os joggins que se podem realizar ao longo da Foz recorrendo 

a um mp3 para que esse exercício seja mais facilmente superado, ou 

recorrendo a sacos de arroz, para realizar trabalho de força em casa. 
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No final, posso afirmar que fiquei satisfeito com a adesão da 

comunidade escolar a esta iniciativa. Estes mostraram que estão preocupados 

e interessados em mudar a sua atitude em relação aos seus hábitos 

desportivos e alimentares. Por conseguinte, espero que este alerta possa ter 

um contributo para a adopção de outros estilos de vida mais saudáveis, pois só 

assim é possível que a “saúde” da sociedade melhore. 

Considero que esta iniciativa me permitiu cumprir mais um dos pontos 

que considero serem imprescindíveis para o “Ser Professor”, isto é, o 

reconhecimento da importância da comunidade escolar, atendendo às suas 

necessidades e interesses. 
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6.1. Conclusões e Perspectivas para o Futuro 

 

“I’d rather be a hammer than a nail. 

Yes I would. 

If I only could, I surely would” 

Simon & Garfunkel - El Condor Pasa (If I Could)27 

 

Recordo o dia 1 de Setembro de 2010 como o início do fim de uma 

importante etapa na minha vida pessoal e profissional. Esse dia assumiu-se 

como o primeiro na situação de professor-estagiário, sendo o mais próximo 

que, até então, tinha conseguido no “ser professor”. 

A partir desse momento foi um constante rodopio de vivências que me 

proporcionaram um leque alargado de emoções. Contudo, essas vivências não 

foram desprovidas de reflexão, o que permitiu o meu crescimento enquanto 

profissional da educação. 

Neste sentido, considero que a reflexão e a consciencialização da 

necessidade de planear foram dos pontos que mais me marcaram, o que 

contribuíram para o aumento da eficácia da minha actuação enquanto 

professor. Assim, tomei consciência que dedicar mais tempo ao planeamento é 

contribuir para um processo de ensino/aprendizagem mais consciente, não 

deixando o “acaso” tomar conta do processo. Contudo, o planeamento não é 

infalível, nele há, por vezes, avanços e recuos em relação ao previamente 

planeado. É neste quadro que a reflexão assume grande importância uma vez 

que permite avaliar todo o processo de ensino/aprendizagem na tentativa de 

procurar novas estratégias quando necessário. Foi através deste processo de 

análise crítica e reflexiva, que durante o ano confrontei os meus conhecimentos 

com as situações vivenciadas, sendo que o resultado desta dialéctica gerou 

novos conhecimentos e competências. 

Ainda neste quadro reflexivo, sinto que cresci bastante durante este ano 

passando de reflexões que eram simples relatos do que tinha experienciado 

para outras mais ricas, onde a relação entre as aulas, as experiências 

                                                             
27 Single do álbum Bridge Over Troubled Water, editado em 1970. 
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passadas, assim como perspectivas de estratégias futuras estiveram 

presentes. Deste modo, as reflexões tornaram-se mais encadeadas, como se 

de uma história se tratasse, perdendo o carácter estanque que tinham no início. 

Este ano constituiu-se para mim na superação de um grande desafio 

pessoal que necessitava de ultrapassar: falta de auto-confiança que 

desencadeava crises de ansiedade em situações de avaliação. Esta temática 

teve um enfoque especial no presente documento. Nele espelhei que ainda não 

foi totalmente superado, talvez por ter sido demasiado ambicioso em querer 

resolver um problema de anos num período tão curto de tempo (um ano). 

Contudo, levou-me a tomar consciência das situações que provocam em mim o 

estado de ansiedade e, simultaneamente, adquiri um maior conhecimento 

sobre esta condição fruto do investimento feito, o que me permitiu adoptar 

estratégias que de alguma forma me permitissem amenizar este estado. Tal 

como está explanado no início deste capítulo, através de um excerto de uma 

música do dueto Simon & Garfunkel, para o futuro tentarei adoptar mais uma 

atitude de “martelo” do que de “unha”, isto é, tentarei ser mais forte e convicto 

das minhas capacidades, uma vez que saio invariavelmente prejudicado com 

esta atitude. 

Durante este ano também percebi a real importância do professor na 

vida escolar. Compreende que este não pode ser um simples transmissor de 

conhecimentos, este deve estabelecer elos de ligação com os seus alunos, ser 

um modelo, alguém com quem os alunos se possam identificar e comunicar. 

No exercício da minha função de professor durante este ano aprendi que não 

devo procurar marcar os alunos apenas para uma aula ou unidade didáctica, 

mas sim para toda a vida, tal como o Prof. Filipe28 (estagiário que tive no 

Ensino Secundário) me marcou.  

Neste sentido, penso que consegui alcançar esse grande objectivo que 

tinha delineado nas expectativas iniciais, sendo que os testemunhos dos 

alunos no inquérito, que realizaram no final do ano, relativamente à minha 

actuação, o espelham: 

 “Foi um professor (…) entusiasmado”. “Rapunzel” 

                                                             
28 Pseudónimo 
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 “(…) apesar do professor não possuir muita experiência, soube 

impor as suas regras e fazer com que os alunos o respeitassem”. 

“Nala” 

 “Conseguiu despertar-me o interesse para a disciplina de 

Educação Física, algo que até agora não tinha sido feito”. “Dóris” 

 “Sabe elogiar e está sempre sorridente fazendo que as coisas se 

tornem mais fáceis”. “Pumba” 

 “Criou uma forte ligação de amizade com a turma”. “Sininho” 

 “Consegue que estejamos satisfeitos durante a aula”. “Bela” 

 “O modo como se preocupa com o nosso aperfeiçoamento cria 

uma boa relação entre professor e aluno”. “Betty Boop” 

 

Estes testemunhos, deixaram-me bastante satisfeito comigo mesmo, 

pois percepcionei que tinha conseguido marcar pela positiva os meus alunos, 

recrutando mais adeptos para a aula de Educação Física e, espero eu, para o 

Desporto! 

Este foi um ano repleto de novas vivências, de muitas emoções que 

obviamente não consegui, concerteza, relatar na íntegra neste RE. Até porque 

não foram apenas as “grandes” experiências que me “moldaram” como 

professor mas também as pequenas, as aparentemente insignificantes. Todas 

elas me permitiram adquirir uma identidade profissional que só agora começou. 

Deste modo, tenho consciência que o meu processo formativo deve continuar e 

que a necessidade de formação contínua ao longo de toda a carreira é uma 

realidade. 

Neste sentido, sinto que consegui alcançar uma grande etapa, 

conquistada degrau a degrau, onde cada passo se afigurou como mais um 

desafio ultrapassado. Contudo, mais degraus terão que ser percorridos, 

levando-me a novas etapas, onde a minha profissionalidade e atitude perante 

os desafios irão ditar o meu sucesso. 
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A elaboração do presente documento surge no âmbito do Estágio Profissional (EP), 

inserido no plano de estudos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

no ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário. 

A formação inicial para o exercício profissional do professor requer duas dimensões, 

uma responsável por uma formação científica exigente e rigorosa (componente teórica) e outra, 

responsável por uma vivência exigente, rigorosa e apoiada no contexto real de trabalho 

(componente prática) (Rodrigues, 2001). É neste sentido, que o EP se afigura como um 

período crucial para a aquisição de novos saberes, que resultam, em grande parte, deste 

confronto teoria-prática. 

Este Relatório de Estágio constitui-se como tarefa culminante da unidade curricular de 

EP, pretendendo realizar uma reflexão sobre os principais temas e experiências vividas nesta 

primeira vivência no mundo real da docência. Deste modo, a organização deste RE procurou 

focar as quatro Áreas de desempenho: Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino 

Aprendizagem”; Área 2 – “Participação na Escola”; Área 3 – “Relações com a Comunidade”; 

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. 

No primeiro capítulo – Enquadramento Biográfico – foi relatado os momentos mais 

importantes do trajecto escolar e desportivo do estudante-estagiário. Ainda neste capítulo foi 

realizado uma caracterização geral do EP, para de seguida serem referidas as expectativas do 

estudante-estagiário relativamente à sua actuação na escola. 

No segundo capítulo – Um Desafio Designado de Estágio Profissional foram abordados 

os vários contextos em que o EP está enquadrado, designadamente, contexto conceptual, 

legal, institucional e funcional. Ainda relativamente a este capítulo, também foi caracterizado o 

Grupo de Educação Física no qual o estudante-estagiário esteve inserido, terminando com 

uma breve reflexão acerca do tema Ser Professor. 

No que concerne ao terceiro capítulo - O Caminho Trilhado: entre dificuldades e 

conquistas – o mais longo deste RE, foram referidas as experiências mais determinantes no 

percurso de formação do estudante-estagiário. A elaboração deste capítulo teve como base o 

conjunto de reflexões realizadas ao longo do ano lectivo, no que se refere às aulas e às 

unidades didácticas. 

No primeiro ponto deste capítulo o estudante-estagiário reporta-se às principais 

dificuldades vivenciadas na parte inicial deste percurso (relacionamento com a turma, o 

planeamento, o clima de aprendizagem, a motivação para a prática, a avaliação e a tomada de 

decisão), realizando um balanço de como essas dificuldades foram ultrapassadas. Ainda neste 

ponto foi dado ênfase à questão da ansiedade durante a prática, flagelo que assolou o 

estudante-estagiário em vários momentos deste longo percurso e que não conseguiu 

ultrapassar totalmente. 

No ponto seguinte deste capítulo e em seguimento com o tema da ansiedade, realizou-

se uma reflexão acerca da tomada de decisão do professor durante a sua actuação porquanto 
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o estudante-estagiário sentiu-se muitas vezes condicionado nesta vertente. Neste 

enquadramento, aceitou-se que a tomada de decisão que o professor tomará será influenciada 

pelo conhecimento, a experiência, a personalidade e a sua competência. 

Já no ponto três deste capítulo é realizada uma análise acerca dos requisitos 

necessários para a aprendizagem na perspectiva dos alunos, enaltecendo-se os pré-requisitos, 

clareza da tarefa, disposição motivacional para a habilidade, exercitação e feedback (Rink, 

1993). Foi dado especial ênfase no feedback uma vez que o estudante-estagiário durante a 

sua prática realizou uma análise quanto aos feedbacks emitidos numa aula leccionada por si. 

No ponto seguinte deste capítulo, enalteceu-se a Turma pela qual o estudante-

estagiário esteve encarregue de leccionar porquanto se afigurou como um dos grandes 

desafios deste EP. Após uma breve caracterização da turma, de modo, a contextualizar todos 

os pontos seguintes, retratou-se os desafios da aprendizagem uma vez que o estudante-

estagiário se questionou acerca das razões que levavam alunos do Ensino Secundário a 

apresentar níveis tão baixos de habilidade. Deste modo foram lançadas várias hipóteses que 

de alguma forma pudessem explicar este nível tão baixo de proficiência. Através do 

Desenvolvimento das cidades o estudante-estagiário percebeu que são necessários ainda mais 

esforços por parte das autarquias para desenvolver um espírito desportivo na sociedade. 

Contudo, não é apenas pela falta de espaços lúdicos nas cidades que se poderá explicar as 

dificuldades encontradas nas aulas de Educação Física, até porque tal como mostra o estudo 

levado a cabo por Teles (1991), a presença de crianças em locais próprios para a actividades 

lúdicas (parques públicos) depende em muito do tempo livre dos adultos. Neste sentido, o 

desenvolvimento tecnológico também pode responder à questão colocada no inicio desta 

reflexão. Ver televisão, jogar jogos de vídeo, falar ao telemóvel e navegar na Internet são 

formas sedentárias de ocupar os tempos livres, cada vez mais acessíveis entre crianças e 

adolescentes (Marshall, Biddle, Sallis, McKenzie & Conway, 2002). O ponto seguinte, refere-se 

à questão da Prescrição Vs Operacionalização, onde o estudante-estagiário percebeu que “um 

professor é mais prestigiado se for mais autónomo para gerir o seu currículo” Bettencourt 

(2010). Ainda neste ponto foi referenciada a questão das retenções e do aumento da 

autonomia das escolas, descentralizando o poder. De seguida, a Legitimação da Educação 

Física surgiu como outro factor que poderia influenciar o nível dos alunos verificados na turma 

do estudante-estagiário, fazendo-se referência às questões da corporalidade e da 

particularidade da Educação Física ser a única disciplina que trata do corpo através do 

movimento, sempre enquadrado nas questões da sua importância no contexto escolar. Por fim, 

como seria de esperar o professor também teria que ser visado, visto este, como agente activo 

do processo de ensino, estar directamente relacionado com a prestação do aluno. O estudante-

estagiário concluiu que esta questão é bastante complexa e de difícil resposta, porquanto cada 

uma das razões apontadas não se apresenta estanque em si mesma, pois é facilmente 

verificável que a legitimação da Educação Física está intimamente ligada aos sistema 

educativo e ao próprios professores. Assim, torna-se necessário levar a cabo algumas 
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alterações no modo como encarámos o desporto nas nossas escolas e mais concretamente a 

disciplina de Educação Física 

Ainda no que concerne ao tema Turma, o estudante-estagiário resolveu reflectir acerca 

da motivação necessária para a prática, visto ter estado na presença de alunos que 

apresentavam níveis baixos motivacionais durante a aula. Aqui, foi enaltecida a importância do 

planeamento das aulas e das modalidades abordadas para que se dê um incremento nesses 

mesmos níveis. 

De seguida, é introduzido o projecto de estudo do estudante-estagiário, reportando-se 

às questões das Relações Interpessoais porquanto a turma se apresenta com graves 

problemas de relacionamento entre os alunos. Iniciou-se este estudo com um enquadramento 

teórico onde se abordam as questões da dinâmica de grupos e do Homem como um ser social 

com necessidade de pertença, sendo esta uma motivação humana fundamental Baumeister & 

Leary (citado por Carron & Hausenblas, 1998). Neste estudo, o estudante-estagiário definiu 

três objectivos: 1) Conhecer o nível de aceitação dos alunos individualmente no grupo/turma; 2) 

Conhecer o número de grupos existentes na turma e os seus constituintes, tal como a sua 

coesão e 3) Identificar os alunos que são alvo de maior rejeição. Em última instância o 

propósito central deste estudo sociométrico foi conhecer melhor a turma para melhor intervir, 

no sentido de melhorar as relações interpessoais dos alunos. Através de um teste sociométrico 

foi possível identificar três grupos distintos na turma, havendo existência de muitas relações de 

rejeição. Após ter estudado a sua turma quanto a esta temática resolveu lançar estratégias 

(formação de grupos e aplicação do Modelo de Educação Desportiva em Badminton) que 

pudessem alterar este tipo de relações, de modo, a melhorar o clima de aprendizagem da aula. 

O estudante estagiário, através deste estudo concluiu que a aplicação deste teste de 

sociometria revelou-se essencial na melhoria da sua intervenção, conseguindo alcançar com 

sucesso os objectivos propostos para este projecto de estudo tal como o seu propósito central. 

No capítulo seguinte – A Participação na Escola e a Relação com a Comunidade – o 

estudante-estagiário realiza uma análise da sua participação na escola nas várias actividades 

organizadas (Torneio de Street-Basket e o Torneio de Ténis de Mesa) e em que participou tal 

como da relação com a comunidade através da palestra Diabetes, Nutrição e Exercício Físico. 

Neste ponto é também focalizada a importância do Director de Turma enquanto mediador das 

relações que se estabelecem entre a escola, família e comunidade e na sua função de gestor 

burocrático e administrativo da turma que preside. 

Por fim, no último capítulo – O Futuro – é realizado um balanço final de estágio, por 

recurso a uma análise crítica e reflexiva de todo o percurso. No término deste documento, o 

estudante-estagiário refere que todas as vivências permitiram-lhe adquirir uma identidade 

profissional de professor, apesar de necessitar de uma formação contínua ao longo de toda a 

carreira, para que possa inaltecer a imagem do professor de Educação Física e a sua 

disciplina. 
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Anexo 1 – Quadro de Preferências da turma 

 

  

Aluno Tempos Livres Preferências   

Nº Nome 
Desporto 

Federado 

 

Ocupações 
Disciplina Preferida Modalidade Preferida 

E
F

 

p
/ 

M
é
d
i

a
 

H
. 

S
o
n

o
  

N
º 

R
e
fe

iç
. 

Prob. 

Saúde 
Caminh. Desporto C.Com. Cine TV Ler Músic. PC Internet Amigos  

1  --   X  X  X 

 

 X 
Geog. / Econ. Vólei S 9h 4 -- 

2  Ténis   X X X X X   X Inglês / Filos. And. / Basq. S 7h 4 Sopro 

3  --  X  X X  X   X Ed. Fís. / Port. Gin. Acrob. S 7h 3 -- 

4  -- X  X  X  X  X X Econ. / Port. Voleibol N 8h 4 -- 

6  -- X X   X X X  X  Inglês / Geog. Atletismo S 8h 4 -- 

7  --   X X X      -- -- S 6h 4 -- 

8  Sim (qual?)  X X    X  X X Ed.Fís. / Geog Fut. / Vólei S 8h 5 -- 

9  Basquetebol  X   X  X X X X Ed. Fís. / Ing. Basq. / Fut. S 7h 4 -- 

10  --     X  X   X Geografia Vólei S 9h 4 Asma 

11  --       X X X X -- Vólei S 8h 4 Asma 

12  --   X X X  X  X  Matemática Nat. / Vólei S 9h 4 -- 

13  --   X X X X X   X Geog. / Econ. Badminton N 7h 4 Sopro 

14  --   X       X Econ. / Port. Natação S 8h 6 -- 

15  --  X  X X  X X  X Ed. Física Fut. / And. S 7h 4 -- 

16  Basquetebol  X  X X  X  X X Econ. / Ed.Fís Basq. / Nat. S 9h 4 -- 

17  -- X X  X X  X   X Econ. / Geog. Futebol S 8h 4 -- 

18  --   X X X  X   X Ed. Física Basquetebol S 8h 4 -- 

18  --   X X X  X   X Ed. Física Basquetebol S 8h 4 -- 
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Anexo 2 – Módulo 8 de Badminton 

Regras de Segurança 
e Material 

 Os alunos terão 10 minutos para se equiparem no inicio da aula e 10 minutos para tomarem banho no final;  

 Os alunos dispensados terão que estar devidamente equipados (fato de treino) e cuidar do material durante a aula;  

 Quando o professor pára o exercício, as raquetes devem estar imóveis numa mão e o volante na outra;  

 Um ou dois alunos, no final da aula, ajudam o professor a levar o material para a arrecadação. 

Data 29/04 03/05 06/05 10/05 13/05 17/05 20/05 24/05 31/05 03/06 

Material CONTEÚDOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Táctica Técnica 

A
ta

q
u

e
 

Posicionamento 
em campo e 

Deslocamentos 
/ 

Leitura de 
Trajectórias 

Posição Base 
I/E (inter-

tarefa) 
1X0 R 

1+1 

A 
1+1 

 Torneio Jó 
Ferreira 

Ginásio 
Grande (4 
campos) 

 
17 Raquetes 

 
8 volantes 

 
Tabela de 

Pontuações 
 

Fichas de 
Jogo 

 
Cronómetro 

Pega 
I/E (inter-

tarefa) 
1X0 

A 
1+1 

Serviço longo 
I/E (inter-

tarefa) 
1+1 

E (inter-tarefa) 
1+1 

R 
1+1 

A 
1+1 

Serviço curto  
I/E (intra-tarefa) 

1+1 
E (inter-tarefa) 

1+1 
R 

1+1 
A 

1+1 

Clear 
I/E (intra-

tarefa) 
1+1 

E (inter-tarefa) 
1+1 

R 
1+1 

A 
1+1 

Lob  

 

I/E (inter-tarefa) 
1+1 

E (inter-tarefa) 
1+1 Amorti 

Encosto 
 

I/E (inter-tarefa) 
1+1 

E (inter-tarefa) 
1+1 

Remate  
I/E (inter-tarefa) 

1+1 
E (inter-tarefa) 

1+1 

D ef es a Bloqueio  
I/E (inter-tarefa) 

1+1 
E (inter-tarefa) 

1+1 

 Jogo 1x1 
I/E (inter-tarefa) 

1X1 
E (intra-tarefa) 

1X1 
Af 

1x1 

Ai – Avaliação Incial I - Informação E - Extensão R – Refinamento A – Aplicação Af – Av. Final 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
D

IÇ
Ã

O
 F

ÍS
IC

A
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

IS
 

Força 
Inferior (afundos frontais c/ saltos) 

2x10 
2x15 

Superior (flexões de MS) 2x12 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

C
O

O
R

D
E

N
A

TI
V

A
S Reacção Em situações de aprendizagem 

Orientação Espacial Em situações de aprendizagem 

C
U

LT
U

R
A

 D
ES

P
O

R
TI

V
A

 

G
ER

A

L 

- Orientações metodológicas do treino das capacidades 
motoras relacionadas com a saúde 

     

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

- História da Modalidade 

Breve história da modalidade: 

 Local e data do nascimento; 

 Chegada à Europa/Portugal; 

 Primeira regulamentação da modalidade; 

 Fundação da IBF; 

 Estreia do Badminton nos JO e países com 
mais popularidade. 

Características do jogo 

 Instrumentos de jogo; 

 Formas de jogo (singulares 
e pares); 

 Terreno de jogo; 

 Objectivos do jogo; 
 

 

- Regulamento/Sinais de Arbitragem 
O campo, o serviço, a pontuação e as faltas de 

jogo. 
 

Aspectos Técnico-Tácticos Em situações de aprendizagem 

Terminologia Específica Em situações de aprendizagem 

C
O

N
C

EI
TO

SS
 P

SI
C

O
SS

O
C

IA
IS

  
Autonomia   

Respeito   

Cooperação   

Aceitação das decisões    

Empenho; Superação    
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Anexo 3 – Formação das Equipas 

Nome Subgrupo a que pertence 

Maggie Nº 2 

Cinderela Nº 3 

Betty Boop Nº 1 

Pumba Nº 2 
 

Nome Subgrupo a que pertence 

Mulan Nº 3 

Dóris Nº 1 

Sininho Nº 1 

Hércules Nº 2 

 

Nome Subgrupo a que pertence 

Ariel Nº 2 

Nala Nº 3 

Yasmin Nº 1 

Tarzan Nº 2 

 

Nome Subgrupo a que pertence 

Fiona Nº 2 

Bela Nº 3 

Rapunzel Nº 1 

Esmeralda Nº 2 

Jerry Nº 2 
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Anexo 4 – Processos MED durante as aulas 

 

Aula Processos MED 

1 

 Instrução à turma. 

 Definição/distribuição de funções. 

 Desenvolvimento da identidade da equipa (nome e grito). 

 Conceito de filiação da equipa. 

 Desempenho de todos os papéis. 

 Exercitação intra-equipa. 

 Competição inter-equipa. 

2 
 Instrução à turma. 

 Desempenho de todos os papéis. 

 Exercitação intra-equipa. 

 Competição inter-equipa. 

3 
 Instrução à turma. 

 Desempenho de todos os papéis. 

 Exercitação intra-equipa. 

 Competição inter-equipa. 

4 

 Instrução à turma. 

 Desempenho de todos os papéis. 

 Exercitação intra-equipa. 

 Competição inter-equipa. 

5 

 Instrução à turma. 

 Instrução por parte do capitão/treinador. 

 Desempenho de todos os papéis. 

 Exercitação intra-equipa. 

 Competição inter-equipa. 

6 

 Instrução à turma. 

 Instrução por parte do capitão/treinador. 

 Desempenho de todos os papéis. 

 Exercitação intra-equipa. 

 Competição inter-equipa. 

7 

 Instrução à turma. 

 Instrução por parte do capitão/treinador. 

 Desempenho de todos os papéis. 

 Exercitação intra-equipa. 

 Competição inter-equipa. 

8 

 Instrução por parte do capitão/treinador. 

 Desempenho de todos os papéis. 

 Exercitação intra-equipa. 

 Competição inter-equipa. 


