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RESUMO 

 

Marco de um fim, mas também de um começo, o Estágio Profissional, 

assume-se como um dos momentos mais relevantes da formação académica, 

uma vez que apela a uma forma privilegiada de aprendizagem profissional - a 

vivência.  

Neste sentido, conhecer e assumir a profissão docente não poderá 

distanciar-se do sentir e do viver o contexto real de ensino, o qual acontece no 

contexto de Estágio, tornando-o um verdadeiro processo de construção 

profissional, profundamente pessoal e significativo.  

O estágio retratado neste documento foi realizado na Escola 

Secundária Almeida Garrett, num núcleo constituído por três estudantes 

estagiários, um orientador da faculdade e um professor cooperante. O percurso 

efetuado pautou-se pelo espírito de partilha, pelo rigor, pela inovação e pela 

superação, impelindo a uma descoberta consciente e refletida do que é “Ser 

Professor”. 

Revelando e reavivando todo este trajeto, o presente documento mais 

não é do que uma retrospetiva pessoal e intimista de todo o percurso 

percorrido de construção e (re)configuração profissional, assumindo, por isso, 

também ele, uma estruturação distinta, materializada em Atos. Deste modo, 

iniciou-se pelo resgatar das raízes do eu, relembrando o legado da formação 

vivenciado em diversos contextos, para depois passar à apresentação do 

trajeto no espaço de estágio por recurso a um discurso direto entre o passado 

e o futuro onde eu, em cima do “palco”, narro a minha história. Uma história 

que é apresentada em sete Atos, e que no final termina com a alusão à minha 

identidade profissional.  

  

PALAVRAS - CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, SER PROFESSOR, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CRIATIVIDADE, CONÇEÇÕES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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ABSTRACT 
 

Being the last milestone, as well as a fresh beginning, training surfaces 

as one of the most relevant periods in our Academic path, as it appeals to a 

higher process of professional learning – Experiencing. 

By stating this, to acknowledge and to assume oneself as an Educator 

cannot be far from sensing and living the real context of teaching, which 

happens in training, making it a truly growing and significant process, both in a 

professional as in a personal viewing. 

The training portrayed in this document was conducted at Almeida 

Garrett High School, within a core of three trainees, a Faculty advisor and a 

Cooperative teacher. The learning path that was taken was very much within a 

sharing spirit, always highlighted by strictness but also by innovation and 

constant improvement, driving to a conscious and mature discovery of the 

significance of “Teaching”. 

Revealing and reviving this entire path, this document is nothing more 

than a personal and intimate retrospective of the entire process, built upon a 

continuous and professional self-configuration, as well as a distinct structure, 

embodied in Acts. 

Thus, it has grown from within me, remembering the legacy of 

experienced and significant training, within multiple backgrounds, advancing to 

the presentation of the trajectory in training territory by use of a direct discourse 

between past and future where I, above the “stage”, tell my story. A story that is 

presented in seven Acts and that ultimately ends with the allusion to my 

professional identity. 

 
 
KEYWORDS: PRACTICUM, TO BE A TEACHER, PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT, CREATIVITY, CONCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION. 
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Como Mote... 

 

 

 

“Ando por um mundo de pluralidades que ajudo a erguer e a alargar. 

Entendo e ensino a entender a vida como uma oportunidade de fazer amigos e 

de conviver com as diferenças das pessoas, que na sua diversidade nos 

causam espanto e admiração e nos fazem rir e chorar. Retenho e tento pôr em 

prática o ensinamento de Voltaire, de que ser pessoa é perceber o que temos 

todos em comum. É a descoberta da alteridade. É o júbilo infindo de sentir os 

outros ser, não como um prolongamento de nós, mas na qualidade de cada 

um, individualmente, como pessoa, na sua singularidade e capacidades 

próprias. É sentir as diferenças como traços de união, como laços que nos 

unem uns aos outros, como uma forma de associação do género humano. Ser 

pessoa é a nossa condição, algo que tem que se conquistar e erguer em cima 

da nossa natureza. É o valor máximo da educação e o ofício maior da minha 

profissão.” 

(Jorge Olímpio Bento, 2004, p.47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

…«De um PrOcEssO que de AlToS e BaIxOs se “foi” construindo… Para um 

novo Começo!» 
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Preâmbulo 

 
Na conceção e construção deste relatório, não me refugiei nas 

diretrizes formais, sendo que a sua estrutura é diferenciada, sem contudo, 

deixar de responder aos propósitos enunciados para esta tarefa. Não se tratou 

de um mero capricho, na verdade, tratando-se de um relatório pessoal de quem 

o produz e realiza, entendo que este deve ser necessariamente peculiar, no 

conteúdo e na forma, de modo a que os relatos espelhem a realidade 

percebida e vivida pelo ator, neste caso, eu enquanto estudante-estagiário. 

Neste sentido, resgato a ideia de Paulo Cunha e Silva (1999) quando refere 

que “Um trabalho rigorosamente planificado e rigorosamente cumprido é um 

trabalho morto, e penso que se alguma característica deve ser protegida é, 

justamente, a sua vitalidade.” (p.17). Não acredito na compartimentação de 

ideias e da utilização de estruturas rígidas, incapazes de responder aos modos 

de cada um se expressar e apresentar as suas ideias. Só assim será possível 

descrever e interpretar uma realidade que se caracteriza pela multiplicidade da 

subjetividade. Assim, era condição perene, a opção por uma estrutura que 

garantisse um eixo condutor e que, simultaneamente, me permitisse realizar 

uma cartografia do estágio mais real, mais minha, mais concreta e envolta 

numa margem “aleatória” de liberdade. Uma liberdade condicional, que foi 

traduzida, pela utilização de Atos como pontos de viragem para uma etapa 

distinta. Deste modo, cada Ato, representa uma parte fractal, de um todo maior. 

Convocar um olhar, em profundidade, pois permite que em cada Ato se 

vislumbre a especificidade daquele “cenário e indumentária”, mas ao mesmo 

horizontal, para que se perceba o que cada um representa no todo ao longo de 

um ano letivo. Será então natural que não encontremos o fim num Ato, pois 

este poderá ser encerrado no seguinte. Para tornar mais claro o percurso entre 

Atos era necessário aquele fio de prume, configurador de um padrão, que nos 

permitisse guiar pela cartografia realizada, descortinamos assim, as Adendas. 

Não só pelo referido, mas por aquilo que o EP representa, a construção de 

uma Consciência Profissional; trata-se de um eu que emerge ou que emergiu e 

que ao longo do tempo se foi configurando consoante as suas vivências e 
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experiências formativas. É aqui neste domínio que as Adendas, em forma de 

um diálogo, se legitimam.  

Neste concreto, o documento transporta em si um cunho pessoal 

vincado, refletindo de forma real, o vivido, enquanto construção de uma 

Identidade Profissional.  
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Introdução 
 

É um desassossego na ponta dos dedos. Impinge a sensação que 

estes vão explodir em palavras. Tanto que há para dizer, para contar, a própria 

escrita parece começar a nos dominar. Como nos diz o poeta, Miguel Torga: 
Aceita o desafio. 

Que poeta se nega 

A um aceno do acaso? 

Tenho prazo 

Acabando, 

O que vier é ganho. 

Na lonjura da última aventura 
É que a alma revela o seu tamanho. 

(Miguel Torga, Repto) 

 

O desafio já há muito foi aceite, mas é agora, que nos encontrámos no 

esculpir da palavra, do texto que irá exprimir o vivido, o pensado e o sentido, 

que toda a nossa perspetiva e sagacidade serão reveladas.  

Neste momento, posso concretizar, que neste documento vão ser 

objeto de tratamento temas, inquietações, momentos de celebração, pontos de 

partida e de chegada. Todos têm a ver com aquilo que eu sou, com aquilo em 

que me transformei, com aquilo que foi o meu Estágio Profissional. Entendo, 

que para descrever o vivido não existiria forma mais real, ou viva, que uma 

metáfora de uma encenação, pois fui ator e autor. Aquele foi o meu momento.  

Foi assim, que no Estágio Profissional construí um reportório de 

competências e conhecimentos, que materializei tudo quanto havia aprendido. 

Foi o tornar tudo isto mais palpável, mais perto de mim, colocar-me perante 

uma interação mútua e contínua com a vulnerabilidade própria de quem 

começa. Neste concreto, Caires (2001) refere que “(...) o facto de o indivíduo 

ter formação e qualificação numa determinada área não implica, 

necessariamente, um desempenho eficaz no mundo profissional. Umas dessas 

primeiras “provas” são recolhidas durante o estágio (...).” (p. 43). Trata-se de 

confrontar saberes teóricos e práticos, de aquilo que era por nós adquirido 



8	  
	  

como permanente e eterno, ser constantemente questionado, trata-se de uma 

transformação de saberes. Neste enquadramento, Matos (2009) refere que o 

Estágio Profissional “visa a integração do estudante-estagiário no exercício da 

vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão” (p.3).  

Assim nos encontramos, agora e aqui, no início de um caminho de 

novas aprendizagens e conquistas. O documento é o transporte e o 

transportado, quero assim mostrar-vos o que se passou lá, levando-os comigo, 

mesmo que de forma imaginária e idílica. 

Falamos do Homem, do Desporto, da Educação e da Educação Física, 

todos eles fenómenos complexos. Ao longo de todo o documento, e pelo já 

percebido, ao longo de todo o Estágio Profissional também recorri a diversos 

domínios do conhecimento, no sentido de procurar chegar a aproximações 

pertinentes e proveitosas, uma vez que para mim, urge a necessidade de um 

novo tipo de abordagem ao Desporto e há Educação Física, muito em parte, 

devido há multipluralidade de saberes.  

Ao longo do documento são abordados temas como a criatividade, a 

autonomia, a utilização do Modelo de Educação Desportiva, desafios meus e 

dos meus alunos, estratégias e soluções, entre outros. Quanto à sua estrutura, 

é constituída por 7 atos, todos eles precedidos por Adendas, que introduzem e 

contextualizam o momento do Ato. 

A escolha destes temas não foi premeditada ou descontextualizada, 

pois foram estes assuntos que se constituíram como pano de fundo da minha 

atuação e reflexão, pela relevância e importância que tiveram no processo 

ensino-aprendizagem de cada aluno, da turma, numa escola concreta. 
Foi neste conjunto de crenças que elaborei o presente documento. 
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ATO I  

 
O «eu» Emergente 

 
“(...) As verdadeiras paisagens são as que nós mesmos criamos, porque assim, sendo deuses delas, as 

vemos como elas verdadeiramente são, que é como foram criadas. Não é nenhuma das sete partidas do 

mundo aquela que me interessa e posso verdadeiramente ver; a oitava partida é a que percorro e é 

minha.” 

(Bernardo Soares (Heterónimo Fernando Pessoa),1998, p.159) 
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(Adenda 1) 

Lado a Lado, ao longo de todo o EP, à conversa numa relação simbiótica, dois «Eus». 

No sentimento de que um antecipa o outro ou, no precipício da subversão, ambos procuravam, 

na sua “condição estaminal”1, perceber o caminho para a consonância. Uma conversa 

premente, constante, ainda retórica entre eles, que buscaram na “encruzilhada” do que é Ser 

Professor, um caminho para a Transformação de Saberes. Se um se encontrava no pré (o que 

se sabia antes), o outro encontra-se no pós (o que se sabe agora). 

 

Eu (aluno) – Conta-me como foi...  

Conseguimos? Terminamos?  

 

Eu (professor “estagiário”) – (Risos) O que te posso dizer será nada, será fundo, mas 

simultaneamente, sem início e sem fim. O que vais viver, sentir, sonhar, provar, vivenciar, isso 

sim, será a tua resposta. É um pouco como nos diz Da Vinci,  “É fácil encontrar modelos para 

traduzir a realidade dos corpos, mas onde encontrar o rosto que será «o belo espelho dos 

sentimentos e do pensamento?»”. 

 

Eu (aluno) – E terminamos? 

 

Eu (professor “estagiário”) – Não, Não, Não! O estágio tornou-se num Estado-de-

Alma. Penso, que a novidade, a alegria, a ebriedade, a materialização das emoções o Ser 

permanentemente insatisfeito... lembra-te do que somos e do que és! Terminar, nunca! Antes 

COMEÇAR... 

 

Eu (aluno) – Sim mas, foi um ciclo que terminou. Um trilho que findou. Não emergiu 

nada? Somos iguais? O “MESMO”?  

E as nossas expectativas? 

 

Eu (professor “estagiário”) – Nós somos seres culturais, construímo-nos em Ação... 

Transformamo-nos! Foi importante aquilo que Tu viveste até agora, pois foi isso que traduziu o 

DNA (ácido desoxirribonucleico), dum novo EU. O que Nós pensamos que é o Ser Humano, o 

que Tu pensavas (por experiências vividas) que era a Educação Física, o que Eu penso que 

ela é neste momento está intimamente ligado, embora se tenha transformado.  

Anda! Vamos viajar um pouco pelo teu percurso (história), pelo que tu esperavas que o 

estágio te oferecesse, porque depois... chego EU! 

E fitaram-se os dois a Recordar...   

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cunha e Silva, P. (2008). Multiplicação e diferença para além da “condição estaminal”. Galeria JUP  
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1.1 – O passar das horas e as horas que passaram...  

  
O essencial é saber ver,  

Saber ver sem estar a pensar,  

Saber ver quando se vê,  

E nem pensar quando se vê  
Nem ver quando se pensa.  

Mas isso (tristes de nós, que trazemos a alma vestida!),  

Isso exige um estudo profundo,  

Uma aprendizagem de desaprender.  

Fernando Pessoa (1974) 

 

 

A nostalgia torna-se subitamente palpável... Preenche-nos, quando 

recordamos aquilo que nos fez ser o que Hoje somos, mas esse encontro com 

as raízes, com um Eu interior e mais profundo, faz-nos acreditar num caminho 

possível, no concretizar de um sonho e no iniciar de muitos outros. A 

linguagem informal utilizada é um reflexo disso mesmo, o  sentir e o relembrar 

sem constrangimentos e camisas-de-força exteriores... Não me quero sufocar! 

Assim, sou Eu. Livre, Desperto, Alegre, Curioso, Atrevido, Espontâneo, 

Inquieto, feito de Sonhos,  que quer Sentir e que quer Viver... 

 
“Quero gozar o repouso da gare da alma que tenho 

Antes de ver avançar para mim a chegada de ferro 

Do comboio definitivo, 

Antes de sentir a partida verdadeira nas goelas do estômago, 

Antes de pôr no estribo um pé 

Que nunca aprendeu a não ter emoção sempre que teve que partir.” 

(Álvaro de Campos, 2009, p.19) 

 

O meu prazer por praticar desporto e de estar neste fenómeno, 

aculturou-se em mim desde longa data. Numa versão bucólica da minha vida,  

em Viseu, a caminho da Serra da Estrela, direi que cresci na aldeia do 

Caçador. Esta foi a minha casa e a dos meus avós até aos 5 anos de idade. 
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Assim, desde pequeno, que a brincadeira e a natureza fizeram parte do meu 

dia a dia. Mudei-me para o Porto, contudo, o resgate do arcadismo, nunca 

deixaram de estar presente.  Este espaço e vivências ensinaram-me a ser 

autónomo, aventureiro, destemido, brincalhão, a gostar da Liberdade, e foi aí, 

ao mesmo tempo, tão perto e tão longe que comecei a construir a minha 

sensibilidade para o Desporto. Foi nos montes e vales, à sombra dos pinheiros, 

das oliveiras e das videiras, nos campos e descampados, que o Desporto 

(aquele espontâneo de criança), com encanto e magia, esplendor e alma,  

mítico e idílico, começou a despoletar, no sentido enunciado por William 

Wordsworth: 
“Fair seed-time had my soul, and I grew up 

Fostered alike by beauty and by fear: 

Much favoured in my birth-place, and no less 
We were transplanted; there were we let loose 

For sports of wider range (...)” 

(William Wordsworth, 2010, p. 34) 

 

Perdia-me no tempo, com as “escondidinhas”, a apanhar pássaros e 

coelhos com uma fisga, a roubar “chumbos”, na Carreira de Tiro que lá existia, 

e a roubar fruta nas quintas vizinhas. Estas vivências, nesta envolvência fez-

me despertar um intuito imaginativo e criativo. Desde logo, fizeram-me 

“acreditar” num pensamento intuitivo, numa infância muito de rua e de aldeia, 

bem como o jogar futebol, que sempre esteve presente. Por vezes, jogava 

sozinho (pasme-se!),  representando duas equipas ao mesmo tempo, outras 

vezes, jogava com uma parede, inventando uma forma para conseguir marcar 

golo (Sim fui Criança!!) As bolas de meias feitas pela minha avó, ou então as 

pinhas, que invariavelmente, eram transformadas em bolas com as quais, com 

um enorme sorriso rasgado, jogávamos. Foi assim que a sensibilidade para o 

desporto se foi construindo. Lembro-me, como a memória também é feita de 

emoções e sensações, do pó dos campos, do suor na pele, do corpo sujo e 

ressequido de dias passados ao Sol, do Sol escaldante e do frio cortante, dos 

joelhos esmurrados... Assim sou eu, o que fui e o que sou. E tudo isto, é uma 
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história que não se pode colocar de lado em termos de sensibilidade para o 

desporto e particularmente para o futebol.  

Cresci e o gosto pelo Desporto, ganhou Corpo... No processo viajei 

pela natação, pelo remo e claro pelo futebol, tendo inclusive, no remo, sido por 

7 vezes campeão nacional (em diferentes embarcações). A minha imagem foi-

se construindo, pelos diversos locais e corpos desportivos que fui atravessando 

ao longo do tempo. Deixei um rasto por diversos clubes de futebol, neles 

conheci excelentes pessoas, treinadores e amigos, com que ainda hoje 

mantenho contacto. Foi nesta senda, pelo meu sonho de “criança” - “Ser 

jogador de futebol”- que fui tocado pela saciedade de ser mais, um “pouco” 

mais... 

 
“Se ha facto estranho e inexplicavel é que uma creatura  

de inteligencia e sensibilidade se mantenha sempre sentado 

sobre a mesma opinião, sempre coerente comsigo próprio. 

A continua transformação de tudo dá-se também no nosso corpo, 

e dá-se no nosso cérebro consequentemente.” 

 (Fernando Pessoa, 1915/2011, p.34) 

 

...“Se eu fosse o Treinador não fazia daquela forma”; este 

inconformismo premente, a incurável imperfeição da própria essência do que 

me rodeava, fez-me despertar a vontade de saber. Muito eu gostava e 

necessitava de saber. Fiz de mim um viajante inocente pelo desconhecido, com 

medo, com receio, mas com a certeza de que o que me movia era a coragem, 

a curiosidade, o hiato sentido, uma espécie de sonho talvez alcançável. Mas, 

sem dúvida que me ira matar a sede de espírito. Na verdade, o que já me 

movia, era a vontade de Ser Professor. 

Outrora, para mim, o arquétipo do professor, resultava de uma 
imagem de partilha, daquela pessoa que nos sentava no “colo” e que nos 
despertava um contíguo insaciável de perguntas, era um lugar onde 
estava tudo, o Tudo que eu queria saber. Olhava-o como uma pessoa que 

transportava com ele um pouco de cada um de nós, que sabia com um olhar 

cativar-nos e motivar-nos, alguém mítico, alguém responsável por contribuir 



14	  
	  

para o fazer-ser-pessoas. Sim, foi assim que debochou a paixão, pelos alunos, 

por ensinar, pela responsabilidade de carregar um bocado de cada um deles, 

de os acordar com a nossa sensibilidade para algo, pois eles são o fruto e a 

semente, do antes, do agora e do depois. Vale a pena Ser Professor! Sábias 

palavras, as declaradas pelo Professor Jorge Olímpio Bento (2004, p.45): “Sim, 

sou professor e tenho orgulho nisso. Por pertencer ao número daqueles que se 

empenham em realizar a possibilidade de fazer o Homem, de sagrar de 

Humanidade todos e cada um, para darmos um nível aceitável à nossa 

imperfeita perfeição.”  

Paralelamente, fui construindo a minha carreira académica com maior 

ou menor sucesso. Movido pela curiosidade pelo desporto, ingressei no 

Colégio de Gaia, onde fui aluno durante os três anos correspondentes ao 

ensino secundário, do curso de Animação e Gestão Desportiva. Aqui, dei os 

meus primeiros passos para o que sou hoje, foi na natação e no voleibol, como 

professor colaborador, que senti pela primeira vez, o enorme arrepio na 

espinha.  Que alegria era aquela?  De onde vinha?  Que significava?  Onde 

agarrá-la?  Tudo ao redor se tornou ilusório, com brevidade, inofensivo e 

distante, o que eu queria estava ali, Ali tão perto... Sei que tudo isto foi 

fundamental, por mais inocente que pudesse parecer, permitiu-me uma 

“espécie” de especificidade precoce que me permitiu vivenciar cedo... a isso a 

que chamamos de processo de ensino-aprendizagem. E subi assim, o meu 

primeiro degrau, com a certeza de que o próximo seria a Faculdade de 

Ciências do Desporto e Educação Física.  

Por falar em Educação Física... uma palavra que se desdobra, 
como se de um painel barroco se tratasse, tão simples mas tão complexa 
e profunda, por vezes, vem com ela a sensação do «incomensurável», da 
subjetividade, tão característica dos fenómenos do Homem, e não se 
exporá disso? Eu dou-lhe esse significado, o seu grande projeto é o 
Homem. Incitá-lo ao sentimento de superação, de espírito de equipa e de 
sacrifício, saber vencer um obstáculo ou desafio, sentir logrado o seu 
esforço na sua própria evolução, é o incorporar de um repositório de 
valores, é liderar, organizar, sentir o corpo em ação, é não se deter ao 
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óbvio e ao concreto. Iluminar olhares e corações, ver transcender outros 
seres, levá-los àquela linha ténue do horizonte, ao infinito de cada um. 
Mas isto só faz sentido, lá, com eles, na escola, com os alunos. Será 
quimérico? Não. Temos de deixar de nos contentar com a pequenez, com 
o miúde e o “laissez faire” e, isso, parte de cada um. Já pensaram?  

Eis a FADEUP,  a minha Faculdade. Ingressei no antigo curso pré-

Bolonha, de Ciências do Desporto e Educação Física, tendo realizado dois 

anos antes da implementação do processo de Bolonha. Atualmente, encontro-

me no segundo ano do Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário 

Dos primeiros anos de Faculdade, destaco o segundo ano, onde optei 

por realizar o programa Erasmus na Holanda, mais concretamente na 

Hogeschool Van Amsterdam Academie voor Lichamelijke Opvoeding. A minha 

viagem começou a 17 de agosto de 2007, na cabeça iam as ansiedades, os 

receios e a certeza de que um conjunto de novas responsabilidades, 

designadamente académicas, domésticas, burocráticas e de cidadania que 

iriam surgir. Nos ombros morava o peso de representar uma Faculdade, uma 

Universidade, uma Cidade, um País. Foi uma experiência para a vida e 

(de)vida, porquanto me permitiu enriquecer, crescer e viver momentos 

inesquecíveis. Foi um grito, um grito forte e de independência.  Foi um misto de 

divertimento, saudade, trabalho, dificuldades, obstáculos e muita conquista... 

 
“Ter um destino 

é não caber no berço 
onde o corpo nasceu, 

é transpor as fronteiras 

uma a uma 

e morrer sem nenhuma” 

(Miguel Torga, 1999) 

 

 Nesta experiência, a nível académico, adquiri um conjunto de 

conhecimentos muito enriquecedores, pois a sua abordagem partiu sempre da 

prática (experimentação) para a teoria (conceptualização), como componente 



16	  
	  

reflexiva. E não será isto que buscamos no Ser Professor? Deparei-me, assim 

com um modo muito distinto de funcionamento do curso, comparando-o com o 

da Faculdade.  A sua orientação (incluindo Licenciatura) é para a Educação 

Física na Escola. Desde o 1º ano que há estágios em escolas (como 

professores auxiliares), sendo que, em cada ano da faculdade se aborda faixas 

etárias diferentes, assumindo assim cada uma das disciplinas, diferentes 

extensões. Este facto, permitiu-me conhecer as crianças e jovens  entre os 8 e 

os 12 anos de idade e com isso, perceber as diferentes nuances, cognitivas, 

afetivas, fisiológicas e morfológicas, que exigem ao professor ajustamentos e 

adequações, de forma a propiciar, uma prática desportiva ajustada e 

potenciadora de aprendizagem ao longo de diferentes escalões etários e de 

níveis maturacionais distintos. Neste concreto, é obrigatório que os alunos 

realizem o seu estágio todos os anos em escolas diferentes, de forma a que os 

pontos de partida para a ação pedagógica sejam distintos em função do 

contexto escolar especifico. Salientar que nesse ano, tive aulas de Dança, 

Badmington, Ténis indoor, Rugby, Flag Football, sendo que alguns apenas 

entraram atualmente em lecionação na nossa Faculdade e outros ainda não 

são objeto de abordagem. A disciplina que me despertou mais interesse foi 

Bodylanguage2, pela novidade do conteúdo e por ter contribuído, 

decisivamente, para desenvolver a minha capacidade de estabelecer relações 

baseadas na empatia e de relação com o “outro”. Mas o programa Erasmus é 

muito mais do que a vida académica, constituindo-se, fundamentalmente, como 

uma experiência inesquecível, porquanto nos permite conhecer pessoas, 

culturas, ideias, costumes e tradições diversificadas, para além de outros 

locais, que no meu caso foi uma cidade fantástica, a cidade de Amsterdam. 

Fica a saudade e a nostalgia daqueles momentos que…talvez um dia… 

Todavia, é hora de rejubilar, pois continuo ainda a viajar, e é nela, na 

viagem, que raia o ano, onde infindáveis expectativas, ideias, vontades e 

saberes se vão concretizar. E agora, resgatando o meu sorriso de criança, com 

a certeza de que comigo está tudo aquilo que me fez, olho para a frente, pois o 

meu tempo é o tempo que está para vir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Bodylanguage – Desenvolvimento do domínio e interpretação da linguagem corporal. 
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Se me perguntarem, quando quis ser Professor de Educação Física? A 

resposta é, Sempre. Percebem, certo? 

 

1.2 – Uma Página Intitulada: “Lichamelijke Opvoeding”  
 

É na essência do que me perfaz, que ainda nos encontramos. Não por 

sofrer de qualquer “síndrome Proustiano3”, mas porque seria ingénuo da minha 

parte, dissolver os dois processos de formação que me supriram. 

Não quero julgar, nem realizar assunções sobre ambos, pois mais 

importante que encontrar a ordem para a desordem, é encontrar o sentido da 

desordem. Parece-me vantajoso que assim seja. Quero expor, entre a 

dispersão e consistência de ambos, as inquietações vividas, o que senti 

quando inserido num contexto de formação distinto daquilo que me era mais 

próximo e conhecido,  o da minha Faculdade. 

Apesar da dificuldade de escrita e da “quase” impossibilidade de 

pronunciação, a palavra “Lichamelijke Opvoeding”, traduz-se na Educação 

Física. A Holanda tem com a tolerância  uma relação paradoxalmente 

simbiótica, pois se por um lado convive com a abertura às drogas, ao sexo, à 

sexualidade, também convive com o xenofobismo, com o extremismo à direita. 

E, no entanto, apresenta-se com um multiculturalismo estonteante, mas sem 

nunca perder uma identidade Dutch, tão bem vincada nas instituições, no 

estado e na cultura. Na verdade, sente-se nas ruas a convergência destes 

quatro mundos. Se por um lado reclamam a diferença em si, por outro 

recusam-na no outro. Falo também de um cooperativismo incrível, eles sabem 

que as equipas têm vantagens em relação às individualidade, que duas 

cabeças a pensar são melhores que uma, que a partilha e o debate são 

caminhos para a evolução, falo num sentido de Estado nas ruas,  materializado 

na rigidez dos horários, na abertura e na tolerância pela vida de cada um. Pois 

o pessoal é Pessoal. 

Transportemos agora connosco, a ideia de partilha, da abertura, do 

espírito cooperativista e de certa forma, de uma ideia clara, concisa e delineada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Marcel Proust, autor do Livro: A La Recherche du Temps Perdu. 
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do que deve ser e é, a Educação Física na escola, e de que forma o processo 

de formação dos seus profissionais se deve consubstanciar para que essa 

mesma Educação Física ocorra nas escolas. É o lugar do micromacro4, o 
lugar onde o micro encontra e procura o macro. Onde um profissional de 
Educação Física é formado e se apercebe que a sua história e o seu 
processo, visam a história e o processo de “todos” os Homens (alunos).  

Revivamos o já referido:  
 

“Desde o 1º ano que há estágios em escolas (como professores auxiliares), 

sendo que, em cada ano da faculdade se aborda faixas etárias diferentes, 

assumindo assim cada uma das disciplinas, diferentes extensões. Este 

facto, permitiu-me conhecer as crianças e jovens  entre os 8 e os 12 anos 

de idade e com isso, perceber as diferentes nuances, cognitivas, afetivas, 

fisiológicas e morfológicas, que exigem ao professor ajustamentos e 

adequações, de forma a propiciar, uma prática desportiva ajustada e 

potenciadora de aprendizagem ao longo de diferentes escalões etários e de 

níveis maturacionais distintos.” (p.) 

 

De facto, considero que este deve ser o pilar da formação profissional 

de professores, isto é, colocar os estudantes num processo de “aculturação”, 

permitindo-lhes lecionar nos diferentes ciclos de ensino. Mas aquilo que deve  

ser salientado é o processo de autonomia, de critica, de reflexão, de partilha e 

debate, em que os estudantes são colocados desde o primeiro dia em que 

entram na Faculdade. Ora vejamos, eles funcionam num regime de professor 

auxiliar, têm como função levar propostas e ideias, para o  professor “tutor” 

utilizar nas aulas, no pós aula, refletem com um professor da faculdade acerca 

da experiência, sendo que também, apresentam temas semanais para os 

restantes colegas da turma e debatem sobre eles. No entanto, este processo 

não é apenas realizado numa disciplina em particular (?), é realizado em todas, 

sejam elas de cariz mais prático ou mais teórico. É clara a preocupação pelo 

pragmatismo, pela construção em ato, podemos dizer que a formação é feita 

entre a linha ténue daquilo que é a realidade vivida para a realidade percebida, 

ou seja, entre o que é real e o ideal. É assim que os estudantes são formados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Conceito abordado por Paulo Cunha e Silva, em O Lugar do Corpo.   



19	  
	  

para a profissão. Mergulhando um pouco mais, o caráter das disciplinas muda 

de ano para ano. No primeiro e segundo ano, abordam-se conteúdos mais 

gerais como jogos com bola, jogos condicionais, coordenativos, ou seja, vai de 

encontro ao ano escolar correspondente, isto é, o primeiro ciclo. Nos anos 

seguintes, começa a tornar-se mais especifico, sendo que é também 

introduzida disciplinas do âmbito de investigação. Assim, o que percecionei, é a 

maior proximidade entre uma Educação Física que se pretende que se efetiva, 

isto é, que seja operacionalizada nas escolas, com o processo de aculturação 

desse mesmo modelo nos futuros profissionais da área. 

Quanto a mim, perdido no desenfrear de um conjunto de novidades, de 

ideias, foi numa sala de professores, nas duras horas matinais das sete da 

manhã, que ao beber um café, me confrontei com a ideia de escola, de 

professor e de aluno. A escola era local de partilha. Partilha entre professores, 

entre alunos, entre alunos e professores. Partilhava-se conhecimento, ideias, 

vivências. A escola era um espaço aberto, de dentro para fora, era local de 

aprendizagem. Rígida e rigorosa, nos horários, nas regras, nas normas, mas 

flexível e tolerante, com a personalidade de cada aluno.  

Naquele dia, o tema eram as aulas do dia anterior, o dia que se iria 

desenrolar, o aluno, novas propostas e foi a ouvir palavras, que naquele dia 

foram em Inglês (cortesia por causa dos estudantes portugueses) da Diretora, 

que nos fomos apercebendo que todos os professores tinham uma 

preocupação: os Alunos. Enquanto na escola, o tema são os alunos, são os 

conteúdos, são propostas de dinamização da Escola. Naquele momento todos 

tínhamos uma identidade comum e partilhada, existia uma linguagem comum, 

com a qual todos os professores se identificavam. E era isso que se pretendia. 

O professor era uma imagem de conhecimento, de afetividade, percebia-se que 

cada um, conhecia os seus alunos por “dentro” e por “fora”. Torna-se tudo tão 

mais fácil e fantástico quando assim é! Respira-se a tão vincada ideia do 

cooperativismo, se calhar, até mesmo de uma interdisciplinaridade, não tímida 

e autista, mas partilhada e nómada, que permitia que retirássemos 

conhecimento daquilo que desconhecíamos para o que conhecemos. No fim, 

sabemos quem saiu a ganhar... Nós e os alunos! 
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1.3 – Apontamentos Preliminares 
 
Demonstrar o início do que está para ser, é o propósito deste tema, daí 

a necessidade de “preliminar”, temas, sensações, necessidades, ansiedades, 

seduções, que apesar de se reportarem ao início, são para mim, agora aqui 

expressas, revisões de “apontamentos”. “Apontamentos” não só pelo referido, 

mas porque sugerem algo que foi anotado, escrito, sentido e ao mesmo tempo 

porque não encerram um fim em si mesmo, são Princípios de e para algo.  

Estágio… No âmbito da formação de professores construída na 

profissão, o EP assume-se como o ano por qual todos esperamos, o ano onde 

podemos concretizar uma ideia ou ideias, onde a nossa real “prova” decorrerá 

face aos alunos. Será que vamos fazer a diferença? Ou seremos apenas mais 

um professor? O que eu esperava, o que eu expectava, era levá-los comigo, 

todos, não podia compactuar com o marasmo, com a inércia, nem com a apatia 

pedagógica face a problemas que pudessem surgir, eu queria que eles, como 

turma, tivessem um pouco da minha identidade, dar-lhes um pouco de mim e 

também obter um pouco deles. Queria que em conjunto construíssemos a 

nossa Turma. Partilhar. Apostar neles, nas pessoas que moravam dentro deles. 

Gostava de fazer minha, a frase de Thomas Eliot, “Só aqueles que se arriscam 

a ir demasiado longe conseguem descobrir até onde uma pessoa pode ir”, eu 

sabia que tinha de arriscar, de me (re)descobrir para puder descobri-los a eles.  

Assim, de bloco de notas na mão, mantendo a minha informalidade 

comum, ia realizando apontamentos prévios, na ânsia e na espera do ano 

iniciar. Na altura, sentia-me como um animal selvagem dentro de um colete de 

forças, o que eu pretendia era teorizar, pela prática (oferecida pelo estágio), 

conceitos, ideias, até mesmo questionar “dogmas”, metodologias e modelos de 

ensino, quiçá a própria conceção de Educação Física. Preocupava-me o 

estado da Educação, assustava-me a forma como cada vez mais se 

constrange a criatividade, e o modo como a Educação Física surge, porquanto 

espectava outro papel para ela. Apontei, escrevi, eis alguns desses escritos: 
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“.A pluralidade da inteligência(s), “O psicólogo de Harvard  

Howard Gardner reinventou a forma como avaliamos o QI5 

argumentando que existem vários outros tipos de inteligência, além 

daqueles que nos ajudam a ser bem sucedidos na escola…” 

(Goleman, 2009), não será o primado último da escola, potenciar as 

capacidades dos alunos? Roger Shank (2010) “Muito do que se 

passa nas escolas não tem nada a ver com o currículo, mas com os 

problemas que resultam de se estar sentado numa sala o dia todo.”, 

qual a importância acrescida da Educação Física na escola, para um 

desenvolvimento do aluno como um Todo? Existem um conjunto de 

«inteligências» que devem ser tidas em conta quando falamos de 

educação na atualidade. Inteligência Emocional, e... Social. 

.O criar, o construir, o espírito criativo, têm de ser muito mais 

potenciados e privilegiados na escola – A Educação Física pode ter 

aqui um papel empreendedor.” 
 

Todo o tempo se foi fazendo, mas o importante era aquele que estava 

para vir. No início, aquele sentimento tão estranho, mas que com o decorrer do 

tempo se tornou tão próximo, de sermos ainda alunos e de ser incutida em nós, 

a enorme responsabilidade de sermos de igual forma, professores. Toda a 

minha ação, todas as tarefas que me eram confinadas, deveriam ser 

ponderadas, éticas, com  a sabedoria de que seria com os alunos e que assim, 

teriam de ser sempre balizadas por princípios e valores. Começava aquele 

friozinho a crescer. Sabia e sentia que Ser Professor não seria tarefa fácil. 

Ansiava por momentos de partilha, de convívio, de reflexão, de críticas 

construtivas, queria todo o conhecimento para mim, mas também queria abrir-

me a novos lugares e pessoas, queria mais “saberes”, queria poder possibilitar 

mais “aprendizagem”. Sabia que ia encontrar uma multiplicidade de perspetivas 

e personalidades, fossem de alunos, professores da área disciplinar, ou 

auxiliares de ação educativa. O que eu pretendia era dar-lhes e mostrar-lhes 

um pouco de mim, não queria passar despercebido, não podia contentar-me 

com o “ ser mais um”. Não obstante, neste turbilhão de sentimentos e no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Quociente de inteligência	  
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fervilhar de ansiedades, sabia que no caminho ia ter o “olhar e o dedo” de duas 

pessoas fundamentais em todo o meu processo, o Professor Cooperante da 

escola onde lecionaria e o Orientador de Estágio da FADEUP, que me 

ajudariam a percorrer o longo caminho que estava para vir e isso reconfortava-

me. Sabia que muito iria aprender. 

Paralelamente, também a melancolia resignada e as apreensões 

surgiram. Tinha receio de não conseguir corresponder às expectativas 

depositadas em mim, tinha receio de não conseguir alterar a forma de como os 

meus alunos encaravam a vida e o desporto, tinha receio de não marcar a 

diferença, tinha receio de não os “levar” comigo, tinha receio que tudo se 

tornasse numa fria submissão de tarefas somadas, obrigatórias à espera do 

Fim, no meio de almas desinteressadas. Mas, o que vos posso dizer é que 

nunca deixem de acreditar e “Estarem Atentos”. Estejam atentos, pois os 

alunos vão fornecer-vos as oportunidades. Agarrem-nas. Quanto mais vocês as 

agarrarem, mais vão conseguir aprender. Estejam Atentos! 

Eu aprendi com eles, aprendi que com base numa relação de 

competência, de responsabilidade é possível ser afetivo e entusiasmá-los pela 

aula e revigorar-lhes o espírito para a seguinte. A minha maior motivação era 

essa, partilhar com eles tudo aquilo que tinha, ver os seus sorrisos quando 

vinham para a aula, tornar-me no professor deles e desenvolver o potencial de 

cada um deles.  
  

“Ansiava por este momento. Enquanto não soltava as primeiras 

palavras, sentia o enorme peso dos olhares e dos murmurinhos dos 

alunos. Parecia-me um momento interminável. Mas aquele era o meu 

papel, algo que muito aguardei, porque não disfrutá-lo? Com o sair 

das palavras, saía o constrangimento, o pouco à vontade, a gaguez 

inicial na voz, o nervosinho ia passando... com o passar do tempo fui-

me sentindo, num professor estagiário. 

(...) 

Agora venham os desafios, as soluções, as alegrias e amarguras, 

agora já não anseio pela primeira aula, anseio por Ensinar!”  

(Aula nº1, 17 de setembro) 
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ATO II 

 
Preparando o Caminho – EP 

 

“Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a prática deve obedecer a 

uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não olhando a que a teoria não é 

senão uma teoria da prática, e a prática não é senão a prática de uma teoria. Quem não sabe nada de um 

assunto, e consegue alguma coisa dele por sorte ou acaso, chama “teórico” a quem sabe mais e, por 

igual acaso, consegue menos. Quem sabe, mas não sabe aplicar - isto é, quem afinal não sabe, porque 

não saber aplicar é uma maneira de não saber -, tem rancor a quem aplica por instinto, isto é, sem saber 

que realmente sabe. Mas, em ambos os casos, para o homem são de espírito e equilibrado de 

inteligência, há uma separação abusiva. 

Na vida superior a teoria e a prática complementam se. 

Foram feitas uma para a outra”. 

 

Fernando Pessoa. Revista de Contabilidade, n~ 1, p. 5, janeiro, 1926 
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(Adenda 2) 
 
Entra em cena, caminhando paulatinamente com um bloco de notas na mão, o Eu (aluno). 

 

(pensando para si próprio) 

Eu (aluno) – Já tenho alguns apontamentos iniciais... mas não sei... talvez o regulamento do 

Estágio... assim, se calhar... 

 

(Interrompido pelo seu Eu (futuro)) 

Eu (professor “estagiário”) – Perdido entre pensamentos? 

 

Eu (aluno) – Sim... Estava numa espécie de Preparação para o Estágio. 

 

Eu (professor  “estagiário”) – É importante! E então, preparado? Já foste atingido por aquela 

sensação? 

 

Eu (aluno) – Qual sensação? (espanto!) 

 
Eu (professor  “estagiário”) – O sentimento de saber, sem saber porque se sabe! De uma 

necessidade, para aquilo que tu sabes que será o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Eu (aluno) – Sim é mesmo isso... até parece um pouco confuso... mas é uma necessidade de 

algo... Sei que se tratam de fenómenos complexos, o Homem a Educação, o Desporto mas... 

(Contem o ar em suspenso, quase como se o pensamento fugisse se exprimisse uma pequena 

palavra) Eu preciso de a entender!! À realidade, ao contexto, à complexidade! Preciso de ser 

reflexivo perante tal realidade, preciso de pensar nos meu alunos e no processo de ensino-

aprendizagem. É isso não é? 

 

Eu (professor  “estagiário”) – (risos) Sim estás muito perto... Eu posso-te mostrar alguns 

excertos se quiseres. 

 

Eu (aluno) – Das tuas reflexões? Mas já me podes mostrar? Não deveria ser... 

 

Eu (professor  “estagiário”) – Não... A prática e a reflexão foram o nosso ponto de partida e o 

de chegada, o que nós sabemos, comprovamo-lo lá com os alunos. Que prova maior do que 

isso? Só te posso demonstrar uma necessidade... mostrando a sua completude. 

 

Eu (aluno) – Mostra-me então... 
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2.1 – Anatomia do Estágio 
 

A realização do EP, possibilitou-me aceder ao conhecimento do papel 

educativo, que é central na cultura escolar, o que, por sua vez, me permitiu 

vivenciar o processo de ensino no seu “todo”. Nele assumi a operacionalização 

e a praxis6 como os pilares da minha ação. Neste concreto, é na possibilidade 

da construção da minha identidade profissional, da materialização  e 

operacionalização do que aprendi até ao momento, que o EP assumiu um 

papel fundamental. Falo de realizar um Teorema em Ato7. Falo de um 
conhecimento construído através da perceção, da informação recebida e 
percebida, da resolução de situações-problema e daquilo que eu já 
possuía como conhecimento conceptual, cognitivo e o advindo de 
experiencias passadas vividas. Assim, o EP pode ser entendido como “uma 

experiência de formação estruturada e, como um marco fundamental na 

formação e preparação dos alunos para a entrada no mundo profissional (...)” 

(Caires, 2001, p. 15). A complementar a ideia advogada pelo autor é referido 

no Regulamento do EP da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

no artigo 2º que “O EP [EP] visa a integração no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão.” (Matos, 2010, p. 2).   

A estruturação e funcionamento do EP tem em conta, os princípios 

decorrentes das orientações legais do Decreto-lei no 74/2006 de 24 de março e 

o Decreto-lei no 43/2007 de 22 de fevereiro no cumprimento do Regulamento 

Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto, e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. 

O EP é superiormente enquadrado pela Comissão Científica do Curso 

de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Práxis – Processo pelo qual uma teoria ou conceito é realizado na prática,  concretizado contextualmente   e 
posteriormente alvo de reflexão. 
7 Conceito desenvolvido por Gérard Vergnaud – La Teorie des Champs Conceptuals (1990) – Teoria que ajuda a 
perceber como as crianças e jovens constroem conhecimentos Matemáticos em contexto reais. 
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Educação Física, presidida pelo Diretor do Curso. A organização da unidade 

curricular é da responsabilidade do professor regente, em estreita relação com 

a Comissão Científica e a Comissão de Acompanhamento do Curso de 

Mestrado em Ensino. 

A orientação da prática de Ensino Supervisionada está revista nos 

artigos 6º e 7º, do Regulamento do EP da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, sendo realizada por um docente da FADEUP, que 

exerce a função de orientador, nomeado pelo órgão competente, mas também, 

por um professor cooperante, escolhido pela comissão científica, ouvido o 

professor regente da unidade curricular EP. É assim estabelecida a relação 

entre a Faculdade de Desporto e a Escola Secundária ou Básica, na qual o 

estudante estagiário exercerá as suas competências e funções. 

 

2.2 – A necessidade da REFLEXIVIDADE para a construção do 
“EU” professor 
 

Contemporaneamente, vivemos cada vez mais numa época onde um 

conjunto de crises se avolumam e assediam um conjunto de campos 

diferenciados (como a educação, a economia, as finanças, a política, etc..). 

Esta realidade, implica um confronto constante de contextos e valores, fruto da 

enorme variabilidade cultural e social, que tem que ser tida em conta quando 

se fala de Educação. É neste paradigma social, “Movediço”, que o Professor 

partilha o seu conhecimento e fornece ferramentas para os alunos não se 

perderam nas ondas de informação permanentes. Como adverte Capra (cit. por 

Maciel, 2008) “vivemos hoje num mundo globalmente interligado, no qual os 

fenómenos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos 

interdependentes. Para descrever esse mundo apropriadamente, necessitamos 

de uma perspetiva ecológica que a visão de mundo cartesiana não nos 

oferece” (p.104). É neste quadro que surge a necessidade de uma ação 

pedagógica reflexiva e uma abordagem complexa. 

Ser professor exige cada vez mais novas competências e novos 
modos de atuar que permitam dar resposta às necessidades 
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multiculturais, às mudanças ideológicas e fundamentalmente resolver a 
panóplia de problemas que surgem no decorrer da ação que é única, 
situacional e complexa. É neste panorama, que o entendimento de professor 

tem vindo a ser reformulado à luz das mudanças sentidas na sociedade em 

geral, sendo que “o conceito do ‘bom’ professor como alguém que é ‘exigente’, 

‘severo’, ou simplesmente ‘competente’ está a ser abandonado.” (Glatthorn et 

al., 1981, p. 63) 

Assim, e do mesmo modo que em todas as outras profissões, a 

tendência é de haver uma especialização, sendo que, aquele que tem a seu 

cargo a responsabilidade de ensinar só será um profissional da educação se 

for um perito na criação de situações de aprendizagem. O ‘professor-

dinamizador’, ‘desencadeador de aprendizagem’, o ‘professor-recurso’ foi 

tomando vulto. Ao reconhecimento de que a aprendizagem é facilitada por uma 

boa relação pedagógica, acrescenta-se a consciência de que o professor é um 

educador (Glatthorn et al., 1981, pp. 63-64). 

Neste quadro, esta pertença à entidade, que se pretende 
formadora, faz com que a responsabilidade como professores, seja 
exponencialmente aumentada e se carregue nos ombros o peso de poder 
ajudar a mudar o mundo, de nos realizarmos e realizarmos o outro, qual 
dimensão configuradora do eu, ápice a ápice, segundo a segundo, hora a 
hora, dia a dia, aula a aula. 

Urge, portanto, a necessidade, a premência, a carência de um 
caráter transformador e emergente do “EU”, onde se abandonam 
preconceitos obsoletos, desajustados e diminuidores da nossa função. 
Desta forma, e como ficou patente nas ideias  anteriores, reclama-se, 
agora, um professor que pense acerca das suas aulas, alunos e 
contextos, que pense acerca da construção do seu conhecimento, que 
quer reaprender a pensar. 

É, assim, neste enquadramento, que surge o conceito de professor 

reflexivo por oposição “à conceção tecnocrática de professor, mero aplicador 

de packages curriculares pré-enlatadas numa perspetiva descendente de 

racionalidade técnica.” (Alarcão, 1996, p.176) 
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Na verdade, o termo reflexão tem vindo a ganhar credibilidade no 

contexto educativo, como elemento impulsionador da emancipação docente e 

reconstrutor dessa mesma identidade, qual consciencialização da profissão. A 

reflexão tem lugar em momentos de identificação de problemas, de tentativa de 

melhoramento, de procura da excelência, da aceitação da incerteza, entre 

outros. Opõe-se, categoricamente, às rotinas, ao hábito, à submissão e à 

mediania. Zeichner (1999) adverte que refletir sobre o próprio ensino exige 

espírito aberto, responsabilidade e sinceridade. Espírito aberto às novas 

ideologias, sugestões, conceções e pensamentos, responsabilidade perante as 

ações e posições tomadas e sinceridade crítica durante a nossa atuação 

pedagógica. A estas características, acrescentamos ainda a criatividade. 

Criatividade para reinventar, inovar e satisfazer os nossos anseios e 

dificuldades. No entanto, é através da reflexividade que se consegue aumentar 

a profundidade do próprio conceito. Pois, enquanto se pode situar o termo 

reflexão num cariz absolutamente teórico e estanque, a Reflexividade leva a 

uma “Reflexão” da própria reflexão. Mais importante do que “apenas” refletir 

(pasme-se!), é aplicar os resultados dessa mesma reflexão à prática, 

atribuindo-lhe significado. O mesmo será dizer que é pautar a nossa ação pelos 

resultados dessa mesma reflexão.  A este ato acresce a necessidade de um 

discurso estratégico que, por sua vez, irá provocar alteração na prática 

educativa, reformulando a sua ação, permitindo assim um cariz praxis, onde a 

teoria sustentará a prática. 

Os professores devem, igualmente, ser reflexivos, por forma a agirem 

autonomamente. Assim, e segundo Dewey (cit. por Alarcão, 1996, p.175) a 

reflexão pode ser entendida como uma “forma especializada de pensar. Implica 

uma perscrutação ativa, voluntária, persistente e rigorosa daquilo que se julga 

acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, evidencia os motivos que 

justificam as nossas ações ou convicções e ilumina as consequências a que 

elas conduzem.” Então, ser professor reflexivo implica recorrer ao 

questionamento, na avidez de aprender e compreender. Neste sentido Alarcão 

(1996) refere que ”Aceita-se o sujeito em formação, quer ele seja o professor 

ou o aluno, como pessoa que pensa, e dá-se-lhe o direito de construir o seu 
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saber”. (p.175) 

Este modo de estar permite reequacionar as metodologias utilizadas 

pelos professores às mais diversas situações, escolas e alunos. Agindo 

adequadamente, poderemos valorizar a nossa profissão, melhorando a opinião 

da sociedade atual sobre o papel da escola e dos professores. Como diz 

Zeichner (cit. por Alarcão, 1996, p.176) o conceito de professor como prático 

reflexivo reconhece a riqueza da experiência que reside na prática dos bons 

profissionais. 

O Ser Professor pressupõe muito mais que ser burocrata, 
prescritivo, que basear a ação numa prática sem fundo teórico, ser um 
mero distribuidor de Conhecimento – é necessário PARTILHAR. Passemos 

a ser mais que isso, sejamos reflexivos. Ao sermos professores reflexivos 
podemos, da mesma forma, criar alunos reflexivos, que pensem sobre as 
suas ações e aprendizagens, que lhe atribuam um significado, 
significante. Esta será uma mais-valia na sua vida, já que poderão adequar os 

seus conhecimentos às diversas circunstâncias que vão experienciar, 

preparando-os para melhor enfrentarem os desafios ao longo da sua vida. 

O ensino reflexivo melhora assim a ação profissional e cabe ao 

professor regular, de forma continua, avaliar e rever com frequência este 

exercício. Segundo Dewey (cit. por Albuquerque, 2005, p.18) o que queremos e 

o que precisamos é, pura e simplesmente Educação. Neste sentido, 

avançamos com mais rapidez e mais segurança quando nos devotarmos a 

definir o que é Educação e que condições devem ser satisfeitas para que a 

Educação possa ser uma realidade e não um nome ou um slogan. A 

reflexividade deverá assumir-se, assim, como uma forma de estar no ensino, 

onde o professor se conhece, aprende e se renova numa constante 

investigação sobre si e sobre a sua prática, descobrindo as suas falhas e 

potencialidades. O pensamento reflexivo é uma capacidade. Como tal, não 

desabrocha espontaneamente, mas pode desenvolver-se. Para isso, tem de 

ser cultivado e requer condições favoráveis para o seu desabrochar” (Alarcão, 

1996, p. 178).  

Qual momento de celebração, qual oportunidade única, a de poder 
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participar neste quadro de formação. Sei agora que não é fácil o caminho para 

a Reflexividade, o inicio é tumultuoso, parece que as palavras nos custam a 

sair, sentamo-nos por vezes sem qualquer ideia começar a desabrochar, mas 

também descobri o quanto de bom tudo isto acarreta. Quando a descobrimos 

deixa de ser uma tarefa e constitui-se numa necessidade, para mim enquanto 

professor, para a minha ação enquanto potenciador de aprendizagem, para os 

alunos enquanto cerne e razão da nossa Profissão.  

Em última análise, a necessidade da Reflexividade existe numa 

dimensão congregadora de todas as outras e que, acredito, que se deveria 

privilegiar. Uma dimensão maior, uma dimensão que pode formar para mudar o 

mundo! A possibilidade de trabalhar o potencial de cada ser-aluno, um 

sentimento tão grande, que este sim é difícil de teorizar. 

 
Tudo isto são coisas, coisas que nós podemos amar. Mas não posso amar 

palavras. É por isso que não aprecio doutrinas, não têm dureza ou moleza, não têm 

cores, não têm arestas, não têm cheiro, não têm gosto, nada têm senão palavras. Talvez 

seja isto que impede de encontrares a paz, talvez seja as palavras em excesso. 

(Hesse,2007) 

 

2.3 – Um toque de COMPLEXIDADE para Ensinar a Condição 
Humana 

 
A Educação, o Desporto, o Homem colocam-nos o desafio da 

Complexidade. Neste sentido, é fundamental entender a organização do 

ambiente educativo como um sistema em interação, que aponta para uma 

abordagem sistémica e ecológica do ensino. Assim, face à complexidade da 

problemática humana justifica-se uma abordagem de uma ecologia profunda 

que “(...) reconhece a interdependência fundamental de todos os fenómenos, e 

o facto de que, enquanto indivíduos e sociedades estamos todos encaixados 

nos processos cíclicos da natureza” (Capra,1996, p.25). Ainda o mesmo autor 

advoga que “(...) não separa seres humanos – ou qualquer outra coisa – do 

meio ambiente natural. Ela vê o mundo não como coleção de objetos isolados, 

mas como uma rede de fenómenos que estão fundamentalmente 
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interconectados e são interdependentes.” (p.25). Para procurar um 

entendimento das problemáticas que se levantam, para encontrar soluções, 

para percebermos os alunos, a turma e o seu comportamento e desempenho 

nas aulas, não podemos ter uma visão “rasa”, “curta” e redutora do processo 

de ensino-aprendizagem e do Homem. Não esqueçamos nunca que estamos a 

falar de seres humanos e que “O ser humano é em simultâneo físico, biológico, 

psíquico, cultural, social, histórico.” Morin (2002, p.17). Este prenúncio é 

fundamental.  

Deste modo, ao conhecermos os sistemas em qual os alunos se 

“aculturam”, percebendo as suas características próprias e saberes já 

adquiridos, podemos alcançar uma maior compreensão acerca deles. É 

necessário recuperar a natureza unitária do homem, que se encontra 

completamente desintegrada no ensino.  

Ao falarmos de complexidade falamos também de diversidade (Vieira, 

2009),  mais especifico de uma diversidade cultural, construída por uma 

pluralidade de indivíduos. Segundo Morin (2002, p.61) “A cultura é constituída 

pelo conjunto de saberes, saber-fazer, regras, normas, interdições, estratégias, 

crenças, ideias, valores, mitos que se transmitem de geração em geração, 

reproduz-se em cada individuo, controla a existência da sociedade e mantem a 

complexidade psicológica e social.”, não obstante, neste fluxo externo também 

cada individuo representa em si uma cultura própria “O próprio ser humano é 

simultaneamente uno e múltiplo. (...) Importa também ter em conta que todo o 

ser, mesmo o mais fechado na mais banal das vidas, constitui em si um 

cosmos. Traz em si as suas multiplicidades interiores, as suas personalidades 

virtuais, uma infinidade de personagens quiméricas (...)” Morin (2002, p.62). 

Perdidos? Parece difícil e uma árdua tarefa, até mesmo uma sensação de 

inexequibilidade, exercer alguma influencia, fazer a diferença na vida de um 

aluno, mas é possível. Eu sei que sim e acredito.  Para tal, temos que o 

entender como ser complexo que é, um ser cultural e agir em função disso. 

Devemos, ainda, atuar sobre as interações de contextos que têm uma 

influência direta ou indireta no processo de ensino-aprendizagem. Konrad 
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Lorenz aplica o termo “imprinting cultural”8, que é aquilo que nos distingue e 

nos que aprazou a identidade desde a nascença até ao momento em que nos 

encontramos. Já Morin (2002) refere que “O Imprinting cultural marca os 

humanos desde o seu nascimento, primeiro com o selo da cultura familiar, 

escolar em seguida, e depois prossegue na universidade e na profissão” (p.33), 

ou seja, é na escola que nós podemos também fazer a diferença. Porquê 

deixar fugir a oportunidade?  

Devo confessar que falar da complexidade não é tarefa fácil, mas é 

fascinante, é acutiladora, sendo que por vezes se torna irresistível não 

convergir o discurso por outras linhas, como por exemplo falar de sistemas 

não-lineares, de “Atractores Estranhos”. Isto porque durante o EP, só à luz 

deste entendimento foi possível “Ensinar”; não nos sujeitarmos à Teoria do 

Caos, a famosa borboleta que bate as asas em Pequim e ao fazê-lo provoca 

uma Tempestade do outro lado do mundo, porque ,por vezes, uma pequena 

intervenção, um simples feedback, ou até uma simples regra podem mudar 

todo o comportamento da turma. Ora vejamos os excertos das aulas: 28 (10 de 

janeiro de 2011)  35 (2 de fevereiro de 2011), 48 (29 de março de 2011) que 

espelham o referido:  

 
“Iniciando a reflexão por uma abordagem às estratégias 

delineadas anteriormente, podemos referir que a alteração de 

um contexto que se tenha constituído como hábito, torna-se ele 

próprio um “Atractor Estranho” de si mesmo. Uma das tarefas 

de aprendizagem delineadas possuía uma Mecânica de 

funcionamento complexa, mas percetível. Contudo, esta não 

obteve o rendimento esperado, o que me obrigou a ajustar e a 

alterar. Este aspeto esteve relacionado com a alteração das 

situações de jogo que HABITUALMENTE realizam, o que 

provocou um certo estranhar, que aliado à complexidade do 

exercício se traduziram num fraco momento de aprendizagem. 

Futuramente, e tendo em conta o pouco número de aulas até à 

Avaliação Sumativa, devo procurar manter a estrutura organizativa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Edgar Morin (2002) – Termo proposto por Konrad Lorenz para dar conta da marca sem retorno que impõe as 
primeiras experiências do jovem animal. 



33	  
	  

dos exercícios e desenvolver os objetivos propostos, através de uma 

condicionante ou variante. 

Umbilicalmente relacionada, a minha ação foi propiciadora de um 

jogo de ressaltos e sobressaltos. Como o objetivo e dinâmica da 

tarefa de aprendizagem referida anteriormente não estavam a 

evidenciar o desempenho esperado, o meu feedback e intervenção 

provocou a AMPLIAÇÃO DO ERRO! O meu conteúdo verbal 

dominante, foi? “Leva, leva…!!”, “vamos, vamos…!”, “Rápido, 

Rápido…”, ou seja, fazia um APELO constante à PRESSA, logo à 

ânsia. Este pressuposto, fez ressaltar a velocidade do 

movimento de forma indiscriminada, fazendo desaparecer o 

TIMMING de decisão e o tempo para VER a paisagem TODA do 

jogo. Com isto, veio a verificar-se, como já referido, um jogo de 

ressaltos, faltas, tornando os alunos ainda mais “trapalhões”. 

Assim concluo que devo fornecer um feedback muito mais qualitativo 

e de correção. Apesar de ser esta a norma que vinha a evidenciar, a 

alteração do contexto fez-me, também a mim, alterar a minha ação.” 
(Aula nº19, 23 de novembro) 

 

 “Paulo Cunha e Silva (2000) refere “…mas e se durante esse 

processamento de informação a situação mudar? Se houver 

variações únicas na situação como é que a solução… ajudaria o 

Jogador?”. A variabilidade, o caos e a aleatoriedade são 

características presentes de forma inerente no jogo. Como tal, a 

maior dificuldade em Educação Física, passa por num reduzido 

espaço de tempo, provocar e permitir aprendizagem nos alunos, 

que lhes permita a correta adequação do conteúdo lecionado à 

situação de jogo em causa. No entanto, devido à dificuldade de 

controlo contextual do jogo pode existir uma InCorporacção do erro. 

Por conseguinte, na próxima aula, o planeamento deverá conter 

condicionantes e diferenciações entre níveis de aprendizagem para 

precaver este tipo de situações.” (Aula nº 21, 30 de novembro) 

 

“Independentemente da nossa intervenção/ação já existe uma 

perceção à priori do mesmo, que irá influenciar inconscientemente as 
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ações/Decisões dos alunos. É importante percebermos e 

distinguirmos dois conceitos - a de jogo, com j minúsculo e Jogo com 

J maiúsculo. O jogar, com j minúsculo, resulta do lado cultural do 

aluno que vai condicionar as intencionalidades, de forma 

inconsciente, ou seja, algo que faz parte do corpo, do contexto, do 

nicho ecológico no qual se inscreve. O Jogar passa pelo 

desenvolvimento de determinada forma de jogar (a minha 

influência/intervenção), segundo princípios/valores, pelos quais 

me rejo durante todo o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. Assim, numa primeira etapa correspondente a 4 

aulas, é fundamental que exista uma preocupação em aproximar 

os alunos de uma cultura de Jogo partilhada. Para isso, 

procurarei incidir sobre as regras, a relação com bola e o 

entendimento do jogo, sob a qual abordarei o posicionamento 

estrutural em campo.” (Aula nº28, 10 de janeiro) 

 

“Como exemplo concreto, a utilização de regras em situação de 

jogo é importante, pois o propósito é o de criar contextos de 

vivenciação ricos, que permitam que os desempenhos dos 

alunos se pautem por uma elevada ocorrência de Interações e 

Intencionalidades relativos aos nossos conteúdos, no entanto, a 

introdução de regras não poderá ocorrer de forma desmedida, 

pois poderão funcionar como condicionantes para aquilo que 

nós queremos que ocorra na situação de aprendizagem. O que 

ocorreu na ultima tarefa de aprendizagem, levou a um jogo 

demasiado “prensado” e ansioso, não sendo o contexto propício para 

evidenciar do comportamento pretendido. Perante isto, a futura 

utilização de regras em contexto de jogo, não poderá condicioná-lo 

em demasia.” 

 

“O Futebol é um fenómeno complexo pois revela-se um sistema 

dinâmico não linear cujo comportamento não varia linearmente com o 

tempo, e o resultado depende da forma como se joga e se vai 

jogando. Esta complexidade associa-se imediatamente ao acaso 

e à imprevisibilidade, o que justifica uma abordagem não linear. 
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Ou seja, não poderemos aplicar leis intangíveis ou mesmo 

equações não lineares que procurem com precisão a solução 

pois essa solução será sucumbida no mesmo instante, pois nos 

instantes seguintes outras soluções fariam sentido.” 

 

Deste modo, penso que podemos considerar que tanto o Homem, 

como a Educação Física e a Educação em geral se podem enquadrar ou 

“categorizar” nos fenómenos complexos. Pode ser um desafio, uma rutura, mas 

eu nesta escola, com estes alunos, consegui!  

Assumido a necessidade de uma mudança Epistemológica, no que diz 

respeito à compreensão dos fenómenos, Morin (s/d, cit. por Fortin, 2005: 31) 

refere que os paradigmas podem ser definidos como “os princípios essenciais 

de oposição, distinção, relação, associação nos discursos, teorias e 

pensamentos”, procuro apenas que fique patente que não só o entendimento 

teórico deve pressupor “complexidade”, mas a operacionalização e o 

planeamento só fazem sentido perante esta coerência. Não obstante, o ensinar 

a Condição Humana obriga-nos a mais. Compele a entender o Conhecimento e 

a Ciência de outra forma. Assim, é imprescindível reconhecer entre a dispersão 

e consistência do conhecimento, a Obliquidade como condição necessária para 

ensinar “(...) um novo sujeito do conhecimento, a que chamaremos oblíquo, 

permite a construção de um novo lugar de observação que tempera um lugar 

de superfície, tangencial, abrangente com uma visão de profundidade.” (Silva 

P. C., 1999, p.47). Ensinar o Erro e aprender com ele, perceber a subjetividade 

como caminho fundamental para perceber e modelar os fenómenos e por 

último, mas não menos importante, revestir a Educação de Ética, de uma ética 

capaz da humanização da humanidade. 

Por tudo que foi referido, impele-se uma Educação Física renovada, 

que não renegue a especificidade de cada área do conhecimento, mas que se 

muna de conhecimentos que se revelem válidos e pertinentes para as suas 

preocupações. Que assuma a sua diferença relativamente às restantes 

disciplinas do currículo escolar, mas que ao mesmo tempo use essa diferença 

para se estruturar e organizar de forma distinta, pois nós lidamos com o corpo-

todo, o eu total. E, toda a aprendizagem que possamos ou não desencadear, 
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neste compêndio de complexidade, é muito mais difícil de quantificar. Tal como 

projeta Bento (2004) para as Ciências do Desporto “uma larga panóplia de 

perspetivas de crescimento e desenvolvimento”. (p.53).  

 
 
2.4 – Educação e suas Relações 

 
Recorro a Capra (1996) e à sua afirmação de que “o novo paradigma 

pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que concebe o mundo 

como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas.” (p. 

25). Assim, torna-se óbvio que para compreender a Educação ou qualquer 

Fenómeno Social, Antropológico não lhes podemos subtrair as instancias 

fundamentais que compõem uma sociedade. Não podemos alhear ou subtrair a 

política ou a economia, a religião ou a cultura. Sei que não posso falar de todas 

com a mesma completude e profundidade, até porque, o que pretendo é 

apenas demonstrar que na interação entre elas a nossa atuação, como 

profissionais de educação, é influenciada. 

Iniciando com o constructo educação, é percetível que este se foi 

tornando, cada vez mais, um campo ou espaço invadido e perfurado por todos 

os outros. Na verdade, o que cada vez mais ouvimos e vemos é uma Educação 

da “banca”, onde a formação assenta na procura de construir um produto para 

o mercado, que possa ser valorizado e utilizado. Perdeu-se a preocupação com 

o processo, com a plenitude do homem e da humanidade, sendo que, 

provavelmente, estamos perante uma rutura. Mas este é um dos mais difíceis 

desideratos. Foi fácil para mim, encontrar na escola professores tristes, 

desmotivados, quase com um olhar de abandono e de pedido de socorro, seja 

por motivos políticos, económicos ou familiares, o que é certo é que toda a 

atuação Micro (na Escola) é influenciada a nível Macro. Mas, o contrário 

também é verdade! A nossa atuação pode fazer a diferença, mesmo que por 

vezes nos pareça uma pequena gota num oceano tumultuoso, a verdade é que 

pode fazer toda a diferença. Vejamos o excerto do meu Diário de Bordo 

referente ao dia 10 de novembro de 2010, em que a noção do fazer a diferença 
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está plasmado:  

“Rastreio Visual - Projeto de Educação para a Saúde 

Quando a Escola, enquanto instituição, se abre à comunidade, o seu 

cariz "educador" abraça uma causa. Não é a causa em si que se 

transcende ou, define a sua relevância, mas sim a Preocupação; a 

educação para uma sensibilidade, para um despertar, o prestar um 

serviço público. 

A necessidade de "fazer parte", do gosto de ser professor, obrigou-

me a uma participação, a estar envolvido, com premência, cariz, brio 

e vontade. Orgulho-me de poder ajudar a fazer o Homem, de ajudar 

na epopeia do crescimento da conquista. Só assim perspetivo a 

minha atuação. 

Para os alunos, a nossa participação e mobilização numa atividade, 

projeto, evento, resulta num reafirmar de uma postura, de uma forma 

de estar, perante eles, escola e comunidade. Este foi o meu 

objetivo... desfrutado ao som das palavras "obrigado professor, por 

ter vindo. 

Obrigado Eu!” (Diário de Bordo, 10 de novembro) 

 

E o Desporto? Fenómeno humano, logo por si só complexo. Atentemos 

sobre ele para percebermos onde pretendo chegar. 

Segundo Constantino (2001) “O desporto e as suas práticas, enquanto 

fenómeno social e objeto de investigação, são matéria de crescente 

complexidade requisitando diversos saberes disciplinares para a respetiva 

interpretação” (pp. 57). É um facto que o Desporto tem um grande estatuto nas 

sociedades atuais, tem preponderância e peso, ao mesmo tempo encerra nele, 

ou melhor, permite-nos ver através dele, as diferentes instâncias da sociedade.  

O mesmo autor salienta que “o desporto é o reflexo de uma sociedade (…) 

contém as contradições inerentes a outras práticas sociais e à sociedade, o 

desporto não é uma realidade transhistórica ou transcultural.” (p. 62). Estou de 

acordo com a afirmação, no entanto ressalvo que o Desporto e o modo como 

se encerra ou realiza em cada sociedade, não deve ser entendida de forma 

isolada, uma vez que falamos de uma Ecologia Profunda (contexto temporal e 

espacial). Neste contexto, recupero o legado de Bento (2004), que alerta para 
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que “Não esqueçamos que a finalidade do desporto é a de ajudar a fazer o 

homem como pessoa única, singular, distinta. Ajudá-lo a encontrar-se e medir-

se como sujeito dentro da sua grandeza física, estética, moral e espiritual.” 

(p.363). Não obstante, o mesmo autor  afirma, “Porém, como noutros 

fenómenos humanos, o lugar central foi aos poucos ocupado por uma estrutura 

oligárquica que, não raras vezes, perverte a mensagem que é suposto servir. 

Onde brilha o dinheiro, empalecem os ideais. Estes veem-se arredados da 

pólis desportiva por interesses, mandarins e mandaretes com uma altura e 

grandeza de vão de escada.”. Ainda o mesmo autor afirma que “desporto não é 

um tema menor, com pouco ou nenhum valor para abordagens literárias e 

culturais. É um caleidoscópio da diversidade de problemas e traumas da vida e 

do homem, das suas fraquezas e contradições. Pela sua janela entra e 

contempla-se o mundo todo.” (Bento, 2004, p. 200).  

E nós, professores de EF, que lidamos com os dois fenómenos? Penso 

que ficou bem clara a complexidade dos dois fenómenos que nos interessam, 

Educação e Desporto, assim como, as suas diferentes interações com outros 

campos da sociedade.  

É nesta encruzilhada caótica e movediça que a Educação Física se 

encontra. Num estado de uma calmaria paralisante, quase patológica, talvez 

síndrome de “coma induzida”. Na realidade, a Educação Física vê-se muitas 

vezes refém ora da Educação, ora do fenómeno Desportivo. “Não pode nem 

deve a escola ser fonte de depressão, mas um espaço e uma referência para 

qualificação do quotidiano da vida. É esta que importa tomar como ponto de 

partida para a configuração daquela” (Bento, 2004, p.153). Neste percurso do 
EP senti, que mesmo nós, profissionais de Educação Física, ainda não 
temos uma ideia concreta daquilo que ela representa, da sua finalidade, 
das suas potencialidades, não só teóricas e abstratas, mas também da 
sua prática, da sua operacionalização. Não podemos ter medo de a 
assumir como Desporto, que nas suas várias dimensões se concretiza em 
mais uma, na Escola. Um bem haja ao Professor Jorge Olímpio Bento: “Trata-

se de fundir a escola e a vida, de integrar mais uma na outra e de consumar o 

desiderato de desportivizar a escola e escolarizar o desporto.” (Bento, 2004, 
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p.153). 

Mas então que Homem quer fazer o Desporto? Qual a excelência da 

Educação Física? 

Recorro novamente a Bento (2004, p.77) quando refere “A meu ver é 

disto que o desporto trata e é essa destinação que faz dele um fenómeno 

antropológico fundamental em todas as épocas e lugares. E, porventura, será 

também isso que, ao cabo e ao resto, as pessoas procuram nele. Com a 

insatisfação e incomodidade de quem sabe ser insuportável a distância entre 

aquilo que o homem está a ser e o sonho de grandeza e plenitude que 

intimamente o exalta. Mas também com a esperança e a confiança de quem se 

lembra do infinito que o homem já percorreu até ao presente e ousa, por isso, 

sonhar com o infinito que ainda e sempre lhe faltará andar.”  É no negar da 

humana pequenez, da banalidade, o rejeitar da mediocridade, que o Homem, 

através do Desporto, caminha pela procura e no desejo da perfeição. Esculpe a 

palavra com suor, trabalho, tenacidade e afinco, procura através de façanhas 

superar-se, trepar e chegar ao cume da excelência. Revela a imensidão e 

nobreza, do seu sonho. O Desporto, projeta o Homem na sua Utopia, 
relega-o para a criatividade, confere-lhe a condição humana clássica, da 
persistência, da transparência, da integridade. O homem tem nele uma 

forma de se superar todos os dias, de se transcender, de caminhar sempre no 

sentido da completude da sua perfeita imperfeição. É um fenómeno complexo 

que ocorre em diversos contextos e com diversas expressões, mas em todas 

elas celebra o Homem. 

É isto que lhes fruímos de transmitir, aos alunos, esta paixão e 

vivencia, só assim os podemos “despertar”. No início foi difícil, estava 

demasiado preocupado com tudo aquilo que era o acessório, mas consegui ser 

aquele veículo que os guiou ao Desporto. Penso que no fim, eles 
perceberam que não só de “correr”, “saltar”, “jogar” se faz o desporto, é 
muito mais do que isso. Só assim perante este “olhar”, é que podemos 

perceber o que uma conceção de Educação Física deve transportar com ela. O 

meu ponto de partida é aquilo que lhe garante corpo  e forma, o Desporto. Ela 

utiliza-o para atingir os seus objetivos enquanto disciplina de âmbito escolar. 
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Tornando-se assim polissémica (no seu sentido e significado), plural (no 

propósito e no modo) e terreno fértil para o desenvolvimento de cada Ser-

aluno. E “por falar na EF”, recordemos o referido no Ato I: 

“Por falar em Educação Física... uma palavra que se desdobra, 
como se de um painel barroco se tratasse, tão simples mas tão complexa 
e profunda, por vezes, vem com ela a sensação do «incomensurável», da 
subjetividade, tão característica dos fenómenos do Homem, e não se 
exporá disso? Eu dou-lhe esse significado, o seu grande projeto é o 
Homem. Incitá-lo ao sentimento de superação, de espírito de equipa e de 
sacrifício, saber vencer um obstáculo ou desafio, sentir logrado o seu 
esforço na sua própria evolução, é o incorporar de um repositório de 
valores, é liderar, organizar, sentir o corpo em ação, é não se deter ao 
óbvio e ao concreto. Iluminar olhares e corações, ver transcender outros 
seres, levá-los àquela linha ténue do horizonte, ao infinito de cada um.” 

Com o avançar do EP, tudo isto se foi tornando mais palpável, nele fui 

percebendo a verdadeira profundidade destas palavras, na importância da 

Educação Física para a recuperação do lugar do corpo, não só na escola mas 

também na sociedade. 
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ATO III 

 
A substância do Contato 

 
A escola carece de riso, de entusiasmo, de dinamismo, de palmas, de alegria e animação; precisa que se 

goste dela. E o desporto é um meio primordial de renovar a educação, de lhe emprestar uma cara de 
festa e convivialidade, de quebrar a rotina escolar com competições internas e externas. Trata-se de 

fundir a escola e a vida, de integrar mais uma na outra e de consumar o desiderato de desportivizar a 
escola e escolarizar o desporto. 

 (Bento, 2004, p. 153 ) 
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(Adenda 3) 
 
 

 

Em cena o Eu (professor Estagiário). 

 

(pensando para si próprio) 

	  

Eu (professor  “estagiário”) – Esta conversa com o Eu (aluno), extrapolou-me para aqueles 
dias iniciais. Para o meu primeiro contacto Contacto com a escola. Não foram fáceis, no meio 
daquela angustia inicial, o constrangimento perante os alunos... Bem, e o facto de termos uma 
pessoa a tirar apontamentos para nos avaliar?! Ali naquele preciso instante? 

Por vezes até parecia que o meu respirar era submetido a avaliação, o peso era enorme... 
sobre Nós! 

Mas sim... foi ao longo deste contacto com a escola, com os meus alunos que eu me construí! 
Afinal de contas é esse mesmo contacto que é o Estágio Profissional.  

	  

	  

	  

(...)	  

	  

	  

Com um respirar ofegante... entra em cena o Eu (aluno) 

 

Eu (aluno) – ... hu... n... Olha já conheci os meus Alunos! Vim a correr ter contigo, porque... 
Olha nem sei... Bem, razão tinhas tu quando me disseste que o peso era enorme! Mas também 
sinto aquela alegria sabes? 

O Eu (professor  “estagiário”) Sorri... e deixa a cena, com uma frase: 

Eu (professor “estagiário) – Agora faz tu o teu caminho falamos no fim... 
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3.1 – Escola Secundária Almeida Garrett, sentida por dentro e 
por fora... 

 

Muito do que sou e do que vou ser foi induzido pela Escola Secundária 

Almeida Garrett (ESAG). Foi do contacto e do viver naquele nicho ecológico, 

com uma cultura desportiva tão vincada e elucidada, que despoletou em mim 

uma mais profunda perceção de escola, de Educação Física, do desporto 

escolar e da vida. Perdi as pesadas correntes, com grilhões, que ao longo da 

minha formação académica me foram prendendo. O que eu queria era estar ali, 

senti-me que podia rivalizar ombro a ombro com os Deuses, ali em frente ao 

portão da ESAG, senti-me VIVO. Posso chamar-lhe do (meu) Útero Escolar 

Perfeito, onde se deu a gestação do meu processo, enquanto futuro 

profissional de Educação Física. Assim, nesta analogia, “nutri-me”  de 

experiências, de vivências, de momentos de convívio, de partilha, de reflexão, 

de críticas construtivas, perdi-me e encontrei-me na multiplicidade de 

perspetivas que todos, fossem eles colegas de estágio, colegas da área 

disciplinar ou os meus alunos, ostentavam.  

Um dos exercícios (provocador) que fui procurando realizar foi 

entregar-me a ouvir o que a comunidade ao redor pensava de nós (ESAG). A 

escola tem um peso, “pesado”, em toda a comunidade e cidade de Vila Nova 

de Gaia. Sinal disto, o seu nome de “Liceu de Gaia” que, há vários e longos 

anos percorre o “boca a boca” dos habitantes. Pela sua localização, central, 

pela sua proximidade com a Biblioteca Municipal e por ainda poder “selecionar 

alunos” para ingressarem no ensino secundário confere-lhe um estatuto sine 

qua non, que transborda os seus jardins. É uma cultura muito própria e 

visceral. Muitos dos professores atuais estudaram na escola e foram alunos de 

professores que ainda lá lecionam, auxiliares e funcionários seguiram o mesmo 

caminho e têm filhos a estudar na escola, ou seja, é algo com um 

desenvolvimento à La Long e quando o digo, refiro-me a uma cultura 

desportiva, escolar e cultural partilhada. 

Mas como em tudo, Renovar é preciso. E a Escola foi mudando... 
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Alterando-se, não como destino certo e diário das minhas tão estremadas 

rotinas, não como local de (re)vestimento pessoal e cultural, mas mormente 

nos seus espaços estruturais e funcionais. As obras que foram ocorrendo, 

obrigaram a uma constante adaptação por parte de todos como podemos 

perceber pelo excerto do dia 4 de março de 2011, do meu Diário de Bordo: 

 
“Sim, a nossa escola decidiu mudar de roupa. Iniciaram as obras que 

vão alterar todo o ambiente estrutural e espacial da escola. Este 

"deserto" que irá agora atravessar-se, incita-nos a imaginar os 

espaços que neles nascerão no futuro. Quando "olho" para as 

máquinas, para as retroescavadoras, para as picaretas e 

empilhadores não consigo parar de recordar as histórias que estas 

paredes guardam nelas. As alegrias, as tristezas, o número de 

pessoas que por ali passaram, que de uma forma ou de outra, 

deixaram ali inscrito o seu nome. As aulas vão ser deslocadas para 

espaços exteriores à escola (para o Pavilhão Paço de Rei e para o 

Estádio Municipal). Se por um lado, alargam a escola à comunidade, 

por outro o sentimento de "partilha" poderá ficar fragmentado e corre-

se o risco da perda de identidade. No meu caso em concreto o meu 

espaço de aula será reduzido para 1/3 de espaço, o que, 

necessariamente, vai aportar alguns constrangimentos na lecionação 

das aulas” 

 

Talvez seja prenúncio para mudança, para renovação, de algo mais 

forte que nos torne arrojados face ao futuro, o importante é que o espírito de 

negar a pequenez e a mediocridade se mantenha intacto por muitos anos. Bem 

sei que muito daquilo que vi e vivi foram obra da sagacidade, da paixão e  

humanidade do seu Diretor, que para além de todas as suas funções, que 

exercia com enorme competência, se relacionava e motivava todos os seus 

docentes com o seu caráter humilde, humano e apaixonante.  A Paixão talvez 

seja um dos ingredientes mais influentes de um líder e ele tinha-a, não só pela 

Escola, não só pelos professores, mas fundamentalmente pelos alunos.  

Foi assim, com imensa gratidão  e orgulho que fiz parte de uma escola 

imensa, sem paralelo, diferente da maioria, quer pelos professores que nela 
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lecionam, quer pelos alunos que a frequentam, quer pelos simpáticos e 

disponíveis auxiliares da ação educativa que a integram. Este sentimento ficou 

bem expresso no Diário de Bordo do dia 17 de março de 2011: 

 

“A minha presença em atividades deste referentes à relação com a 

comunidade, organizada por outra disciplina, neste caso de 

Português, reforça perante os alunos e a escola uma outra 

perspetiva...A de ser Humano. Uma pessoa culta, que valoriza outros 

conteúdos, com relações e que se preocupa com o crescimento dos 

alunos e da escola. Posso mesmo dizer que me senti nas «entranhas 

da escola»! O pressentido pela surpresa dos alunos foi de encontro 

ao descrito - terão eles pensado (Porque irá agora o professor de 

educação física ao teatro??) - no entanto, este era o meu objetivo, 

pois serei sempre antes Professor. 

Devido à presença de outras escolas, o vivenciado permitiu-me 

comparar o comportamento dos alunos... e sem dúvida,  havia uma  

grande diferença de posturas perante o acontecimento! Nestes 

contextos, o desenvolvimento do aluno como ser-Todo é 

fundamental, ponto que as nossas turmas evidenciaram pela 

positiva.” 

 

É disto que falo! O aluno como ser-Todo, como aluno não da disciplina 

de português, de matemática, de ciências, de artes, de economia, ou de 

desporto, mas um Ser Humano de uma escola, que é cultural, que se constrói a 

ele próprio de forma unificada, socialmente, biologicamente e culturalmente.  

 

3.2 – Com os meus Alunos 
 

“Com”, porque foi com eles...  que partilhei algo especial, um Ano Letivo. 

Mais que isso, foi o dia a dia, pois nós professores, projetamos sempre o 

amanhã. Porque não “para”? Porque, também eles me ensinaram e 

desafiaram, porque me fizeram sentir especial e desejar sempre o dia seguinte. 

Porque foram aquela acendalha para o que se perspetivava num ano difícil e 
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trabalhoso, mas que se tornou num ano de Prazer. Se nos centrarmos nas 

aprendizagens, percebemos que é num sentido de “partilha” que interagimos e 

só assim, nós, como turma, fomos capazes de evoluir.  

Foi com algum receio e incerteza, que no início do ano percebi que a 

minha turma iria ser a “A”. Eram estes os sentimentos, pois, eram muitos os 

relatos do professor cooperante relativamente ao que tinha sido o ano transato, 

no que à turma diz respeito. Por acréscimo e devido à enorme importância que 

o ano teria para mim, procurei informar-me com o seu último professor 

estagiário(a). Aí sim, se existia incerteza e receio, agora poderia mesmo 

chamar-lhe de temor, pois percebi que era uma turma muito desmotivada para 

a prática desportiva, com vários problemas de relacionamento e de cariz social. 

Por outro lado, também senti que quanto mais alta a montanha, maior seria o 

desafio! Se o que eu pretendia era fazer a diferença, marcá-los enquanto 

professor, tinha ali a minha oportunidade ideal. Ainda bem que assim foi! Foi 

um sonho possível. 

Partindo deste (pre)conceito, fui para a primeira aula. Mas o preconceito 

aloja-se no nosso cérebro, traz-nos sempre para o início, ou seja, para ele. É 

difícil contrariá-lo. Deste modo, era difícil entrar na aula e não sentir os 

murmurinhos, não olhar para os alunos ditos problemáticos, mas eu sabia que 

para mudar algo tinha que ser capaz de acreditar neles! Assim, mostrei de que 

eram feitos os sonhos e procurei olhar e “ver”, todos, sem preconceitos ou 

ideias anteriores, pois, a perceção depende muito da realidade percebida e de 

quem a percebe. Deixei-me ir pela aula. Foi marcante por ser a primeira, mas 

também porque percebi que tinha desafios. Atentamos aos excertos da 

Reflexão da primeira aula no dia 17 de setembro de 2010: 

 

“De uma forma geral a turma pareceu-me ter com um 

comportamento passível de alcançar para um bom clima de aula, que 

me permitiu criar situações de aprendizagem eficientes e manter um 

nível de controlo e disciplina adequado. Contudo, pareceram-me 

pouco motivados para a Educação Física, apesar de existirem alunos 

que praticam atividades desportivas fora da escola. De referir, 
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algumas alunas que irão necessitar de maior atenção nas aulas já 

que, apresentam dificuldades e limitações físicas e psicossociais. (...) 

Foi gratificante terminar aula após realizar a dinâmica de grupo e ver 

os sorrisos, os olhos com brilho, e o som gratificante de “até à 

próxima aula professor!” 

 

E foi assim com aqueles sorrisos de satisfação e alegria que os alunos 

se mantiveram ao longo do ano. Eles superaram as minhas expectativas e 

felizmente, não foi só desta e uma só vez. Foi assim ao longo de todo ano, nas 

modalidades lecionadas, na superação de desafios, na participação em 

eventos, na entrega e no prazer com que estavam nas aulas. No fundo, foi este 

o meu prémio. O de vê-los a crescer, evoluírem, superarem-se, perceberem 

que era possível. Existirá sentimento maior que o sentimento de fazer parte de 

tudo isto? 

Vejamos alguns excertos dos dias 9 e 27 de maio: 
	  

“Sem dúvida, uma experiência gloriosa! O êxtase pela 

competição, o correr o mais rápido possível para atingir um 

objetivo, o peso de decidir o melhor para o grupo... Tudo isto 

esteve presente (em full package) na aula lecionada! Se 

procurasse maior sentimento de alegria espontânea não conseguiria 

encontrar, de tal forma, que fiquei tão absorto no que estava a 

acontecer que por momentos perdi consciência de mim mesmo.” (9 

de maio) 

 

“É este por vezes o sentimento que nos assola. De insipiência, 

de procura, de insuficiência, de uma necessidade incompleta, de 

impotência perante aquilo que é o mundo e a vida mas... os 

meus alunos deram-me Tudo o contrário! Obrigado!!” (27 de 

maio) 

 

Independentemente da conquista, de referir que desde a primeira aula  

três alunas, que pelas suas particularidades acima descritas, me saltaram à 

“vista”. A preocupação foi desde ali constante, porque sei e agora percebi, que 
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ser professor de Educação Física é também perceber as dificuldades, é 

colmatá-las, sejam elas físicas, sócio-afetivas ou culturais. Esta é, sem dúvida, 

uma das cartilhas principais. 

Falemos de factos. Foi ao sortear, no início do ano, que quis o destino 

que a minha turma fosse o 11ºA. Do curso de artes, era uma turma constituída 

por 26 alunos, 18 do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Uma grande 

percentagem de alunos situava-se entre os 16 e 17 anos, tendo apenas um 

aluno com 18 anos de idade.  

Foi longo o caminho, cresceram em autonomia, tornaram-se mais 

criativos, desenvolveram outra compreensão de jogo e de cada um, ganharam 

hábitos desportivos. Vi-os crescer. Agora são eles que definem e percorrem o 

caminho de cada um, mas sei, que eles carregam também um conjunto de 

conquistas, momentos, vivências, desafios que juntos conseguimos superar. 
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ATO IV 

Entre Desafios 
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(Adenda 4) 
 

 

 

 

 

 

Em cena os dois “Eus”. 

	  

Eu (professor  “estagiário”) – São muitos os desafios, já deste conta? 

 

Eu (aluno) – Sim, eu sei. Eles foram surgindo, mas ainda bem que assim foi. Agora vamos ter 
que os ultrapassar. Já tenho algumas ideias. 

 

Eu (professor  “estagiário”) – Lembra-te primeiro temos que os conhecer em profundidade, 
perceber o que os causou, quais os constrangimentos que deles surgem. Só depois em 
articulação com as aulas, procuraremos soluções. 

 

Eu (aluno) – Mas diz-me, vamos conseguir ultrapassá-los?  

 

Eu (professor  “estagiário”) – Vamos dar sempre um ponto de partida para algo... mas 
arrisca, só assim poderás realmente perceber até onde poderás ir. 

 

Eu (aluno) – Ajudas-me a percebê-los? Aos Problemas?  

 

Eu (professor “estagiário”) – Sim vou ser a tua consciência... vou começar por ti! 

 

Problemas e desafios do EU! 
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4.1 – Do Eu: Constrangimentos... Preocupações 

 

 Muitos eram os olhares sobre mim, muita coisa eu queria 

transparecer, muito eu queria mostrar. Sentia-me preso, o que eu queria era 

libertar-me, mas era difícil. Foi assim, numa fase inicial do meu 

desenvolvimento, porque nem sempre o Sol brilha lá no alto, que de uma forma 

atormentada as minhas aulas encetaram. Este foi o momento em que senti 

mais dificuldade, mais aperto e arduidade, não no relacionamento com os 

alunos, não na operacionalização e planeamento, mas sim na fruição e no 

desfrutar daqueles, tão preciosos e sumptuosos noventa minutos de aula. 

Aquele tinha de ser o “momento”, o brotar, o momento de renovar horizontes, 

de ver os meus alunos a florescer nas situações de aprendizagem, naquilo que 

eu tinha idealizado para eles. Talvez estivesse a depositar em mim, numa fase 

inicial, demasiadas expectativas, talvez estivesse a exigir de mais, mas eu 

sabia que não estava ali, como deveria de ser! A Ser-Professor, na totalidade 

da palavra. 

 Os excertos de reflexões das primeiras aulas de setembro 

expressam claramente as dificuldades sentidas e percebidas: 

 
“Os objetivos da aula foram atingidos contudo não consegui a fluidez 

que pretendia, sobretudo na apresentação em Powerpoint. Apesar de 

ter conseguido utilizar exemplos e uma linguagem simples de forma 

a poder ser compreendido por todos, não consegui ter o discurso 

continuo que pretendia, tornando-se por vezes demasiado pausado e 

com interrupções. 

Relativamente à dinâmica de grupo realizada, consegui atingir o 

pretendido, tendo existido um número elevado de interações entre os 

alunos e incutido cooperação e respeito pela diferença. Contudo, a 

minha instrução foi por vezes um pouco individualizada tendo focado 

mais a minha atenção nos alunos com maior dificuldade, 

negligenciando de certa forma os restantes. Este aspeto em 

congruência com a disposição da sala levou a que um grupo de 
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alunas se descentralizasse da tarefa, sendo este um aspeto que 

futuramente deverei ter em atenção. Os alunos mostraram-se 

motivados para este tipo de atividades, o que poderá ser um 

indicador positivo para aulas futuras.” (Aula 1) 

 

“Devo melhorar sobretudo ao nível da gestão de tempo, do 

planeamento fundamentado e não estar demasiado centrado no 

que vou fazer mas, no que está acontecer e ajustar-me, adaptar-

me e decidir em função de tal. (...)Concluindo, continuo a adaptar-

me ao contexto e só agora vou percebendo o funcionamento 

estrutural das aulas, começo a perceber rotinas relativas ao material 

a utilizar e á função de professor que não se restringe só à realização 

da aula.” (Aula 2) 

 

“Relativamente ao posicionamento devo ultrapassar os 

constrangimentos sentidos que derivaram de uma preocupação 

constante em colocar-me da forma correta. Devo optar por uma 

observação geral e quando necessitar de uma intervenção mais 

grupal ou individual se possível realizá-la sem perder a noção geral 

da turma. Por vezes, em situações pontuais, como por exemplo a 

realizar o exercício com os alunos, conseguir observar a turma é 

mais difícil mas após o realizar essa deverá ser a minha 

preocupação. 

(...)Os constrangimentos iniciais e o “prender-me” a uma 

preocupação, como o evidenciado na aula – o posicionamento – 

dificultam a minha ação pedagógica durante a mesma, pelo que a 

minha evolução deverá surgir nesse sentido.” (Aula 4) 

 

 Mas foi longa a viagem. Como diz o poeta:  
E fala aos constelados céus  

De trás das mágoas e das grades  

Talvez com sonhos como os meus ...  

Talvez, meu Deus!, com que verdades! 

 

As grades de uma cela estreita  

Separam-no de céu e terra...  
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Às grades mãos humanas deita  

E com voz não humana berra... 

(Fernando Pessoa,1974) 

 

 Revelando desassossego no espírito e na postura, com que enfrento 

a vida, travando com sagacidade e ousadia uma dura batalha pelos seus 

sonhos. Assim, eu também me sentia. E nesta longa viagem foram 

desaparecendo os constrangimentos, foram aparecendo desafios e 

preocupações, pois a nossa formação é contínua. 

Desafios e preocupações que foram surgindo consoante o contexto, a 

unidade didática, o modelo de ensino, ou a metodologia de intervenção. 

Atendamos aos seguintes excertos: 

 
 “No Projeto de Formação Individual referi que “irei sentir dificuldades 

em me abstrair do processo de treino, de alguns hábitos que se 

constituem na ação, e ajustar-me ao contexto Desporto–Escola onde 

se enquadra o Desporto no desenvolvimento humano como 

mediador para uma prática desportiva regulamentada, educativa e 

controlada, tendo como propósito principal a APRENDIZAGEM dos 

alunos. Existem diferenças significativas em ambos os processos de 

aprendizagem, como, um conjunto de funções distintas entre o 

treinador e o professor.”, Perante isto, deparo-me na modalidade de 

futebol com uma dificuldade na operacionalização do conteúdo, no 

sentido de potenciar as capacidades dos alunos. O fosso entre as 

duas realidades é, sem dúvida, grande, logo a minha ação deve 

partir sempre dos alunos.”  (Aula 35, 8 de fevereiro de 2011) 

 

 “A perceção do eu é fundamental para a busca e construção da 

competência profissional, como tal a consciência da ação torna-se 

necessária pois, “olhamos para a consciência como coisa garantida 

porque é tão disponível, por ser tão simples de usar, tão elegante 

nos seus aparecimentos e desaparecimentos diários” (Damásio, 

2010, p. 21). A plasticidade de adequação e reajustamento da minha 

ação, está em crescimento, pelo que esta adequação no «AQUI E 

NO AGORA», no processual, foi uma experiência muito importante 



54	  
	  

para a construção da minha competência profissional”  

(Aula 36, 11 de fevereiro de 2011)  

 

“Neste contexto e concomitantemente com o preconizado na 

Unidade Didática - uma educação para sensibilidade dos alunos, isto 

é, para a ESTÉTICA - a minha intervenção, instrução, feedback 

procurou potenciar e desabrochar nos alunos esta preocupação.” 

(Aula 40,25 de fevereiro de 2011) 

 

“No que refere à minha ação, penso que esta deve manter-se ativa. 

Relativamente ao grupo que apresenta, avaliando-os, questionando-

os e aos alunos participantes incentivando-os, corrigindo-os, 

intervindo e talvez porque não realizar as práticas propostas (?). 

Penso que, ver o professor a realizar a atividade, é de certa forma 

motivador e demonstra o que eles esperam de nós, Sem demagogias 

– pessoas ativas!”  

(Aula 57, 17 de fevereiro de 2011) 

 

 

 Tal como eu, os desafios e as preocupações foram-se alterando, 

mas o seu objetivo era comum. Proporcionar aprendizagem aos meus 
alunos. É esta a maior e mais arnaz finalidade do professor, tornar cada 
vez mais possível a aprendizagem, partindo do aluno, ou dele próprio. É a 
nossa responsabilidade. 

 A partir do momento que reconhecemos com pertinência, 

preocupação e desassossego as nossas dificuldades, torna-se perene na 

nossa mente ultrapassá-las. Na verdade é impossível permanecer inativo. 

Por conseguinte, sempre que me dirigia para uma aula, para a escola, parecia 

ouvir o chilrear e o desabrochar num pleno de serenidade abrangente, sabia 

que ia disfrutar de todos os momentos, sabia que ia abarcar comigo os meus 

alunos, que juntos íamos tornar aqueles noventa minutos num pedaço de Vida.  
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4.2 – O Cérebro Sequestrado 
 

 Tratando-se este Ato de um momento de narração de algumas 

problemáticas encontradas, resultantes ou sentidas durante o EP, o pretendido 

é enquadrá-las, não só para as relatar, mas também para enquadrar todo o 

momento vivido, pois, quando se procura “regular às cegas” problemas que 

não se conhecem.  

 O Cérebro foi Sequestrado! O sentido figurativo, remete-nos para um 

sequestro silencioso e inconsciente, em que a azafama do passar dos dias nos 

esconde da verdadeira realidade. Assim, não ouvimos o pedido de resgate mas 

ele está lá. Está nas nossas crianças e jovens. A despeito de ser 

aparentemente confuso e difuso, os culpados são concretos, somos todos nós, 

adultos. Todos nós reconhecemos e valorizamos a inovação, a emergência de 

novas perspetivas, de novos conceitos, como vemos acontecer na arte, na 

literatura, na saúde, no entanto, não procuramos formas de potenciar ou 

estimular a criatividade. Pelo contrário, abafamos, restringimos, 
sequestramos. Falo das regras impostas, das normas, das rotinas que 
surgem cada vez mais em idades precoces, falo de uma educação que dá 
cada vez menos espaço para o Tempo da criança, que estreita formas, 
caminhos e configura as soluções, quando deveria dar “temas” para cada 
um (ser-aluno) o percorrer e trilhar o seu próprio caminho. Vivemos numa 

cultura do medo, do medo de errar, do medo de não os controlar, cada vez 

mais vemos coisas padronizadas e feitas em série, já repararam como está o 

recreio das escolas primárias? E as aulas de Educação Física? A vertigem 
pela organização, pelo controlo, o uso quase que indiscriminado de 
“coletes iguais”, de cones que delimitam o espaço religiosamente, “tu 
dali, vai para ali e voltas para aqui”. Assim, nós não queremos que eles 
pensem, nem que questionem. O que agora se valoriza é que eles 

simplesmente façam e cumpram o plano. 

 Foi premente, foi um apelo sentido por mim desde o início, o de 

brotar os meus alunos, de os fazer desabrolhar, de lhes renovar o horizonte, de 
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nunca perder de vista esse arauto que nos trás o prazer de ser professor, a 

alegria de os sentir a pensar, de os ver quase numa prática tão pura que nos 

relembra a prática do quotidiano. Eis o texto retirado do Portefólio Digital, na 

página Introdução e Objetivos, que já expressava essa preocupação: 

 

“De seguida partindo de afirmações de Ken Robinson (Professor 

Universitário da Universidade de Warnick, autor do livro: All Our 

Futures: Creativity, Culture and Education, 1999), vamos falar de 

Criatividade, das crianças e a capacidade de inovar, da 

imprevisibilidade e da educação, procurando sempre uma relação 

com o EP, de forma a ter um pensamento “Gerante”: 

 “a criatividade tem uma enorme variedade e abrangência” – o 

importante é reconhecê-la e potenciá-la.  

 “A criatividade hoje é tão importante na educação como a 

alfabetização” – e mais concretamente na Educação Física? Não é a 

criatividade importante? Um «processo» de qualidade pressupõe, 

criatividade, variedade, liberdade, qualidade. Atualmente, 

encontramos cada vez mais na Escola o “prescrever”...e isto é 

redutor e limitador da criatividade. Não há espaço para o aluno 

pensar, decidir. Reduz-se a  imprevisibilidade, o inesperado e 

inopinado, um conjunto de pressupostos e contextos que obrigam a 

uma constante adaptação e adequação e isso sim, isso É 

CRIATIVIDADE. “não crescemos rumo à criatividade, mas para longe 

dela” como tal, ela tem de ser contemplada. 

“O que as crianças têm em comum é que assumem riscos, mas na 

escola a pior coisa que se pode fazer é errar”, “se não estamos 

preparados para errar não vamos ter ideias originais” – É necessário 

uma mudança cultural, uma nova ecologia humana que privilegie a 

riqueza das capacidades humanas. Os professores e os pais 

exercem uma forte influência sobre as crianças, quer em direcioná-

las para aquilo que elas são boas, quer em potenciar aquilo em que 

elas são boas. 

A ausência de criatividade resulta disto mesmo: desde pequeninos 

que se diz como as coisas têm de ser feitas “não faças arte, pois não 

vais ser um artista. Não pintes, pois não vais ser um pintor”. Para 
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existir criatividade é necessário um contexto propício a isso. E para 

haver criatividade tem que haver liberdade. Liberdade não significa 

anarquismo. Significa é que dentro de um contexto, com normas, 

valores e princípios as “coisas” vão adquirir uma intencionalidade. 

Outro aspeto referenciado no filme é a inteligência. Esta tem 3 

características: é diversificada, é dinâmica e é distinta – Nós 

pensamos o mundo através do modo como o experimentamos, daí a 

necessidade que desde as idades mais baixas se deve preconizar 

um Ensino de qualidade, porquanto irá influenciar a forma de como 

se vê e pensa o que nos rodeia. Pois pensa-se visualmente, 

cineticamente, emocionalmente, socialmente ou seja, Ser Humano é 

um fenómeno de Múltiplas Inteligências. Face a este entendimento, 

torna-se evidente que a criatividade se pode manifestar de diferentes 

formas. Ao mesmo tempo é necessário entender que o cérebro não 

está estruturado em compartimentos ou partes, ele é Interação. Tal, 

como todo o corpo é uma «Inteireza Inquebrantável», e só esta forma 

de ver o Homem, de reconhecer o cérebro como fundamental e 

perceber que nós Humanos somos Interação nos permite perceber o 

conceito de criatividade.” (Portefólio Digital, 2011) 

 

 O problema torna-se muito mais profundo, pois são várias as 

repercussões e constrangimentos que advirão daqui. É óbvio que existirão 

sempre aqueles que, ainda assim, são criativos, espontâneos e esse serão de 

louvar, mas cada vez mais encontraremos crianças introvertidas, sem espírito 

critico ou criativo, sem autonomia. 

Aguardem pelo Resgate da problemática no Ato V... 

 
4.3 – Do “Saber” e do “Fazer” 
 

Os desafios são múltiplos, do “saber” e do “fazer”! É na multiplicidade 

das sua variabilidades que o papel da Educação Física abrange um campo de 

grande diversidade, não tratasse ela da realização do Homem na sua 

completude e plenitude. Assim, a panóplia de desafios pode saltar do campo 

motor, para o cognitivo, ou para o psicossocial, mas a formação, a 
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aprendizagem devem ser perpetuamente proporcionadas a todos, 

independente das maiores ou menores dificuldades. 

O que devo ressalvar é que não existe um caminho estreito de um para 

o outro, isto é, não existe uma ordem sequencial do “saber” para depois o 
“fazer”. É na regulação mútua, que a aprendizagem se deve realizar, “A 

ciência não poderá ficar confinada a um trajeto «do saber ao fazer», deverá 

utilizar o «fazer» para novamente «saber» (Silva, P. C., 1999, p.38). O nosso 

papel, é garantir a possibilidade de aprender, de evoluir, de transpor e 

aumentar os limites de cada um, a todos, pois só assim podemos ser 

verdadeiramente Professores. 

Centremo-nos agora no meu caso concreto, o da turma 11º A. Uma 

turma com uma simpatia entorpecedora, que nos contagia pela alegria e bem-

estar presentes em todas as aulas, mas que nesta aparência esconde uma 

afrouxada desmotivação para o Desporto. Talvez uma das mais duras batalhas 

tenha sido esta, motivá-los, fazê-los gostar de praticar desporto. Assim fiz 

deste desafio o meu palatino de esperança, como espelha o excerto da aula 

seguinte: 

 
“A Equipa Pantomima, revelou desde início uma grande criatividade 

e iniciativa. Apesar das dificuldades da Susana (Treinadora) na 

comunicação, a estratégia de atribuir a função de Treinadora Adjunta 

à Rute9 revelou-se um sucesso. O seu envolvimento é fantástico, o 

que se revela na classificação por equipas, já que, é a equipa que 

ocupa presentemente o primeiro lugar. No então, quero mais… A 

busca pela perfeição terá de ser o mote da equipa, logo a minha 

intervenção será fundamentalmente no lançar desafios constantes e 

procurar emancipá-los.  

A Equipa Incríveis, ainda não revelou o seu verdadeiro potencial, a 

Equipa Técnica, revela sempre uma grande responsabilidade e 

seriedade, o que se denota na elaboração da coreografia. Não 

obstante, ainda não investiram verdadeiramente no desafio lançado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Nome	  fictício	  	  
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inicialmente – Mostrem-me a identidade da vossa equipa. “  (Aula 

40, 25 de fevereiro) 

 

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem foram-se enfatizando 

problemas e dificuldades, sendo que detetei e a existência de alunos contendo 

graves dificuldades de aprendizagem, que se traduziam em debilidades 

motoras, dislexias, elevado relaxamento e laxidez muscular, descoordenação 

motora, inibição com tiques, dificuldades percetivo-sensoriais e de 

relacionamento social. No entanto, o enquadramento de qualquer problemática 

não se remete apenas a uma parte, tal como a minha preocupação, que não 

podia ser exclusivamente para os alunos de nível de aprendizagem inferior, já 

que a necessidade de uma maior atenção, ponderação e intervenção por parte 

do professor, não pode ser impeditiva de uma redução de preocupações e 

inquietações nos alunos de nível de aprendizagem mais elevado. Estes 
também tinham de evoluir e serem potenciados nas suas qualidades. 

De acordo com o caráter biunívoco do problema, e tendo em conta a 

sua dimensão Micro, com repercussões a nível Macro e Global, considerei 

fundamental procurar incidir em primeiro lugar numa prática Desportiva 

«Prazenteira», ou seja, procurei suscitar e incentivar o prazer e o envolvimento 

dos alunos nas tarefas de aprendizagem, mesmo que para isso, fosse 

necessário o acompanhamento constante do grupo (observando, motivando, 

clima de aula agradável). Ser professor é ser formador e esta deve ser a busca 

inquietante do professor, espicaçar a autonomia, o prazer, o pensar e 

desenvolver um saber-sobre-um saber-fazer nos alunos. Ser professor de 

Educação Física reveste-se de corporalidade, pressupõe o desenvolvimento de 

uma “capacidade de ação”, pressupõe o domínio de um conjunto de dimensões 

integradoras da Totalidade do Homem. Neste contexto, o desenvolvimento de 

atividades que pressuponham o trabalho das capacidades sensoriais e 

percetivas, que permitam edificar a motricidade dos alunos tornaram-se marcas 

do dia a dia de cada aula. 

Não obstante, a formação, a aprendizagem, o desafio, tem de ser 

proporcionado a todos os alunos, aos de maiores e de menores dificuldades. 
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Nunca os podemos esquecer, pois este também é um desafio que nunca 

deverá ser perspetivado de forma leviana. O que eu procurei foi enquadrá-los 

numa função mais autónoma, mais pró-ativa, dar-lhes tarefas de aprendizagem 

mais complexas ou integrá-los com os outros, quando as dificuldades que daí 

advinham se revelassem potenciadores das suas qualidades ou defeitos. 

Foi assim, quase como um apelo, para ajudar, guiar, propiciar uma 

aprendizagem possível a todos, ajudá-los a diminuir as suas debilidades, a 

conhecer o seu corpo, a ganharem “capacidade de ação” perante eles, perante 

os outro e perante o mundo.  

 
4.4 – Casos em Concreto 

 

Porque sabemos que em cada um dos nossos alunos existe um projeto 

de Homem, de Ser-Pessoa, torna-se a nossa maior razão, uma preocupação 

perene, quase como uma busca insaciável pela evolução de cada um, por 

fazermos algo por eles e para eles. Qualquer conquista, ínfima ou infindável, 

renova-nos o espírito e o ego para que, em cada dia, em cada minuto, demos 

um pouco mais de nós, mesmo quando a montanha parece interminável, 

íngreme e escorregadia. Mas cada luta é uma luta, tal como cada processo de 

ensino-aprendizagem é, na sua operacionalização, preocupação e ajustamento 

distinto de aluno para aluno. 

Assim, encontrei desafios diferentes em cada um deles. Destaco três 

alunos: a Susana10, a Cristiana11 e a Mariana12. 

A Susana, é uma aluna excecional (Espanto!). Mas é na sua 

excecionalidade que encontramos um desafio. É uma aluna com Deficiência 

Auditiva. Para além de constrangimentos na prática das aulas, a sua “limitação” 

acarreta sobretudo uma panóplia de adequações ao nível da minha ação. 

Neste contexto, desde a primeira aula que procurei, sem a constranger ou 

discriminar, proporcionar as mesmas oportunidades de aprendizagem. 

Atentamos nos excertos das reflexões das aulas nº 1 e 7 (17 de setembro e 12 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Nome	  fictício	  
11	  Nome	  fictício	  	  
12	  Nome	  fictício	  
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de outubro de 2010): 

 

“A Susana apresenta grandes dificuldades auditivas o que me vai 

dificultar a comunicação e obrigar-me a ter um conjunto de preocupações 

acrescidas no decorrer da aula - falar de frente para ela, a minha deslocação, 

modificações que se manifestam na sua forma de jogar e participar na 

atividade física, que devem ser tidas em conta na minha intervenção. Em 

suma, a opção por um ensino inclusivo parece-me a melhor solução, de forma, 

a potenciar o número de oportunidades a todos de formas equitativas e 

conseguir ultrapassar entraves nas alunas em questão. Aqui um ensino 

fundamentalmente orientado de forma qualitativa é fundamental.” 

 

“Quanto à Susana a estratégia passará por baixar a minha posição para 

o nível dela e colocar-me estrategicamente frontal, apesar de por vezes ser 

difícil, outra forma será preparar sempre uma folha com alguma explicação 

relativamente ao conteúdo a lecionar que tanto dará para a Susana(...)” 

 

Só assim foi possível ir chegando a ela. Quantas vezes, após a 

explicação de uma tarefa de aprendizagem, a Susana reunia comigo para 

conseguir perceber o pretendido. Pelo que pude perceber, nunca, até então 

tinha existido tal houve tal preocupação, penso mesmo que muita gente nem se 

deu conta. Durante a prática das modalidades ela percebia o objetivo do jogo, 

mas não sabia regras básicas, não conseguia perceber o sentido das tarefas 

de aprendizagem para o ensino do jogo. Mas não era por isto que não 

aprendia, pois sempre revelou uma enorme capacidade de aprendizagem, a 

par do seu fantástico desempenho na Ginástica Artística e Acrobática. Quanto 

à sua relação com os colegas sempre foi natural. Esta desenvolveu uma 

prática autónoma e a própria turma, fantástica como é, ajudou-a a superar a 

dependência da sua “amiga moleta”, a Ana13: (excertos da aula nº 2 e 40) 

 

“(...)a Susana apesar da sua surdez revela uma grande capacidade de 
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relacionamento com os colegas, um aspeto a salientar foi o facto de ter ficado 

separada da Sílvia o que revelou estar a tornar-se mais autónoma.” 

 

“A Equipa Pantomima, revelou desde início uma grande criatividade e 

iniciativa. Apesar das dificuldades da Susana (Treinadora) na comunicação, a 

estratégia de atribuir a função de Treinadora Adjunta á Rute revelou-se um 

sucesso. O seu envolvimento é fantástico, o que se revela na classificação por 

equipas, já que, são a equipa que ocupa presentemente o primeiro lugar. No 

então, quero mais…A busca pela perfeição terá de ser o mote da equipa, logo 

a minha intervenção será fundamentalmente no lançar desafios constantes e 

procurar emancipa-los.” 

 

Foi assim, que se foi fazendo o caminho com a Susana, com entraves, 

pois, por vezes, escondia-se e refugiava-se no seu problema, como forma de 

proteção para determinado mau desempenho escolar. Era necessário percebê-

la, mas também era agradável vê-la, em muitos momentos da aula, a deslocar-

se em apoio facial invertido, a fazer rodas e rondadas.  

A Cristiana revelou ser um caso “difícil”. Aliás, fez-me repensar o papel 

da Escola em muitos e vários momentos; Tem a escola espaço para alunos 

com as suas dificuldades e problemas? A verdade, é que encontrando-se a 

Cristiana no 11º ano com tamanhas dificuldades no Ser-pessoa-aluno, e a 

escola nada pôde fazer até então, pelo que este foi-se marginalizando ao longo 

de todo o processo de aprendizagem, percorrendo os vários ciclos de ensino. 

Mas para todos estarmos em sintonia, importa esclarecer que a Cristiana 

ostentava grandes dificuldades ao nível sócio-afetivo, sendo muito introvertida, 

com uma personalidade fechada, sem se relacionar socialmente com os 

colegas. Era de tal forma carente na relação afetiva, que chegava a ser 

“assustador”. Esta carência materializava-se, quase sempre, no fugir com o 

olhar quando olhávamos para ela. Ao mesmo tempo, evidenciava problemas 

posturais, elevada laxidez-muscular, elevada descoordenação motora, não só 

no domínio do corpo mas na sua relação com o espaço envolvente, sendo 

notória uma cifose e uma escoliose para a direita. Vejamos os seguintes 
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excertos das aulas 1, 2, 3, 8, 13 e 16: 

 
“De referir, algumas alunas que irão necessitar de maior atenção nas 

aulas já que, apresentam dificuldades e limitações físicas e 

psicossociais. De realçar, a Cristiana que apresenta grandes 

dificuldades de integração social e de pertença a um grupo, não se 

enquadrando na “norma” o que lhe acarreta grandes dificuldades ao 

nível da interação com os colegas. A Educação Física é um mundo 

onde as relações, interações, contactos e exposição aos outros são 

constantes o que, inibem de certo modo a Cristiana.” (Aula 1) 

 

“A Cristiana continua com grandes dificuldades de integração mas 

tentou comunicar com os colegas, ela continua a necessitar de uma 

grande interação comigo e de sentir que o professor chega ao seu 

«mundo»(...)” (Aula 2) 

	  

“Um problema que observei no início da aula foi a dificuldade de 

inclusão das alunas Cristiana (...), com problemas de origens 

distintos, a Cristiana de ordem pessoal e social.” (Aula 3) 

 

 “No plano individual penso ter me apercebido de um problema, a 

Cristiana não realiza as aulas de Ginástica à Sexta-feira. Já é a 

segunda aula consecutiva que ela falta sabendo que a modalidade a 

lecionar no dia é ginástica, talvez deva abordá-la de forma informal 

na próxima aula sem pressionar em demasia e tentar perceber o 

porquê.” (Aula 8) 

 

 “A Cristiana, como já sabemos tem graves dificuldades de 

integração pelo que, colocá-la numa equipa com dois alunos de nível 

de desempenho elevado retraiu-a. Este aspeto é algo a ter em conta 

na avaliação sumativa, pelo que a manutenção de jogos estruturados 

por níveis de aprendizagem seria a melhor solução.” (Aula 13) 

 

“Relativamente à Cristiana, as dificuldades motoras já são 

conhecidas, o meu grande objetivo para ela passa por desenvolver 
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uma relação corpórea com o espaço que a rodeia. Por vezes, é 

acessível e participa nas tarefas de aprendizagem mas por outras 

fecha-se sobre si própria e torna-se difícil conseguir estabelecer uma 

conexão.” (Aula 16) 
 

Neste contexto, foram várias as dificuldades evidenciadas nas mais 

diferentes modalidades. Esta aluna não conseguia realizar elementos gímnicos, 

não conseguia driblar. Mencione-se, o futebol em que esta se escondia da 

bola. Face a este quadro, o que eu pretendia era muito mais do que isso, 

queria que ela percebesse que através do Desporto podia recuperar muito de 

si, (re)construír-se, voltar a encontrar o seu corpo, relacionar-se com os 

colegas de turma e sentir-se viva. Na realidade, queria que volta-se a sorrir. A 

aluna foi evoluindo com o passar do tempo, mas a perceção de vitória foi 

quando vi um sorriso esboçado numa corrida pelo Parque da Lavandeira, um 

sorriso quando todos realizamos condição física ao som vertiginoso dos seus 

CD’s. Perceção expressa na seguinte reflexão: 

 
“E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

beleza e da alegria.”, como tal, os alunos devem ser parte integrante 

do ensino. Ser os “condutores no percorrer do caminho”. Assim, a 

proposta de envolvimento para a Cristiana foi um sucesso, ela 

mostrou-se motivada, extraordinariamente envolvida na prática e 

sentiu que fazia parte de um processo de ensino-aprendizagem. Sem 

dúvida, que as suas dificuldades ao nível motor são enormes mas, a 

minha inquietação passa sobretudo pela busca do seu envolvimento 

e construção do contacto social. Neste sentido, futuramente devo 

negociar com ela uma aproximação, isto é, agora é a vez de ela 

retribuir a minha ação. Retribuir como? Com envolvimento e relação 

na prática das atividades de aprendizagem.” (Aula 17, 17 setembro 

2010) 

 

“Se no início do ano, tínhamos uma Cristiana “frouxa”, “abafada”, 

“desajeitada”, sem vida, nesta aula, correu, saltou, competiu, 

empenhou-se e RIU-SE!! Este pequeno porMaior, que aos olhos de 
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fora, parece um pequeno átomo deambulante, foi o traço mais 

caracterizador de uma aula, não minha mas DELES!” (Aula 60, 27 

maio 2011)  

 

Torna-se difícil transpor para palavras o pressentido quando víamos a 

Cristiana a interagir, a falar, até a reclamar por determinada tarefa de 

aprendizagem que não era do seu “agrado”. Mas é esta a finalidade do 

professor, tornar possível a aprendizagem, não só num sentido restrito, mas 

num entendimento do Homem como ser complexo. Pois, agora sei que o ponto 

de partida de cada aluno é único e distinto, que as nossas preocupações 

devem ser distintas com cada um e que em cada um deles (alunos) existe uma 

história, um presente e um futuro que deve ser respeitado.  

 

A Mariana, como podemos constatar pelo nome (verdadeiro), é uma 

aluna de nacionalidade Ucraniana. Acabada de chegar do seu longínquo e frio 

País, numa primeira aparência, parecia que os seus únicos entraves seriam, a 

comunicação e uma fase de adaptação a um país, a uma cidade, a uma escola 

e a uma turma. Só isto, não seria tarefa fácil. Mas espantemo-nos! As suas 

dificuldades foram muito além disso. Foi fácil perceber o seu constrangimento 

inicial, a sua timidez intransigente e a sua cor pálida, mas o corpo também 

“fala”, fala uma linguagem que qualquer tipo de gaguez, sotaque, ou dificuldade 

de articulação de palavras se denota no primeiro instante. Dificuldades na 

locomoção, tiques, sincinesias, descoordenação motora, atrofia muscular e 

sem noção, ou melhor, sem conhecimento de qualquer uma das modalidade 

lecionadas. Desconhecia o Basquetebol, o Futebol, a Ginástica, tudo isto lhe 

era imaterial e o pior, era o sentimento visível nos seus olhos: o de total 

alheamento. Na verdade, numa conversa com o seu “difícil” inglês, percebi que 

nunca tinha praticado qualquer atividade desportiva, seja ela do âmbito escolar 

ou federado. Por mais estranho que nos possa parecer, a Educação Física no 

país de origem não é concebida da mesma forma. Esta constatação acarretou-

me um novo conjunto de problemas, sentimento expresso nos seguintes 

excertos, aulas 4, 7, 16 e 59: 
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“A um nível mais Micro, sobressai a aluna Mariana que apresenta 

graves dificuldades na perceção e realização dos elementos 

gímnicos sendo que, a estratégia que utilizei foi colocá-la em par com 

a Ana de forma a obter ajuda na explicação, exemplificação, e 

correções. Foi enriquecedora para ela, mas não para a Sílvia, pois 

reduziu substancialmente o seu nº de exercícios nos diversos 

elementos. Assim, para não ser muito penalizador para ela, devo 

trocá-la de grupo na próxima aula. Relativamente à Mariana vou ter 

que ter uma presença mais próxima, isto é, pelo menos uma vez por 

cada elemento a realizar, tenho de estar com ela.” (Aula 4) 

 

 “Algo que percecionei no decurso da aula foi a enorme dificuldade 

que a Mariana e a Susana tiveram para perceber os exercícios, isto 

apesar de haver exemplificação. Quanto á   a estratégia passará por 

baixar a minha posição para o nível dela e colocar-me 

estrategicamente frontal na posição, apesar de por vezes ser difícil. 

Outra estratégia a utilizar será utilização, em todas as aulas, de uma 

folha com alguma explicação relativamente ao conteúdo a lecionar 

que tanto dará para a Susana como para a Mariana. Relativamente a 

esta aluna, apesar de se aplicar bastante, as suas dificuldades são 

enormes. Esta ainda está numa fase adaptativa, sendo que uma 

intervenção individual da minha parte após a instrução será a 

ferramenta que me proponho a utilizar.” (Aula 7) 

 

 “(...) a Mariana transmite sempre um “ar de sofrimento”. Não que 

tenha um desempenho fraco, mas todo este contexto ainda lhe é 

Estranho, sobretudo ao Corpo. A adaptação somática e cenestésica 

é a que necessita de mais tempo para se desenvolver, sendo esta a 

requerida para realizar uma habilidade técnica. Relativamente à 

Cristiana, as dificuldades motoras já são conhecidas, sendo que o 

meu grande objetivo para ela passa por desenvolver uma relação 

corpórea com o espaço que a rodeia. Esta por vezes, é acessível e 

participa nas tarefas de aprendizagem mas por outras fecha-se sobre 

si própria e torna-se difícil conseguir estabelecer uma conexão.” 

(Aula 16) 
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 “Sem dúvida que a Mariana continua com grande dificuldade, por 

toda a sua conjuntura, mas procurou participar nas atividades com a 

ajuda do José14.” (Aula 59) 

 

As estratégias de ensino utilizadas foram diferenciadas de acordo com a 

modalidade em lecionação, pois, cada uma tem as suas especificidades e 

conteúdos. Por recurso ao ensino por pares na ginástica artística e a utilização 

do Modelo de Educação Desportiva (MED) a integração social da  Mariana  foi 

sendo facilitada, assim como o seu desempenho nas aulas. É entendível que 

as dificuldades de alguns alunos na disciplina de Educação Física, sobretudo 

em idades mais avançadas, sejam difíceis de ultrapassar, nomeadamente as 

do nível motor, sócio-afetivo, ou social. Estes encontram-se demasiado 

somatizados, demasiado rotinados para que possamos ter uma atuação 

empreendedora perante eles. Mas o que podemos fazer? Como é que a  
Educação Física pode ajudar?  

Foi esta insuficiência, este sentimento de impotência perante aquilo que 

se deparava ante mim, não consegui ficar impávido e seguir a minha vida como 

se nada houvesse a fazer. Assim, decidi realizar um estudo acerca das 

Conceções de EF na perspetiva dos seus atores (professores formadores, 

professores de EF e alunos), na procura de (re)novados caminhos e 

perspetivas futuras para os meus alunos e para os de todos. Neste introito, e 

mesmo antes de apresentar o estudo resgatemos o que o entrevistado FD4 
referiu acerca da EF: “(...) a Educação Física traduz a intenção de constituir 
o corpo também como um palco de socialização, socialização em quê? 
Nos princípios, nos valores, nas normas, que a sociedade acha relevantes 
para formar um determinado perfil de individuo. Essa é uma dimensão da 
resposta, uma outra dimensão poderíamos dizer, que a Educação Física é 
parte também da tentativa de instituir nos indivíduos humanos uma 
condição humana e essa condição, através da potencialização máxima, 
superior, das capacidades e qualidades humanas através da 
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corporeidade.”.  
Este entendimento, vem de encontro ao veiculado por Rink (2006), 

quando refere que a Educação Física é um laboratório social e os seus 

professores tendem a ter uma grande influência na formação de valores e 

atitudes que os estudantes desenvolvem. Por conseguinte, não nos podemos 

deter ao concreto!  

 E porque o que está em causa é o sucesso da EF e as aprendizagens dos 

alunos, avancemos agora para a apresentação do estudo já referido (Ato 

seguinte).  
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ATO V 

 
Soluções e Estratégia 
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(Adenda 5) 
 

 

 

Em cena os dois “Eus”. 

	  

	  

	  

Eu (Aluno) – Vá lá... diz-me lá. Como é que encontras-te soluções? 

 

Eu (professor  “estagiário”) – Não foi tarefa fácil. Aquilo que eu penso é que o Desporto e a 
Educação Física, necessitam de novos entendimentos, novos “ensaios” sobre as suas 
conceções, sobre os seus problemas. Por um lado recuperar o lado clássico do Desporto, da 
superação, o aretê, da necessidade do Homem se construir e por outro lado, trazer de outras 
Ciências conhecimento, que nos permitam entender melhor o processo de ensino-
aprendizagem, os alunos e o Homem 

 

Eu (Aluno) – E no nosso caso concreto? 

 

Eu (professor  “estagiário”) – No nosso caso concreto, a autonomia e a criatividade serão a 
nossa bandeira. 

 

Eu (Aluno) – E como operacionalizas-te isso tudo? Foi possível? 

 

Eu (professor  “estagiário”) – Sim foi, anda comigo... 
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5.1 – A conceção da Educação Física na atualidade: diferentes 
olhares em busca de uma nova perspetiva 

 

5.1.1 – Introdução 

A necessidade de indagar acerca deste tema partiu da identificação de 

uma problemática da conceção, no que à Educação Física (EF) diz respeito. 

Neste sentido, se por um lado a experiência tida em contexto de estágio me 

conduziu para a perceção de que a EF conquistou espaço na escola, que se 

afirmou perante a comunidade escolar, por outro, a perceção de que ocupa um 

lugar de menoridade em relação às outras disciplinas, também está presente. 

Acresce, que detetei que os alunos (realidade vivida na Escola Secundária 

Almeida Garrett), na sua grande maioria evidenciava domínios e capacidades 

“baixas” para o nível de ensino em que se encontravam. Deste modo, parece 

que o problema em termos, de conceção do que deve ser a EF e o modo como 

esta acontece nas escolas, tende a prevalecer. 

Este quadro acerca da EF, pode ser materializado naquilo que Crum 

(1990) designa de “ciclo vicioso da Educação Física” (Figura 1). 
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Figura 1 - “ Ciclo Vicioso da Educação Física” (Crum, 1990, p.346) 

 

Contemporaneamente, se confrontarmos os profissionais de EF sobre 

o seu entendimento da disciplina, o mais provável é depararmo-nos com uma 

multiplicidade de significados, de ideologias, de objetivos e conceções. Este 

panorama de falta de consenso acaba por se constituir como um dos maiores 

entraves para a afirmação da disciplina no sistema educativo. Mas reflitamos 

um pouco e analisemos o significado da palavra conceção: em termos 

epistemológicos a palavra conceção é muitas vezes confundida com ideologia, 

da qual deve ser distinguida. Para melhor esclarecermos partamos da análise 

do pensamento efetuado por Bento (1995). O autor refere que o Desporto é um 

fenómeno polissémico e uma realidade polimórfica, pois é representativo, 

sintetizador e unificador de várias dimensões - biológicas, físicas, filosóficas, 

culturais, técnicas, táticas, espirituais, psicológicas, antropológicas, 

sociológicas, afetivas e muitas mais, - que no âmbito motor e corporal são 

inerentes à aprendizagem, à exercitação, à recriação, à reabilitação, ao treino e 

346 CRUM 

(Crum, 1990~). To a great extent this model is inspired by an early writing of 
Locke (1979) as well as by the model of teacher socialization in physical education 
that was presented by Lawson (1983a, 1983b). The model is summarized in 
Figure 

Space constraints necessitate a very brief description of this model. Though 
still speculative, there is substantial empirical support for a number of the model's 
components (Crum, 1985, 1987, 1990b, 1990d). The basic idea is that there is 
a clear connection between (a) professional perspectives of physical educators, 
(b) what happens in PE classes, (c) the learning experiences of students, including 
the apprenticeship of observation as an important element of the occupational 
socialization, (d) recruitment, (e) formal PE teacher education programs, and (f) 
the entry into schools. 

However, in comparison with Lawson's model there is an important differ- 
ence. The ambiguity due to the connection between the role of teacher and 
the role of coach-an idiosyncracy of the North American model for PE and 

Figure 1 - The vicious circle of the self-reproducing failure of PE. 
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à competição. Assim, percebemos que se o Desporto tem uma pluralidade de 

sentidos, também poderá ter uma polaridade de ideologias. No entanto, 

conceção diz respeito, ao ato de conceber, de idear, pelo que se refere ao 

propósito primário da Educação Física. Assumir que a conceção clássica e 

antropológica serão sempre o nosso ponto de partida, pois todas as outras 

partirão sempre destas. 
Bart Crum (1993) sugere que a Educação Física apresenta duas 

ideologias convencionais: “education of the physical” e “education through the 

physical”, cujos ideais são, respetivamente, biológicos e pedagógicos. O 

mesmo autor aponta as duas ideias de caráter biológico, como sendo, as 

principais causas da crescente falta de reconhecimento da Educação Física 

como disciplina curricular. Mas o que é que deve ser a Educação Física? Crum 

(1994) define três papéis principais da EF na escola, sendo eles a aquisição de 

condição física, a estruturação do comportamento motor e a formação pessoal, 

cultural e social. Já Manuel Sérgio (1994, p. 73), define que o “objeto da 

Educação Física é o homem com as suas virtualidades físicas de ação e 

expressão. O simples composto orgânico humano, estatisticamente 

considerado, não parece objeto específico da Educação Física, mas da 

fisiologia ou da biologia. A Educação Física tem a ver com o homem 

fisicamente capaz e fisicamente expressivo. Por conseguinte, tem a ver 

fundamentalmente (ainda que não exclusivamente) com o homem em 

movimento.” Por sua vez, Bento (1998) refere que, a EF deve ser entendida 

como uma disciplina curricular que toma o desporto como uma forma 

específica de lidar com a “corporalidade”, enquanto sistema de 

comportamentos culturais, marcado por normas, regras e conceções 

socioculturais.  

Assim, face aos entendimentos PRESENTADOS a EF constitui-se 

como uma disciplina do currículo escolar formal do sistema educativo de 

grande valor facultativo, cuja importância é aceite publicamente Matos (1999). 
 

Tomando como referencia as questões até agora expostas, bem como 

a reflexão acerca do que é a EF, o propósito deste estudo foi detetar a 
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conceção acerca da EF em alunos, em professores de Educação Física (EF) e  

professores do Ensino Superior Universitário (ESU) formadores de professores 

de EF. 

 

5.1.2 – Material e Métodos 
 

O corpus deste estudo, são entrevistas semiestruturadas realizadas a 

três grupos distintos: alunos, Professores de EF e Professores do Ensino 

Superior Universitário da área de formação de professores de EF. Perante os 

condicionalismos da sua realização optou-se por incorporarmos participantes 

de uma escola (alunos e professores de EF) e professores ESU de uma 

instituição. Outro aspeto que também foi considerado é que o facto de se tratar 

de um estudo no âmbito do Estágio Profissional o que interessava ao 

investigador (neste caso eu enquanto Estudante Estagiário)  era conhecer 

melhor a realidade onde se realizava a Prática de Ensino Supervisionada. Não 

obstante, esta aconteceu em duas Instituições, na seleção dos professores da 

escola procurou-se que pertencessem a diferentes faixas etárias e com número 

de anos de experiência profissional distinta. No mesmo sentido, na seleção dos 

Professores do Ensino Superior Universitário, teve-se em conta a função e área 

especifica de lecionação nas Ciências do Desporto, que foi abrangente.  

 
Concretizando participaram no estudo: 
Quinze alunos (8 do sexo feminino e 7 do sexo masculino) das turmas 

pertencentes ao núcleo de estágio e professor cooperante, pertencentes ao 11º 

ano de escolaridade da Escola Secundária Almeida Garrett (ESAG), concelho 

de Vila Nova de Gaia, ano letivo 2010/2011. As suas idades estavam 

compreendidas entre os 16 e os 17 anos e a média de idades situava-se nos 

17 anos. Participaram, também, cinco professores de EF da ESAG (2 do sexo 

feminino e 3 do sexo masculino), dos quais um leciona o 3º ciclo, três o ensino 

secundário (duas turmas 10º ano e uma 11º ano) e uma professora aposentou-

se durante este ano letivo. As suas idades variavam entre os 35 e os 62 anos, 

com uma média de 50,4 anos. No que diz respeito à situação profissional, 
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importa referir que todos os selecionados lecionavam no mínimo à dez anos, 

sendo que a média de anos de serviço se situava nos 28,6 anos. Os 

Professores ESU eram todos docentes da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) ( 5 do sexo feminino e 4 do sexo masculino) 

entre os 37 e os 64 anos, com uma média de idades de 52 anos, sendo que, as 

áreas representadas foram: Pedagogia do Desporto, Sociologia, Pedagogia, 

Psicologia do Desporto, Andebol, Voleibol, Atletismo e o Diretor da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. O tempo de lecionação, destes 

docentes na FADEUP variou entre os 6 e os 35 anos, sendo que todos 

lecionaram no ensino Básico ou Secundário entre os 2 e os 7 anos. 

 

5.1.3 – Procedimentos de Recolha 
 

Para a recolha de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas. 

O guião da entrevista dirigido aos alunos era constituído por 4 questões 

(Quadro 1), o dirigido aos professores de EF e professores ESU era igual, 

sendo constituído por 4 questões (Quadro 2). Todos os sujeitos foram 

entrevistados pelo mesmo entrevistador, em ambiente calmo e sem a 

interferência de terceiros.  

A elaboração do guião da o guião da entrevista, teve em conta os 

passos sugeridos por (Garcia, 2000): 

 
1. Revisão bibliográfica a fim de isolar as grandes categorias de onde 

saíram as questões do guião; 

2. Elaboração de um primeiro modelo de entrevista; 

3. Sujeição desse modelo a um corpo de peritos, neste caso de duas 

doutoradas em Ciências do Desporto, nas áreas de especialização de 

Pedagogia do Desporto e Sociologia do Desporto ;  

4. Introdução das alterações sugeridas pelos peritos;  

5. Entrevistas a 1 participante por grupo do universo do estudo, a fim 

de verificar o grau de compreensão das questões e o grau de adequação das 

respostas às expectativas do pesquisador;  
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6. Discussão dos resultados obtidos com peritos e introduzir alterações 

consideradas adequadas;  

7. Aplicação da entrevista. 
 

Quadro 1 – Perguntas efetuadas a Alunos 

 
 

Quadro 2 – Perguntas efetuadas a Professores de EF e Professores ESU 

 
 

5.1.4 – Procedimentos de análise 
 

Na análise do conteúdo informativo dos entrevistados recorreu-se a 

uma análise temática complementada por procedimentos de análise de 

conteúdo, sendo que o processo de definição das categorias dentro de cada 

tema se iniciou com a leitura flutuante do conteúdo das entrevistas . Após a 

transcrição e leitura integral das entrevistas procedeu-se a sua inserção no 

programa de análise de dados qualitativos NVivo9. Como refere Bardin (2004), 

a partir do momento em que a análise do conteúdo decide codificar o seu 

material, deve-se produzir um sistema de categorias. Deste modo, a 

generalidade das categorias analíticas dentro de cada tema foi objeto de 

especificação à posteriori, na medida em que a base da sua definição foram os 

dados empíricos, porquanto a preocupação consistiu em compreender e dar 

significado ao “discurso” dos entrevistados. Em síntese, e como aponta Bardin 

1 – O que é para ti a Educação Física? 

2 – Quais as experiências que as aulas de Educação Física te 

proporcionam? E aprendizagens? 

3 – Consideras que as aulas de Educação Física deveriam ser diferentes? 

Concretiza. 

4 – Na tua opinião qual o lugar que a Educação Física ocupa no quadro 

geral das restantes disciplinas? 

	  

	  

	  

	  

	  

1 – O que é para si Educação Física? 

2 – Na sua opinião, o que é que legitima a Educação Física no currículo 

escolar atual? 

3 – Qual o diagnóstico que faz do modo como a Educação Física está 

implementada e se operacionaliza nas escolas? 

4 – Tendo em conta o diagnóstico que realizou quais os aspectos que 

considera que conduziram ao panorama atual da Educação Física? Considera 

necessário alterar este estado? Em que medida e circunstâncias? 
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(2004), procurou-se seguir as três etapas básicas da análise de conteúdo: a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados. 

As categorias estabelecidas incorporaram em si a sua justificação, 

inerente aos próprios objetivos do estudo. Neste sentido, apresentamos os 

temas e categorias, como é visível no (Quadro 3.) 
 

(Quadro 3.) – Distribuição de Temas e Categorias referentes ao Estudo 

Temas 
Conceção de 

Educação Física 

Legitimação da 

Educação Física 

Estado da EF Importância 

da EF vs 

Outras 

Disciplinas  

Aprendizagens Aulas de EF Perspetivas 

futuras para a 

Educação 

Física 

 

Categorias 
- Socialização 

pelo corpo 

- Saúde 

- Recreativa 

- Pratica de 

modalidades 

desportivas 

- Formação 

integral do 

individuo 

- Disciplina de 

âmbito escolar 

- Axiológica 

- Antropológica 

- Singularidade 

- Questões 

sociais 

- Cultura 

desportiva 

- Corporalidade 

e corporeidade 

- Aquisição de 

hábitos 

desportivos 

- Diagnóstico 

- Causas 

- Semelhante 

- Distinta 

- Relações 

grupais 

- Melhorar 

condição física 

- Estilo de vida 

- Cultura 

desportiva 

- Conteúdos 

desportivos 

- Caráter prático 

- Semelhantes 

- Distintas 

 

 

 

De seguida passamos a especificar cada um dos temas e categorias 

dentro de cada um deles 

 
Temas 
 

1. Conceção de Educação Física, inclui as ideias do entendimento acerca 

do que é a Educação Física e qual é o seu domínio de conhecimento e 

de ensino. 
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2. Legitimação da Educação Física, diz respeito a argumentos que 

justificam a EF como disciplina no currículo escolar atual. 

 

3. Estado da Educação Física, reporta-se ao diagnostico da EF, 

nomeadamente aos aspetos positivos e negativos, assim como as 

causas indicadas para o diagnóstico efetuado. 

 

4. Importância da EF vs Outras Disciplinas, engloba toda a informação 

relativa, ao modo como os conteúdos da disciplina são encarados, 

comparadamente aos conteúdos das restantes disciplinas do currículo. 

 

5. Aprendizagens, inclui toda a informação relativamente a experiências e 

aprendizagens, resultantes das aulas de EF. 

 

6. Aulas de Educação Física, inclui propostas de alteração por parte dos 

alunos relativamente às aulas de EF que vivenciaram até ao momento 

da entrevista. 

 

7. Perspetivas Futuras para a Educação Física, incorpora toda a 

informação referente a propostas de alteração estruturais, organizativas, 

conceptuais e operacionais. 

 

Categorias 
 

No tema Conceção de Educação Física, identificaram-se as seguintes 

categorias: Socialização pelo Corpo, onde a enfâse está no estabelecer de 

relações sociais e interações através do corpo; Saúde, na qual a melhoria da 

condição física é o centro numa perspetiva profilática para determinadas 

doenças e aquisição e manutenção da saúde; Recreativa, o caráter lúdico-

recreativo, com a função de aliviar o stress e conviver com os outros marca 

presença; Prática de Modalidades Desportivas, espaço onde acontece a 

prática de modalidade desportivas em contexto escolar; Formação Integral do 
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Individuo, encarada como fundamental para o desenvolvimento global do Ser 

Humano, enquanto ser complexo, multidimensional e cultural; Disciplina de 
âmbito Escolar, reconhecida como disciplina curricular e escolar; Axiológica, 

encarada como meio de aquisição de valores; Antropológica, a enfâse está no 

desenvolvimento do Homem de forma eclética, isto é, enquanto ser social, 

cultural e biológico.  

 

No tema Legitimação da Educação Física, surgiram as seguintes 

categorias: Singularidade, considerada a única disciplina escolar de cariz 

desportivo, possuindo um conteúdo distinto de todas as outras; Questões 
Sociais, importante porque possibilita evitar, identificar e resolver problemas 

sociais emergentes; Cultura Desportiva, permite o conhecimento de  

conteúdos desportivos; Corporalidade e corporeidade, permite um 

enquadramento do corpo no ensino, visa o seu desenvolvimento sem uma 

dissociação das suas dimensões física, psicológica, biológica, cognitiva; 

Aquisição de Hábitos Desportivos, considerada como um veiculo na 

aquisição de um estilo de vida saudável em que o Desporto tem lugar. 

 

No tema Importância da disciplina de EF vs Outras Disciplinas, 

consideraram-se apenas duas categorias, Semelhante, quando não remete 

para qualquer diferenciação comparativamente com as outras disciplinas, e 

Distinta, quando são referenciadas diferenças. 

 

No tema Aprendizagens, identificaram-se as categorias: Relações 
Grupais, permite estabelecer e desenvolver relações com os colegas, 

professores e funcionários; Condição Física, proporciona a manutenção e 

melhoramento da condição e aptidão física;  Estilo de Vida, possibilita a 

aquisição de um estilo de vida saudável; Cultura Desportiva, permite 

conhecer e praticar diferentes modalidades desportivas; Ação Prática, 

proporciona experiências práticas do ponto de vista físico. 

 



80	  
	  

Na categoria Estado da Educação Física, distinguiram-se as 

subcategorias Diagnóstico, que inclui diagnósticos do panorama atual da 

Educação Física e Causas, referentes ao diagnosticado.  

 

Por ultimo, no tema Aulas de Educação Física, consideram-se duas 

categorias, Semelhantes, estas devem manter-se na estruturação atual, e 

Distintas, Alterar conteúdo ou estruturação atual. 

 
5.1.5 – Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

1. Conceção de Educação Física 

 
No que diz respeito à conceção da Educação Física, as respostas dos 

alunos, professores do ESU e professores de EF (Quadro 4.) revelaram 

entendimentos distintos. Os alunos enfatizaram a Subcategoria Saúde, 
revelando uma perspetiva de Educação Física associada a um estado salutar 

do individuo e de aquisição de hábitos saudáveis. Como demonstram os 

excertos das entrevistas AE0115 e AE05: 
 

“É uma disciplina que a gente dá nas aulas e que serve como... estilo 

de vida para a gente ter... proporcionamo-nos uma melhor saúde, 

visto a gente praticar exercício e para não estarmos parados.” 

(AE01) 

 

“Para mim Educação Física é uma disciplina bastante importante, tão 

importante como as outras, se calhar para outros alunos não é, mas 

para quem gosta, acho que é sempre mais divertido e mesmo que os 

outros não gostem acho que deviam praticar porque faz bem à 

saúde e é sempre diferente.” (AE05) 
 

  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Na identificação dos excertos dos alunos foi utilizado o código AE ao qual acresceu um número. Iniciando em 1 até 
15. 
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Quadro 4 – Distribuição das referências pelas categorias que compõem a Conceção de EF 

Entrevistados 

 

Categorias 

Alunos Professores 

EF 

Professores 

ESU 

Total 

referencias 

(fontes) 

Socialização 

pelo corpo 

 

4 2 5 11 (9) 

Saúde 14 3 3 20 (18) 
Recreativa 3 0 0 3 (3) 

Prática de 

Modalidade 

Desportivas 

2 1 1 4 (4) 

Formação 

integral do 

individuo 

0 1 7 8 (6) 

Disciplina de 

âmbito 

escolar 

0 2 5 7 (7) 

Axiológica 3 0 5 8 (6) 

Antropológica 0 0 4 4 (4) 

 

Os professores do ESU evidenciaram uma conceção de Educação 

Física muito consentânea com a Formação Integral do Individuo, como 

podemos observar nos excertos das entrevistas que se seguem: 
 

 

“A Educação Física é uma possibilidade de participar, do sistema 

educativo participar, de forma organizada e sistemática, enfim, 

com todos os atributos que estão associados à ação educativa, 

na formação integral do ser humano.” (ESU6)16 

 

“É uma disciplina da escola, que percorre diferentes ciclos de 

formação e que tem por objetivo uma formação integral(...)” (ESU3) 

 

Já os professores de EF, evidenciam pouca convergência nos seu 

discursos, sendo que o enfâse foi na perspetiva da Saúde,  com  semelhança 

nas categorias, Socialização pelo Corpo e Disciplina de âmbito Escolar. 
Como evidenciam os seguintes excertos: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Na	  identificação	  dos	  excertos	  dos	  Professores	  ESU	  foi	  utilizado	  o	  código	  ESU	  ao	  qual	  acresceu	  um	  número.	  Iniciando	  em	  1	  até	  
ao	  9.	  
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“(...)se bem que esta, esta área visa essencialmente promover a 

saúde e o bem estar e a qualidade de vida do individuo é sobretudo 

isso acho eu.” (PEF5)17 

 

“(...)neste caso ao aluno em contexto escolar, uma formação muito 

baseada na parte motora, mas fundamentalmente com componentes 

educativas na criação de rotinas, de entendimento acerca da 

valorização da própria atividade física e de alguma forma tentarem 

perceber o quão importante é para a vida a manutenção de um estilo 

de vida ativo portanto, resumindo assim tudo rapidamente, é educar 

as pessoas na sua parte motora sendo que se pretende a evolução 

física e se pretende que haja, uma consciencialização exata daquilo 

que é a valorização da prática física ao longo da vida e relacionada 

com a saúde.” (PEF1) 

 
2. Legitimação da Educação Física 

 

A fundamentação relativa ao que  Legitima a Educação Física no 

currículo escolar atual diverge entre os Professores de EF e dos ESU (Quadro 

5.).  
 

Quadro 5 – Distribuição das referências pelas categorias relativas ao tema Legitimação da 
Educação Física 

Entrevistados 

 

Categorias 

Professores EF Total 

referencias 

(fontes) 

Total 

referencias 

(fontes) 

Singularidade 

 
4 4 8 (8)  

Questões Sociais 0 5 5 (5) 

Cultura Desportiva 1 7 8 (6) 

Corporalidade e 

Corporeidade 

1 10 11 (9) 

Aquisição de 

hábitos desportivos 

1 4 5 (5) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Na	  identificação	  dos	  excertos	  dos	  Professores	  de	  EF	  foi	  utilizado	  o	  código	  PEF	  ao	  qual	  acresceu	  um	  número.	  Iniciando	  em	  1	  até	  
ao	  5.	  
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Enquanto que os professores de EF entendem que esta se legitima 

pela sua Singularidade de conteúdos e preocupações motoras, como está 

patente nos excertos das entrevistas que se seguem: 
 

“Ora, as experiências, as vivências, os atos, as aprendizagens 

que fazemos na Educação Física, têm o corpo como 

intermediário direto, são experiências motoras, são experiências 

corporais, ou seja, as experiências lúdicas, as experiências 

desportivas são essencialmente físicas, corporais, motoras e 

portanto, face a esta desmaterialização da sociedade, face a esta 

sociedade cada vez mais tecnológica, corre-se o risco do corpo 

ser negligenciado, ser esquecido, de ser abandonado, de perder 

capacidades, de perder qualidades e é nesse sentido que a 

Educação Física e o Desporto podem aqui, procurar uma nova 

frente, uma nova linha de argumentos para se legitimarem, para se 

justificarem.” (PEF1) 

 

“Primeiro que tudo, eu acho que deve ser centrada no aluno, okay(?) 

Na aprendizagem do movimento, no desenvolvimento corporal, 

no desenvolvimento motor, no conhecimento do meu próprio 

corpo e habilitar-me não só para a prática desportiva mas para 

as tarefas do dia a dia, o ser capaz de correr, o ser capaz de 

saltar isso faz parte da existência humana que se perde um 

pouco com... com a vida na cidade, eu acho que é um pouco 

isso, a educação corporal(…)” (PEF5) 

 

Os Professores do ESU centram-se na Corporalidade e 
Corporeidade. Estes salientam a necessidade da não discriminação do corpo 

pelo sistema educativo e a necessidade de o entender como um Todo. Ideias 

patentes nos excertos das entrevistas que se seguem: 
 

“(…)pela própria essência da disciplina a legitimação existe porque é 

a única que de facto, há outras que salientam expressões, mas é 

aquela que salienta a parte motora, a parte do corpo é 

fundamentalmente a nossa por isso, transformando a atividade física 
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numa atividade educacional, educativa portanto... a legitimação está 

garantida.” (PEF1) 

 

“Ora bom, eu penso que legitimidade da Educação Física no 

currículo escolar atual, são muitos, é a própria filosofia inerente, 

inerente à disciplina, que está bem patente nos programas de 

Educação Física, nas finalidades, nos objetivos gerais (…)” (PEF5) 

 
3. Estado da Educação Física 
 

Os Professores do ESU, referem que em termos formais e legais o 

Estado da Educação Física atual é positivo. Advogam ainda que para este 

estado, contribui a sua existência nos diferentes ciclos de ensino, bem como o 

seu estatuto enquanto disciplina de âmbito escolar. Esta ideia está patente nos 

excertos seguintes: 
 

“Mas parece-me que apesar de tudo, este é o discurso atual, mas 

parece-me a mim que a Educação Física está muito bem 

operacionalizada nas escolas, hoje em dia, desde logo porque à 

muito tempo que existe também no 1o ciclo e parece-me que todas 

as escolas estão preparadas para ter Educação Física (...)” (ESU2) 

 

“Ela na lei, a Educação Física na lei, acho que está... está 

relativamente bem.” (ESU6) 

 

“Se me falar em termos formais, a Educação Física neste momento 

está excelentemente nas escolas, em termos formais, porque faz 

parte integrante do sistema educativo, é uma disciplina obrigatória, é 

uma disciplina que tem avaliação, que percorre o sistema educativo 

todo (...)” (ESU7) 

 

Não obstante esta avaliação positiva que fizeram ao estado da EF, no 

diagnóstico prático que fizeram discordam das orientações curriculares, dos 

programas e modelos de ensino utilizados, mencionando que estes estão 
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circunscritos a  uma prática redutora e pouco consistente no que respeita ao 

seu corpo teórico. Noção esta que se encontra evidenciado nos excertos das 

entrevistas que se seguem: 
 

“Eu não concordo muito com... com os programas, o tipo de 

orientação que os programas de Educação Física fazem 

portanto obviamente há uma racionalidade à Educação Física, 

mas são aqueles programas tradicionais, muito baseados nas 

multiactividades e portanto quer dizer que também não 

possibilita, que os professores se concentrem em aprofundar as 

matérias e portanto a efetuar as aprendizagens e portanto acentua 

aquela questão da Educação Física ser uma disciplina mais de 

participação, participar, ir à aula, equipar-se, fazer alguma coisa, do 

que uma disciplina de transformação de aprendizagem (...)” (ESU1) 

 

“Já falei um pouco disto, ao dizer que de facto me parece que a 

Educação Física segue modelos muito tradicionalistas, muitas 

das vezes na forma como as estratégias de ensino que se a 

adotam e as estratégias de aprendizagem. O estudante na 

Educação Física tem que ser cada vez mais um sujeito ativo, 

pró-ativo melhor dizendo, com capacidade reflexiva, com 

capacidade intervenção, para isso o professor tem que dar os 

espaços ao estudante.” (ESU3) 

 

“Eu penso que, eu já o disse há muito tempo , quer dizer a orientação 

curricular que nós utilizamos deveria ser revista, não lhe estou a 

dizer que considero a orientação a, b, c, ou d, assim à priori melhor, 

era preciso pensar, é preciso ser revista, era preciso que as 

pessoas e a visão... eventualmente para se poderem chegar que 

não era preciso fazer grandes alterações, a não ser, ter menos 

conteúdos por ano escolar, para que se possa de facto ensinar e 

trabalhar e consolidar(...)” (ESU9) 

 

Já os professores de EF, referem a que a Educação Física tem vindo a 

evoluir e a reforçar o seu estatuto na escola, apesar de ainda ser uma 
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disciplina desprotegida no que concerne aos órgãos de gestão da escola, como 

podemos verificar nos excertos das entrevistas que se seguem:  
 

“Ora... o diagnóstico que eu faço é que... pelo que eu me tenho 

apercebido neste tempo que tenho vindo a dar a aulas é que, a 

tendência é para melhorar” (PEF1) 

 

“Ela teve uma grande evolução, houve uma altura em que a 

Educação Física era completamente uma disciplina que não era 

prestigiada em lado nenhum, houve uma grande história e uma 

grande luta, uma grande evolução até ao momento de ser 

considerada como uma disciplina normal.” (PEF2) 

 

“aquilo que é o atual panorama da Educação Física é que, posso 

afirmar com toda clareza, que Educação Física é hoje uma disciplina 

com algum peso de responsabilidade (…) Educação Física é uma 

disciplina que se está a afirmar, o meio escolar já percebe 

exatamente como Educação Física funciona de forma basicamente 

organizada” (PEF3) 

 

“ainda há um outro aspeto que é a forma como reivindicativa como a 

Educação Física está na escola que de alguma forma se é 

reivindicativa alcança maiores meios para a sua implementação se é 

não é reivindicativa ou tem um estatuto mais desprotegido digamos 

assim, face aos órgãos de gestão” (PEF5) 

 

De referir ainda que, o discurso dos professores de EF converge em 

alguns pontos, com o dos professores do ESU, fundamentalmente no que 

concerne ao desajuste dos programas de ensino, como podemos verificar no 

excerto da entrevista: 
 

“Eu acho que há um desfasamento muito grande entre os programas 

e o que realmente se trabalha, se uma pessoa olhar só para 

programa e pegar na teoria e olhar para aquilo o que é suposto 

abordar nos diferentes anos letivos e realmente reparar no que 
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realmente se trabalha existe ali um desfasamento muito grande.” 

(PEF2) 

 

Outros ainda, referem a proliferação de Instituições Superiores de 

formação, na área do desporto como reprodutora de divergência no que 

concerne ao objetivo da Educação Física. Tal como o entrevistado PEF3 

refere: 

 

“(...)há uma parte mais próxima que tem a ver por exemplo, negativa 

neste caso, que tem a ver com a proliferação dos cursos de 

Educação Física que permite que haja uma... uma... uma definição 

mais ou menos consensual do que é Educação Física e portanto 

logicamente da sua operacionalização” 

 
4. Importância da Educação Física vs Outras Disciplinas 
 

No que concerne à Importância atribuída à EF comparativamente às outras 

disciplinas, as respostas dos alunos são no sentido de a considerar com uma 

importância semelhante, sendo que apenas (3) a consideram distinta e (10) lhe 

atribuem uma importância semelhante. Como está patente nos excertos das 

entrevistas: 

 

 

“É uma disciplina como as outras, que tem a componente mais física, 

não temos de estudar tanto, mas temos de dar mais do nosso corpo.” 

(AE03) 

 

“Apesar de algumas pessoas não lhe darem a devida importância, eu 

acho que é importante, porque afinal de contas, é uma forma de uma 

pessoa se manter saudável e ter o seu bem estar mental e 

psicológico.” (AE01) 

 

“Acho que é igualmente importante porque não estamos a 

desenvolver esse tipo... não estamos a aprender conhecimentos 

talvez sobre biologia ou coisas assim mais especificas, mas sobre 



88	  
	  

desportos e como... e a desenvolvermos fisicamente as nossa 

aptidões físicas e também mentalmente.”(AE06) 

 

Por outro lado, alguns alunos evidenciaram o contributo da disciplina de 

Educação Física porque contribui para a média  de ingresso no Ensino Superior, ou 

para o ingresso no curso de Desporto tal como pode ser observado nos excertos das 

entrevistas: 

 

“Na minha opinião, ocupa o lugar das outras disciplinas é... é igual às 

outras, porque conta para a média, portanto, eu tenho de me esforçar 

tanto para Educação Física como para as outras todas.” (AE02) 

 

“Eu acho que é uma disciplina importante como as outras porque, 

também há muita gente que quer seguir o curso de desporto e isso... 

isso é tanto... é tanto importante como o português, ou história, é 

uma disciplina temos que levá-la a sério como todas as outras, não 

pelo facto de ser prática, acho que é isso” (AE07) 

 

“Eu acho que por exemplo, para quem quer seguir ciências, que é o 

nosso curso obviamente que Educação Física só lhes vai 

contribuir para a média e só se tão a preocupar em ter um boa 

nota, para ter uma boa média, para entrar para a faculdade, mas 

para quem não... está interessado em ciências mas não tem uma... 

um futuro certo e não sabe sequer ir para ciência ou se... dentro da 

ciência quer ir para desporto acho que se esforça igualmente em 

Educação Física.” (AE12) 

 

“Para mim ocupa um... é como uma disciplina qualquer é igual às 

outras mas penso que em todas as escolas e para muitos alunos é 

como se fosse uma disciplina mais... que não tem tanto interesse 

para eles, porque consideram que não lhes vai fazer muito para a 

vida nem nada mas, para além de nos ajudar na média para entrar 

na faculdade, seja qual for que seja...” (AE05) 
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5. Aprendizagens 

 
Relativamente às Aprendizagens proporcionadas pela EF, os alunos 

referem que lhes permite praticar e vivenciar novos desportos. Dentro das 

categoria a mais referenciada é Cultura Desportiva, como se pode verificar no 

(Quadro 6.) 
 

 
Quadro 6 - Distribuição das referências pelas categorias relativas ao tema Aprendizagens 

Entrevistados 

Categorias 

Alunos 

Relações 

grupais 

 

4 

Melhorar 

condição física 
4 

Estilo de vida 3 

Cultura 

desportiva 
14 

Conteúdos 

desportivos 
7 

Caráter prático 3 

 

Noção esta, expressa nos seguintes excertos das entrevistas: 
 

“Tenho uma... portanto, aprendo novos desportos que se calhar no 

meu dia a dia não... não... não ia praticá-los... ficamos mais cultos 

desportivamente, é só isso.” (AE04) 

 

“Permite-nos, como já disse, experimentar novos desportos, praticar 

talvez desportos que nunca iriamos praticar, se não tivéssemos a 

disciplina.” (AE06) 

 

“Por um lado fazem-me aprender coisas novas, a praticar outros 

desportos, para além daqueles que conheço” (AE07) 
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6. Aulas de Educação Física 
 

Na sua maioria, os alunos referem que as aulas se devem manter 

semelhantes (12), sendo que apenas (2) consideram que devem ser diferentes. 

Vejamos os seguintes excertos das entrevistas AE01 e AE08: 

 

“Não, acho que estão bem como estão.” (AE01) 

 

“Eu acho que não, acho que estão ser lecionadas da maneira correta 

abordando todos os aspetos que deviam ser abordados, acho que... 

não há nenhum problema com as aulas de Educação Física.” (AE08) 

 

Não obstante, apesar de alguns alunos sugerirem que as aulas devem 

manter uma configuração semelhante, referem algumas propostas de 

alteração, como podemos verificar nos excertos das entrevistas que se 

seguem: 
 

“Sim, acho... acho que as aulas de Educação Física... nos tempos de 

hoje... acho que as aulas de Educação Física não, não tiveram... os 

professores não tentam inovar muito a aprendizagem, seguem ao 

longo dos anos sempre a mesma... o mesmo tipo... método de 

ensino e acho que ao longo do tempo, deviam mudar a estratégia de 

aprendizagem, para não termos sempre as mesmas modalidades, 

variar um pouco isso e acho que os alunos com isso ficam mais 

motivados.” (AE04) 

 

“Não, eu gosto do modelo em que se insere, principalmente este ano 

em que integramos o projeto o MED acho que é um bom modelo e 

deve 2continuar a ser utilizado.“ (AE09) 

 

“Não eu acho que as aulas estão bem assim... sei lá, mais visitas a... 

a... ou jogos... ou lugares onde se pratiquem os desportos que nós 

abordamos, só para ter-mos mais contacto com... com a prática e a 

maneira de bem fazer as coisas.” (AE10) 
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“Eu acho que elas estão bem como estão e não deveriam ser 

diferentes, são muito interativas, talvez dar novos desportos e não 

sempre o mesmo, diferenciar um bocado mais, mas acho que são 

bastante interessantes.” (AE11) 

 

7. Perspetivas Futuras para a Educação Física 
 

Na procura de clarificar, simplificar e melhor expor as respostas dos 

entrevistados, apresentamos no (Quadro 7.), as Propostas de Alteração, 

veiculadas pelos professores ESU e de EF. Na apresentação da informação 

optou-se por organizá-la em função da natureza das respostas que surgiram, 

quais categorizamos como Temas. Sendo que os conteúdos dentro de cada 

um dos Temas designamos de operacionalização. 

 

O quadro é composto por grandes temas e pequenos temas, por se 

poderem englobar nos anteriores. 

 
Quadro 7 – Referente ao tratamento de informação do tema Perspetivas Futuras para a Educação Física 

 
Propostas de Alteração  

Temas Operacionalização Total 

P
ro

fe
ss

or
es

 E
S

U
 

• Alteração de Modelos e Metodologias de 

Ensino 

Abordagem holística, aluno com um 

papel pró-ativo na aula, incentivar o 

desenvolvimento de alunos autónomos. 

2 

• Alteração do Plano Curricular 

Inclusão e Consolidação de Novas 

Modalidades Desportivas 
1 

Alteração dos currículos de 

multiactividades, diminuição de 

conteúdos. 

2 

• Diminuição da burocracia exigida ao 

professor 

 

2 

• Feminização da Educação Física 1 

• Alteração da denominação: Educação 

Física 
2 

• (Re)discussão da formação académica 

dos professores de Educação Física 
2 

• Alteração Organizativa e Estrutural da 
Formação geral no 1º e 2º ciclo, 

formação especifica no 3º ciclo e 
2 
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Educação Física na Escola Secundário. 

(Re)discutir as normas da EF 1 

Aproximação ao Desporto 2 

Aumento do número e horas semanais 1 

Diminuição do número de alunos e 

constituição das turmas. 
2 

P
ro

fe
ss

or
es

 

E
F.

 

• Clarificação da conceção de Educação 

Física 
 3 

 

 
Vamos de seguida analisar os Temas, procurando exprimir as 

especificidades de cada um, enfatizando aqueles mais relevantes que 

materializam uma alteração da disciplina de Educação Física, tal como a 

conhecemos hoje.  

 

Alteração de Modelos e Metodologias de Ensino,  

abandonar por completo abordagens tradicionalistas e analítica, optando cada 

vez mais por um ensino e desenvolvimento holístico tendo o aluno um papel 

pró-ativo, foi evidente nas referências. 

 

“(…)ao longo do tempo tem havido algumas mensagens de 

alterar o modo como os jogos são lecionados nas escolas e os 

jogos ocupam um lugar relativamente importante no currículo 

escolar, os professores já estão um bocado cansados daquela 

forma tradicional de ensinar os jogos mas têm alguma dificuldade 

em desenvolver metodologias mais alternativas, aquelas 

metodologias mais centradas no jogo, nos jogos reduzidos, mais na... 

digamos na questão da responsabilização dos alunos, os alunos 

tomarem a iniciativa também de se organizarem, tomarem 

decisões para tirar um bocadinho o foco dos aspetos das 

habilidades isoladas, para digamos os problemas do jogo.” 

(ESU1) 
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“(...)apenas o configura numa relação diferenciada em que ele tem 

de adquirir uma postura mais de facilitador da própria aprendizagem, 

no sentido de progressivamente incutir no aluno a perceção que é 

capaz de resolver os problemas, os desafios que se deparam, 

não podemos querer um aluno com essas competências que eu 

falei à pouco, autonomia, responsabilidade, compromisso, 

competência, literacia desportiva como é o caso da nossa área 

se não utilizamos ferramentas pedagógicas, estratégias 

instrucionais que vão ao encontro que fazem a apologia destas 

necessidades, ou seja, ir muito ao encontro daquilo que é as 

teorias de abordagem relacionadas com o construtivismo, ou 

seja, fazer com que se construam redes de significado para os 

estudantes, para o aluno, na vivencia da própria prática através da 

sua participação, da sua... através do seu envolvimento pró-ativo e 

significante, através daquilo que ele vai vivenciando, portanto, a 

educação física tem que, quanto a mim, tem que ter um paradigma 

distinto nesta abordagem” (ESU3) 

 
 

Alteração do plano curricular,  

através da inclusão de novas modalidades desportivas; Alteração de um 

currículo de multiactividades, para um mais especializado, que garantisse a 

aprendizagem e consolidação de conteúdos, existindo assim uma diminuição 

destes por ano letivo. 

 
“(...)o facto de ser dada por blocos em que se faz as avaliações 

iniciais no início, de acordo com o que esta prescrito no 

programa nacional das diferente áreas e depois nós vamos 

dando currículos de múltiplas atividades faz com que não haja 

de facto tempo para que eles adquiram com... adquirir com 

consistência os diferente conteúdos, há vantagens e desvantagens 

nos dois processos, não tenhamos duvidas, as desvantagens da... 

abordagem de múltiplas atividades mas concentradas em diferentes 

modalidades em períodos mais longos, poderá ter a critica de que 
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eles assim não tem uma formação tão multifacetada, porque não 

podemos dar tudo ao mesmo tempo, mas isso é um erro de 

raciocínio porque muitas das vezes o importante não é só a questão 

de eles experimentarem muitas modalidades diferenciadas se depois 

não as conseguem aprofundar, nós dentro da mesma modalidade 

podemos fazer uma formação polifacetada em que o titulo da 

abordagem é uma abordagem que visa o desenvolvimento das 

capacidades coordenativas, condicionais num sentido eclético e não 

só orientadas para aquela modalidade, por outro lado também temos 

ambientes que tornem mais consistentes e mais sustentadas as a... e 

que permitem uma maior sustentabilidade da própria aquisição” 

(ESU3) 

 

“Eu penso que de facto ninguém na nossa disciplina e nas coisas 

que trabalhamos, não sei se são boas se são más, mas são aquelas 

que temos não é, e que com tantos conteúdos e com tantos 

alunos que... com níveis diferentes que portanto que é preciso 

muitas vezes quase que diferenciar em três, quatro, cinco, seis 

níveis... seis práticas para todos os conteúdos dum ano letivo, 

podem até ter bons momentos de recreação assistida por um 

pedagogo, alguns melhoram qualquer coisinha, outros continuam a 

gostar e mais um incentivo para não desistir, mas quer dizer em 

termos de aprendizagem eu julgo que se faz muito pouco” (ESU9) 

 
Diminuição da burocracia exigida ao professor,  

a indicação da diminuição de processos burocráticos, para permitir ao 

professor centrar-se nos alunos e nas suas aprendizagens, foi uma ideia que 

emergiu no discurso dos entrevistados: 

 

“Mudaria apenas a questão daquilo que todos os professores 

mudariam que é, a diminuição das questões burocráticas, para 

poderem fazer muito mais atividades que acabam por não fazer , 

porque a educação física extrapola a própria disciplina, muitas vezes 

não é? (…) Modelo Educativo, isso implica uma dedicação que se 
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tivessem inúmeras horas letivas que não apenas a do estágio 

provavelmente não seria possível, e isso demonstra que a educação 

física perpassa ou ultrapassa aquilo que é a hora de educação física 

por parte do professor pelo menos.” (ESU2) 

 
Feminização da Educação Física, 

foi defendido por alguns entrevistados que o professor deve reconhecer a 

diferença entre os sexos, quer como ponto de partida para a aprendizagem, no 

processo de desenvolvimento de processo de ensino-aprendizagem, quer 

como ponto de chegada da aprendizagem. Neste concreto, no entendimento 

destes professores a Educação Física, não pode resultar numa discriminação 

de um sexo em detrimento do outro. 

 

“(...)essa feminização na educação física eu penso que está mais 

atrasada que a feminização do desporto lá fora... continua a andar 

ali, a maioria atrás de qualquer coisa que não foi feito para elas, 

continua a andar ali, eventualmente são menos as meninas que 

optam pelo desporto fora da escola, motivadas pelo que tiveram na 

escola e portanto eu quando recebi o seu pedido e vi assim as 

questões eu disse, se calhar a feminização do desporto na escola 

é muito inferior à feminização do desporto fora da escola, e 

porque a escola não esta a fazer esse papel, e a escola também 

ainda não percebeu que as pessoas que... a educação física tem 

objetivos gerais como tem qualquer outra disciplina para a 

formação dos indivíduos e portanto a educação física e agora não 

estou a falar para as meninas nem para os rapazes, estou a falar 

para ambos, eventualmente mais para raparigas do que rapazes mas 

para ambos, esta disciplina também é... o desporto também é um 

bom modo de empoderamento das pessoas, que é uma coisa 

importante, dado que as pessoas se sintam que conseguem, que têm 

mais poder no sentido que conhecem mais, que podem intervir mais 

e um empoderamento, se o desporto muitas vezes foi padrasto de... 

de várias pessoas, nomeadamente de mulheres.” (ESU2) 
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Alteração da denominação atual de Educação Física, 

a defesa da alteração da designação de EF foi veiculada por um professor do 

ESU. Esta alteração como ponto de partida para a (re)discussão da disciplina 

na escola; 

 
“Estou totalmente em desacordo com a denominação Educação 

Física, isso é logo a primeira coisa (interrupção) acho que é 

redutor, já tem muitos anos e portanto era boa ideia, se queres que 

te diga, se estás aqui a falar da conceção, acho que era boa ideia 

começar-se por fazer uma discussão à volta da denominação da 

disciplina e até dos alunos depois dizerem que vão ter física, isso é 

uma coisa que passa-me ao lado, se quiséssemos adotar a 

denominação que aqui fizemos de desporto, de chamar-lhe Desporto 

na Faculdade, chamar-lhe pura e simplesmente Desporto, se me 

perguntares qual era a sugestão, eu acho que devia haver, os 

pensadores destas coisas deviam fazer um debate público, à volta 

disso, porque esse debate à volta do nome poderia dar para muito 

mais, para depois então vamos concretizar ideias, isso também já 

tem a ver com as questões programáticas.” (ESU8) 

 
“Como se costumam fazer as coisas portanto, o que eu vejo, vejo 

uma disciplina que se calhar na prática não ia mudar muito mas se 

pensarmos bem em Educação Física, estamos a pensar 

essencialmente no físico, e por exemplo nós aqui no gabinete de 

psicologia, claro que o físico é importante, mas sobretudo e portanto 

naquilo em que me estou muito mais interessado e acho que é muito 

mais importante, até nas questões ao nível do comportamento.” 

(ESU8) 

 

Alteração Organizativa e Estrutural da Educação Física na Escola, 

foi o tema mais referenciado pelos professores ESU. Visa a alteração de todo o 

programa e currículo da disciplina, dividindo-a em dois momentos: Formação 

geral no 1º e 2º ciclo e, posteriormente, uma formação especifica numa 

modalidade no 3º ciclo e Secundário. É assim veiculada a (re)discussão das 
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normas da disciplina, como podemos verificar nos excertos apresentados: 

 

“(…)as próprias normas, (re)descuti-las, porque as normas não 

são eternas, como a questão das turmas mistas até determinada 

idade, a disciplina de educação física tem particularidades que a 

distinguem das outras todas, também porque é que não há de ter 

uma organização diferente e até eventualmente poderá ter uma 

organização mais geral... nas idades mais baixas, mas quando 

chega lá para o décimo primeiro e décimo segundo ano 

eventualmente poderia ter uma organização, a mim não me 

chocava nada se fosse por exemplo mais especializada, em vez 

de andarem, se a formação de base está feita, se as questões do 

trabalho, da corporalidade estão feitas não é(?), então porque é que 

as pessoas não vão especializar-se, não é especializar-se, é 

aprofundar mais uma material(…)” (ESU6) 

 

“(…)eu penso que era preciso uma discussão alargada em 

termos nacionais, nomeadamente da organização da educação 

física na escola, eu estou a utilizar a palavra organização e era 

preciso abertura de muita gente.” (ESU6) 

 

“Bom, até determinada idade existir uma formação geral, esta 

educação motora geral, a partir daí ela ser especifica e deva ser 

orientada, porque na verdade é o que acontece num clube, ou 

noutro tipo qualquer! A partir de determinada idade tu não 

continuas a fazer tudo e mais alguma coisa! Tu escolhes algo onde 

te sentes mais valorizado ou tu gostas mais e investes naquilo! É 

assim no Desporto e é assim na nossa vida!” (ESU5) 

 

“(…)mais genérico e depois a partir de determinada idade haver 

optativas. Okay, há o futebol e há um professor responsável pelo 

futebol, quantos alunos... os alunos inscrevem-se têm de ter “x” 

horas de atividade desportiva e agora há dança, há o grupo de 

escalada, há o grupo não sei que, há o grupo não sei quê, estás a 

perceber? Okay, e agora os miúdos inscrevem-se, até podiam 
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combinar, eu quero fazer se tivessem horário, quero fazer andebol e 

futebol, fazes uma vez por semana ou até fazes mais, qual é o 

problema, o miúdo tinha que ter obrigatoriamente duas horas por 

semana, vamos por isto de hipótese.” (ESU5) 

 

Já referente aos professores de EF, o único tema veiculado, relaciona-

se com a Clarificação da conceção de Educação Física na Escola, como 

podemos verificar no excerto apresentado: 
 

“(…)aquilo que é necessário alterar é de facto, primeiro uma 

consciencialização perfeita daquilo que são... dos profissionais de 

educação física, em relação àquilo que é a verdadeira essência da 

educação física, a educação física é uma disciplina escolar(…)” 

(PEF1) 

 

“(…)isto necessita e este é um aspeto que eu já me bato aqui à 

alguns anos na escola é para a necessidade urgente das escolas e 

fora das escolas, os professores terem uma conceção única 

relativamente ao que é efetivamente importante(…)” 

 

5.1.6 – Conclusões 

 
Os dados evidenciaram que a conceção de Educação Física não é 

consensual entre os três grupos de entrevistados, designadamente no que se 

refere ao seu propósito no curriculum escolar atual. 

Os alunos entendem a Educação Física numa perspetiva associada à 

saúde e à criação e manutenção de hábitos de vida saudáveis. Apesar destes 

referirem que a disciplina lhes permite praticar e conhecer novos desportos, 

não lhe atribuem outro significado, além da importância em função das suas 

perspetivas futuras e do peso que tem na média de acesso ao Ensino Superior. 

Compreende-se, assim, que não apresentem propostas de alteração para  as 

aulas, referindo que estas se devem manter semelhantes. 
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Já os professores da EF denunciam pouca consistência relativamente 

à conceção de Educação Física, apesar de esta ter sido anunciada. As suas 

perspetivas navegam pela Saúde, pela Socialização do Corpo e reconhecem-

na como Disciplina de Âmbito Escolar. De referir ainda, que não obstante a 

falta de consenso relativamente aos objetivos fulcrais da Legitimação da 

Educação Física a sua defesa está presente nos seus discursos. Esta 

disparidade parece estar relacionada com os problemas que se colocam 

atualmente à EF, materializando-se na divergência do objetivo da EF na 

escola. Até porque, reconhecem que no futuro é necessário uma clarificação da 

conceção de EF entre os seus profissionais. 

No que respeita aos professores do ESU, parece consensual a 

conceção de Educação Física perspetivada para a Formação Integral do 

Individuo. Não obstante, é importante referir que foram o único grupo de 

entrevistados, a perspetivá-la como de cariz Antropológico. Referiram a 

Corporalidade e Corporeidade como principal fator de Legitimação da 

Educação Física no currículo escolar atual, sendo que, alguns entrevistados 

veicularam a emergência de uma nova linha de Legitimação relacionada com 

os fagotes ligados à Saúde. Deste modo, apesar de assumirem uma distância 

com o contexto escolar atual, os professores ESU afirmaram que as dificuldade 

atuais da EF não estão relacionados com o seu lado formal e legal, no entanto, 

é necessário uma (re)discussão das normas da disciplina, como também uma 

renovação em termos organizativos e estruturais. 

Independentemente de sabermos que os dados obtidos dizem respeito 

a uma população especifica, não podendo assim existir uma extrapolação para 

outras realidades, os dados obtidos, nomeadamente no que concerne aos 

dados oriundos dos professores do ESU e professores de EF, bem como as 

Proposta de Alteração para a Educação Física, devem ser alvo de atenção, 

podendo inclusive servir como ponto de partida para o debate e estudos mais 

aprofundados. Reconhecendo as limitações da pesquisa realizada, a falta de 

consenso que ainda prevalece em torno da Conceção de EF e sua Legitimação 

entre os seus atores (Professores ESU e Professores de EF),  enuncia a 

dificuldade dos professores de EF exponenciarem a sua conceção. 
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Este mapeamento acarreta mais uma vez para a necessidade de 

incessante melhoria do processo de formação inicial e também continuada. 
 

5.2 – Neurociências para melhor entender e poder resolver 

O meu laboratório foram as aulas de Educação Física. É por lá que me 

encontrava, entre bolas, balizas, colchões, cones, sinalizadores, mapas 

bússolas, tentando descobrir, o “como?”.  De que maneira, os meus alunos 

poderiam aprender? Como é que podia partilhar com eles? O que é que eles 

podiam aproveitar das minhas aulas? Destilavam-se mistérios, questões 

menores, outras relacionadas com os conteúdos lecionados, outras sem 

qualquer relação, mas a aprendizagem ia aos poucos e poucos acentuando-se. 

Mas uma necessidade, é a busca por algo mais, é um hiato sentido, pelo que 

tudo o que pudesse fazer para os ajudar (aos alunos) a perceber o jogo, a 

tomar uma decisão correta, a perceber a modalidade em causa, a melhorar 

determinada ação motora, tudo me interessava... eu queria perceber como 

poderia ajudá-los! 

Perante a complexidade, realçada ao longo de todo o documento, torna-

se necessário um “Ponto de Mutação”18 na forma de abordagem das aulas. 

Neste sentido, Maciel (2008, p.5) refere que “As Ciências do Desporto, têm de 

acompanhar a nova vaga que emerge na Ciência atual e que procura 

ultrapassar os condicionalismos da “excessiva especialização”, que levou 

diferentes domínios de investigação, a fecharem-se e a ficarem tolhidos pelos 

respetivos bloqueios epistemológicos, que as levaram a desligarem-se, 

erradamente, de tudo o que as rodeia e das informações provenientes de 

outras Ciências.” Esta necessidade, acrescida daquilo que está em causa no 

processo-ensino aprendizagem, entendido como um processo cognitivo, que 

reclama por uma relação estreita entre as Neurociências e a Educação. 

Apesar de uma reduzida aplicação, as Neurociências podem ajudar-nos 

a entender o jovem ou a criança como um ser cultural, a perceber como 

funciona e como acedemos à memória. Ajudar-nos a perceber a interação 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Capra, F. (2005). O PONTO DE MUTAÇÃO (Á. Cabral, Trans. 31a Edição ed.). São Paulo: Editora Cultrix.	  



101	  
	  

complexa entre corpo – cérebro – mente e que ajudam a edificar e a melhor 

compreender o Corpo que Aprende (Maciel, 2008). Atendamos ao seguinte 

texto, no conjunto das aulas 25 a 28: 

 
“E  de repente…pensar!!  

São várias as evidências que nos demonstram a importância das 

emoções nas tomadas de decisão, em diferentes contextos.  

Segundo Capra (1996, p. 68) “os neurociêntistas descobriram fortes 

evidências de que a inteligência humana, a memória humana e as 

decisões humanas nunca são completamente racionais, mas que 

sempre se manifestam coloridas por emoções”. Assim, torna-se 

percetível que quer a “inteligência”, quer a memória, quer a tomada 

de decisão são fortemente influenciadas pela atividade emocional 

não podendo nunca dissociá-la da razão.  

Sendo o Desporto, “um campo de emoções”, pois é uma atividade 

humana, a emoção tem ainda uma maior preponderância. Como 

podemos verificar no livro de JONAH LEHRER, intitulado de, Como 

Decidimos, para decisões complexas é necessário um certo “talento 

para o instinto” e “Quando Brady olha para este alvo o receio habitual 

cede lugar a um subtil impulso de emoção positiva…”, ou seja, para 

decisões complexas e fortemente emocionais acedemos ao 

subconsciente – aos hábitos. 

Centremo-nos agora na tomada de decisão. Esta diz respeito a uma 

intervenção «no aqui e agora», que é influenciada pelo (in)sucesso 

nas decisões/ DeciAcções anteriores. Deste modo, esta é projetiva 

(com uma Intencionalidade), e poderá ter como ponto de partida 

emoções e hábitos (involuntários – subconsciente), numa estreita 

relação com a INTUIÇÃO. Acrescendo  que Silva C. P. (2008, p.132) 

refere: “verifica-se uma atividade inconsciente no nosso cérebro que 

precede a consciência da ação”. A ideia que imerge é aquilo que nos 

permite decidir, a forma como «acedemos», perante o “aqui e agora" 

é segundo um Padrão Comportamental (adquirido na ação) que se 

Corporiza e Somatiza e que está imediatamente relacionado com um 

“saber-sobre-um-saber-fazer”. Mencione-se a titulo de exemplo um 

caso concreto: Nas aulas desta semana, estive especialmente atento 
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nas decisões tomadas pelos alunos na aula de futebol e nas 

decisões dos treinadores na aula de Acrobática. O que ocorreu, 

provocou-me uma grande inquietação impulsionando-me a escrever 

sobre o sucedido. O Porquê de os alunos na aula Futebol, só 

quererem “bater a bola” e “Chutar” para a frente, isto não obstante da 

regra do exercício condicionar este tipo de comportamento. Outro 

aspeto foi que na acrobática, o nível de desempenho dos alunos 

aumenta consideravelmente quando se acrescenta a formalidade,  

Mas Porquê? 

O palpável é… sabemos que em situações de elevada atividade 

emocional nós acedemos às estruturas nervosas mais primitivas, ou 

seja, ao que nos é um HÁBITO. Daí a necessidade de ao lecionar 

futebol se perceber a essência do jogo na cabeça dos alunos para se 

conseguir que eles, sabendo já nós das dificuldades coordenativas e 

motoras, entendam o jogo e o tipo de Jogo que se pretende. Neste 

contexto, a visualização de um vídeo com os comportamentos a 

privilegiar será fundamental. Já na acrobática, pelo seu cariz de 

reduzido de empenhamento motor, o tempo de dispersão da tarefa 

de aprendizagem é elevado, pelo que se torna fundamental elevar a 

atividade emocional dos alunos na aula através de competição e da 

formalidade dos Treinos, para que o “subtil impulso de emoção 

positiva”  aconteça, e quando consigo que aconteça, aí sim, sinto-me 

professor… 

 

Abordemos agora mais ao pormenor as ações voluntárias e as ações 

automatizadas ou como lhes prefiro chamar Hábitos (algo que está 

somatizado, corporizado), tendo como ponto de partida o texto “Por 

que é que os doentes com Parkinson conseguem andar de bicicleta”. 

O hábito – saber fazer que se adquire na ação (repetida)!! 

Nós Somos…de hábitos. Damásio (2003) refere que um exemplo 

importante de automatismos ou hábitos se observam na execução de 

aptidões sensório-motoras, como andar de bicicleta ou nadar (jogar 

futebol, praticar ginástica), das quais não temos consciência dos 

conhecimentos relacionados com a aquisição dessa aptidão, mas 

cujo desempenho, através de execuções múltiplas, se vai 
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progressivamente aperfeiçoando. Acrescenta ainda, que o facto de 

estas aptidões poderem ser adquiridas com pouco ou nenhum 

exame consciente constitui uma grande vantagem no desempenho 

rápido e eficaz de numerosas tarefas quotidianas. 

Mas o que é o hábito? É fundamental para as aulas ou treinos?!  

Carvalhal (2002) refere que o hábito é uma disposição adquirida, 

Mcrone (2002) diz que podemos definir hábito ou automatismo, ao 

conjunto de processos subconscientes que permitem decidir e reagir 

rapidamente. Podemos também definir hábito como um saber fazer, 

que dirige as nossas escolhas e decisões no aqui e agora. 

A aquisição de hábitos, motores ou mentais, necessita de uma 

repetição sistemática, ou seja, que os jogadores/alunos sejam 

sujeitos a uma elevada quantidade de estímulos relacionados com a 

atividade que desempenham.  

No Futebol isto é fundamental, pois os comportamentos habituais 

são de grande importância na intervenção sobre o aqui e o agora 

(sobre o momento, no tempo e espaço certo). Desta forma, é 

necessário que o processo de Ensino-Aprendizagem promova a 

habituação onde consequentemente no jogo, este surja de forma 

subconsciente e habitual. 

A criação de hábitos não se pode cingir apenas à repetição 

sistemática, é necessária uma Intencionalidade. Pois quando se fala 

em Intencionalidade, fala-se numa linguagem comum, num conjunto 

de valores coletivos e numa ligação emocional. Acresce que esta 

aculturação permite também que os jogadores pensem todos ao 

mesmo tempo em função do mesmo. 

No entanto, carecemos de Tempo…na escola, com os alunos, nas 

aulas, com eles… 

 

Apenas um exemplo ilustrativo da premissa de que para entender e 

regular um problema, por vezes, é necessário pensarmos fora dos padrões 

normais. Foi neste aspeto, através dos ensinamentos oriundos das 

Neurociências, que consegui perceber determinados comportamentos dos 

alunos nas aulas, determinadas ações motoras que, em última instância, me 

permitiram atuar com eles com sucesso. 
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O caminho era este! Sei que foi muito mais difícil conseguir percorrê-lo 

desta forma, não só pelo desconhecido ser maior, como pela dificuldade em 

conseguir operacionalizá-lo. Neste percurso foi, assim, necessário remeter para 

a Descoberta Guiada, o que nem sempre resultava, porque exigia uma 
predisposição do aluno para aprender neste processo. Por acréscimo, já 

que acima falamos de hábitos, não era algo com que eles estivessem 
familiarizados. Estes muitas vezes ficavam renitentes, respondiam por 

responder, pois não queriam pensar, queriam era jogar. Este aspeto, obrigou-

me a levá-los pelo lado inconsciente, pelo lado da exercitação, pelo lado de 

tornar possível em determinada situação de jogo determinado comportamento. 

Maciel (2008, p.42) reforça esta noção quando refere que “De forma bastante 

consensual, pode com base nos dados providenciados pelas Neurociências, 

considerar que tanto processos não conscientes como os conscientes, são 

determinantes para os processos de tomada de decisão. Existem evidências 

empíricas que indicam, que as emoções e os sentimentos se encontram 

neurologicamente baseados em estruturas cerebrais envolvidas na regulação e 

representação do estado do Corpo, mostrando também que as emoções e os 

sentimentos, não são um “luxo” dos quais possamos prescindir, visto que têm 

um papel muito importante nos processos da consciência e da tomada de 

decisões”. É disto que falo, o de proporcionar sempre aprendizagem. Esta ideia 

encontra eco em Jensen (2002), que refere que “encontramo-nos assim, no 

limiar de uma revolução extensível a diferentes domínios de Ensino-

Aprendizagem, entre os quais as Artes e a Educação Física, motivadas pela 

aplicação das novas descobertas sobre o cérebro ao Ensino e à 

Aprendizagem” (cit. por Maciel, 2008, p. 263). Não fujo à aquisição de matérias 

e conteúdos de ensino, senão, não estaríamos a falar de Ensino. Muito 
menos sou adepto do pôr de lado os princípios didático-metodológicos, 
que tão bem caracterizam o processo ensino-aprendizagem, o que falo é 
de utilizá-los, partindo de pressupostos que se distinguem das conceções 

atuais de aprendizagem. Vejamos o expresso nos excertos das aula 15, 17, 28 

e 35, dos dias 9 e 16 de novembro, 10 de janeiro e 8 de fevereiro: 
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“A aula lecionada propunha a transmissão/introdução dos conteúdos, 

Sobremarcação e Bloqueio Direto. Devida á sua natureza Tática 

estes conteúdo são facilmente percecionados como ações 

mecânicas e descontextualizadas, o que entra em rutura com o 

pretendido nas aulas. “O jogo joga-se fundamentalmente com a 

cabeça. A mente tem de estar sempre presente em relação a tudo, e 

o jogo tem de começar por ser um fenómeno pensado. O cérebro 

não está isolado dos pés; as coisas não acontecem dessa forma. Os 

pés funcionam num processo que passa pela mente. Tudo passa 

pelo modelo que pretendemos.” (Rui Faria, cit. Por Lourenço & 

Ilharco, 2007, p. 94), através de uma alusão ao futebol, podemos 

perceber que a inteligência e o entendimento de jogo são 

fundamentais nos jogos desportivos coletivos, elevando desta forma 

a Tomada de Decisão como elemento fundamental para se jogar. 

Desta forma é minha preocupação constante que os conteúdos não 

sejam entendidos de forma mecânica e coreografada.” (Aula 15) 

 

“Partindo do referido anteriormente, temos que responder à questão: 

PARA ONDE QUEREMOS IR? A busca ou procura por um 

determinado padrão de jogo permite-nos responder à questão. Este 

padrão tem por base competências, delineadas no Módulo 5 do MEC 

e adquiridas pelos alunos ao longo das aulas, que se situam como 

fundamentais para se desenvolver um processo intencional e 

direcionado. Não obstante, só há aprendizagem quando há uma 

alteração relativamente constante do desempenho e isso só é 

possível se os alunos tiverem um feedback relativo à ação e forem 

obrigados a recrutarem os seus conhecimentos para um novo 

desempenho. Ou seja, apela-se à retenção (compreendida) – 

memorização – recordação e respetiva incorporação do 

conhecimento nas vias neuronais mais usadas (autoestradas 

neuronais) e nos marcadores somáticos corporais – aprendizagem 

somatossensorial. Perante isto, vou procurar realizar uma atividade 

de aprendizagem que promova uma constante exercitação de 

determinadas ações, sobre situação de jogo reduzido (2x1, 3x1 ou 

3x2).” 
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“O entendimento do Homem e do Futebol como um fenómeno 

(ECO)ANTROPOSOCIALTOTAL (Maciel, 2008), permite-nos 

perceber que, independentemente da nossa intervenção/ação já 

existe uma perceção à priori do mesmo, que irá influenciar 

inconscientemente as ações/Decisões dos alunos. É importante 

percebermos e distinguirmos dois conceitos - a de jogo, com j 

minúsculo e Jogo com J maiúsculo. O jogar, com j minúsculo, resulta 

do lado cultural do aluno que vai condicionar as intencionalidades, de 

forma inconsciente, ou seja, algo que faz parte do corpo, do contexto, 

do nicho ecológico no qual se inscreve. O Jogar passa pelo 

desenvolvimento de determinada forma de jogar (a minha 

influência/intervenção), segundo princípios/valores, pelos quais me 

rejo durante todo o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. Assim, numa primeira etapa correspondente a 4 

aulas, é fundamental que exista uma preocupação em aproximar os 

alunos de uma cultura de Jogo partilhada. Para isso, procurarei 

incidir sobre as regras, a relação com bola e o entendimento do jogo, 

sob a qual abordarei o posicionamento estrutural em campo.” 

 

“Na senda da última aula e na incessante procura por um 

entendimento de Jogo de qualidade, a opção pela realização do 

exercício de manutenção e circulação de posse de bola, conferiu-me 

um sentimento de insatisfação. Os alunos ainda ostentam 

dificuldades de perceção espacial e numérica, sem a incorporação 

do Comportamento “criar linhas de passe” , com grandes dificuldades 

na realização de um passe com intencionalidade (para onde e 

porque?). Neste contexto, a repetição sistemática dos aspetos Micro 

(passe curto, condução de bola), subjacentes ao exercício realizado 

deverão ser exercitados de novo, mas recorrendo a uma tarefa de 

refinamento.  

O segundo conceito associado ao modelo é o refinamento que em 

articulação com as progressões concorre para a qualidade da prática 

(SILVERMAN, 1985; WERNER; RINK, 1987).  Mesquita & Graça 

(2009), acrescem dizendo que os aspetos qualitativos de realização 

da ação motora, tanto no seu uso estratégico como ao nível da 
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execução. 

Não obstante, o objetivo da aula foi atingido, no entanto, alguns 

conteúdos ainda não se converteram em aprendizagem como um 

saber sobre-um-saber-fazer, pelo que a exercitação dos mesmos, na 

próxima aula concorrerá como uma estratégia. 

Concomitantemente como referido previamente, a realização de uma 

situação de jogo com apoios nos corredores laterais, propiciou nos 

alunos dois comportamentos distintos… um corpo estranho?? ou um 

«atractor»?. Para os alunos de nível de aprendizagem inferior, os 

apoios funcionaram como um corpo estranho, sendo que, não os 

solicitam, não os procuram, estes não fazem parte do Jogo. O que 

me obrigou a reajustar o espaço, reduzindo-o. Assim, 

inconscientemente os alunos sentiram necessidade de jogar para os 

apoios, de forma a retirar a bola da confusão e da pressão dos 

defesas. Nos alunos de nível superior os apoios assumiram-se como 

«atractores», sendo que o jogo fluía com facilidade para eles contudo 

estes não lhe davam seguimento. Esta insuficiência terá de ser 

colmatada na próxima aula através de nova realização do exercício, 

com alterações de forma a permitir a entrada dos apoios no corredor 

central quando a equipa se encontra a atacar.” 

 

O que quero evidenciar é que não quero “romper”, talvez a palavra 

“salto” descreva melhor o pretendido, pois os pressupostos didáticos estão lá, 

as tarefas de refinamento, extensão, informação encontram-se presentes, no 

entanto o ponto de partido e de chegada tem de ser e foi outro. 

Neste concreto, podemos atentar para as Emoções e para o Prazer. É 

o recuperar do Corpo como nos elucidou a poesia de Whitman (2009): 

 
“Ó meu corpo! Não ouso abandonar as tuas semelhanças 

noutros homens e mulheres, nem as semelhanças das tuas partes, 

Creio que as tuas semelhanças devem manter-se ou caír 

com as semelhanças da alma (mas elas são a alma), 

Creio que as tuas semelhanças deverão manter-se ou cair com os meus 

Poemas, e que elas são os meus poemas.” 

(Walt Whitman, retirado do livro Proust era um Neurociêntista, p.27) 
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Para Silva (2007, p. 357) “o novo corpo ultrapassou a cisura cartesiana. 

Entre corpo e espírito já não há mais essa fenda que Descartes construiu 

laboriosamente e que, apesar de tudo, foi central para o aparecimento da 

medicina moderna.”. Assim, percebemos que as Emoções fazem parte do 

Homem. Neste sentido, Capra (1996, p. 68) refere “os neurociêntistas 

descobriram fortes evidências de que a inteligência humana, a memória 

humana e as decisões humanas nunca são completamente racionais, mas que 

sempre se manifestam coloridas por emoções”, por isso as emoções 

despertam a ação. Já Maciel (2008, p. 414, cit. Jensen e Damásio) referem que 

“Embora durante muito tempo entendida como parasitária em relação à 

Aprendizagem, o papel das emoções nos processos de Ensino-Aprendizagem 

é determinante. De acordo com Damásio  experiências realizadas no âmbito da 

Aprendizagem, fornecem novas provas sobre o papel do corpo-propriamente-

dito nas emoções, tendo sido demonstrado que a recordação de novos factos, 

é reforçada pela presença de determinados níveis de emoção durante as 

Aprendizagens.”. Enfatizo, assim, o evidenciado anteriormente, relativo à 

importância das emoções na Aprendizagem. Assim, o Prazer na prática é 

igualmente importante para que a aprendizagem suceda: 

 
 “A turma, de uma forma geral, já evidencia um padrão de 

comportamento e empenhamento ótimo, no entanto não é suficiente. 

Como é óbvio, o número de influências externas com repercussões 

numa aula é imenso, não obstante este facto, devo querer cada vez 

mais um exacerbar do espírito de prática desportiva. Sem dúvida que 

é na modalidade de ginástica que os alunos se encontram cada vez 

mais motivados e empenhados como tal, Goleman (2003, p.12) 

refere que “é uma experiência gloriosa: a característica específica do 

fluxo é uma alegria espontânea, um êxtase. (…) Paradoxalmente, as 

pessoas em estado de fluxo são exímias no controlo daquilo que 

fazem, as suas reações ficam perfeitamente sintonizadas com 

exigências da tarefa. E embora as pessoas desempenhem no seu 

melhor quando em fluxo, isso não as preocupa minimamente, não 
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são assaltadas por pensamentos de êxito ou de fracasso – o simples 

prazer do ato em si mesmo é o que as motiva.”. Também Damásio 

(2004) refere que os estados de alegria e prazer se refletem num 

modo mais eficiente de pensar, logo é nestas aulas que eu devo 

Somatizar e inCORPOrar este espírito de trabalho autónomo, 

responsável e acima de tudo de total aprendizagem. Fornecer e criar 

um momento de total aprendizagem e de partilha de conhecimentos, 

é o meu objetivo mais MACRO.” (Aula 16, 11 de novembro 2010) 

 

 “Num Nível mais Micro, verifico que o grupo introdutório 

evoluiu o padrão de jogo, no entanto se eu não jogar ou intervir, eles 

passam a realizar ações individuais sem oposição. Dado isto, devo 

procurar continuar a jogar com eles, para efetivar uma melhoria na 

qualidade da atividade de aprendizagem e ao mesmo tempo conferir 

EMOÇÃO, algo muito relevante para a existência de uma prática com 

Prazer.” (Aula 21, 30 de novembro 2010) 

 

 “De uma forma geral as estratégias de aprendizagem 

delineadas para a aula foram atingidas. Procurei “ (…) conferir 

EMOÇÃO, algo muito relevante para a existência de uma prática com 

Prazer.”, o que se revelou fundamental para motivar os alunos e 

provocar na turma uma envolvência fantástica, como tal devo mantê-

la aquando a lecionação das modalidades de Futebol e de 

Orientação, previstas no planeamento anual.” (Aula 36, 11 de 

fevereiro 2011) 

 

 Procurei, de forma pungente, demonstrar a essência do que fiz, na 

prática, extrapolando-a para o campo teórico. Não devemos, contudo esquecer 

que o ponto de partida foi sempre o âmago da profissão docente, isto é, o de 

educar, ensinar e proporcionar aprendizagens. Se no início não passava de um 

Apontamento Preliminar, lá com eles (alunos) percebi, que se tornou numa 

solução. Mas o desafio é não ficar por aqui, é que tudo isto se torne numa 

cartografia para um futuro, que não vai ser fácil. Esta ideia de procurar chegar 

mais longe está expressa no excerto que se segue: 



110	  
	  

 

“Sem dúvida, uma experiência gloriosa! O êxtase pela 

competição, o correr o mais rápido possível para atingir um 

objetivo, o peso de decidir o melhor para o grupo... Tudo isto 

esteve presente (em full package) na aula lecionada! Se 

procurasse maior sentimento de alegria espontânea não 

conseguiria encontrar, de tal forma, que fiquei tão absorto no 

que estava a acontecer que por momentos perdi consciência 

de mim mesmo.” (aula 55, 9 de maio) 

 
Por fim, importa realçar que as Neurociências, sendo uma área 

relativamente recente, ainda não se encontram aplicadas de forma clara ao 

Desporto e à Educação. No entanto, podem servir como ponto de partida para 

um melhor entendimento e operacionalização nestas duas áreas. Pois ambas 

tratam de processos cognitivos. Mas nada se edifica sem Autonomia, como já 

vão perceber. 

 
 

5.3 – AUTONOMIA: Um processo Construído, emancipado na 
Modalidade de Orientação Desportiva 
 

 
“O que não consigo construir não consigo compreender.”  

Richard Feynman 

 

A autonomia incorpora uma multiplicidade de valores, designadamente 

criatividade, capacidade de decisão nas relações sociais com os outros, na 

resolução de conflitos e problemas, resiliência, aventura, autonomia na procura 

de conhecimento. Acresce, que o seu arquétipo pode ser o Ingrediente para o 

triunfo sobre as circunstâncias da vida, desdobrando-se na sua fonte 

inesgotável de virtualidades. Que professor seria eu se nas aulas não 

celebrasse a liturgia da autonomia? Atentamos aos excertos das aulas 3 e 6: 

 

“O inicio do ano letivo caracteriza-se por um período de adaptações e 
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adequações a novas normas, como tal pretendo incidir sobre a aquisição 

de rotinas e no desenvolvimento da autonomia. Esta deverá ser sempre a 

minha “Utopia”, ir fornecendo aos alunos ferramentas que lhes 

permitam ter uma prática deliberada mas controlada.”  (Excerto da aula 

3, 24 de setembro) 

 

“O cerne da educação é o ser humano, como tal, deve pressupor o seu 

pleno desenvolvimento. A criação de constantes desafios aos alunos e o 

desenvolvimento da sua autonomia são fundamentais para estes 

“crescerem”. Esta deve ser uma busca insaciável ao longo de todo o 

ano letivo, bem sei que o caminho será longo, mas não existirá maior 

recompensa, no final, de fazer ser-alunos autónomos e capazes de 

tomar decisões.”  (Excerto aula 6, 8 de outubro)  

 

Tudo tem um ponto de partida, mas é o seu processo de construção, 

da auntonomia, que é difícil, tumultuoso e cansativo. É estarmos na linha 

ténue, entre o êxtase e a angustia, a balançar para nunca perder o caminho. O 

nosso investimento, o nosso esforço, o nosso trabalho é no sentido de 

proporcionar aos alunos aprendizagens, para que evoluam e se tornem 

conscientes do seu caminho. 

Foram várias as estratégias utilizadas, sempre relacionadas com a 

modalidade a lecionar e ininterruptamente com os olhos colocados no 

horizonte, sabendo que o nosso ideal de desempenho autónomo e deliberado 

seria não só uma miragem, mas algo concreto e consistente. Atendamos aos 

seguintes excertos: 
 

“Como idealizado na reflexão anterior, sucedeu-se a uma alteração 

estrutural no funcionamento das aulas de ginástica, passando de 

estações para “corredores”. Esta alteração revelou-se um 

sucesso, quer pela intervenção que me permite quer pela 

autonomia que coloca a turma, continuando a verificar-se um 

incremento neste aspeto sócio-afetivo. Desta forma, é uma 

estratégia com continuidade, sobretudo aquando de avaliações 

formais (sumativas ou formativas). Apesar de esta autonomia 
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construída, são notórios por vezes comportamentos individuais, mais 

micro, que diagnosticam uma falta de rotinas de tarefas de 

aprendizagem “em estado de autonomia”, a exemplo disso, de referir 

que terei de ter em atenção ao carrinho dos colchões, o que nas 

próximas aulas terei que arrumar para prevenir comportamentos 

disruptivos.” (aula nº 12, 29 de outubro) 

 

“A turma começa a dar sinais fortes de desempenho deliberado e 

autónomo, sendo este o meu maior objetivo, assim, devo a partir de 

agora começar a enriquecer os conteúdos e as atividades de 

aprendizagem com objetivos ou componentes criticas mais 

complexas e exigentes.” (aula nº 14, 5 de novembro) 

 

“Os exercícios foram apresentados sob forma de contracto e 

com um objetivo individual para atingir, propiciando o 

desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia.” (aula nº 28, 

10 de janeiro) 

 

Como procurei evidenciar, a utilização de diferentes estratégias 

permitiu-me, aos poucos, garantir aos alunos, cada vez mais, um processo 

autónomo e deles. Numa primeira fase, pela alteração estrutural da aula, 
utilizando o trabalho por pares, de seguida, no sentido de os manter 
motivados e centrados na tarefa, pela inclusão progressiva de 
componentes ou tarefas de aprendizagem mais complexas. Já numa fase 
posterior, a utilização de contratos. De realçar que último passo revelou-
se um dos momentos mais fantásticos vividos no estágio. Neste caso, o 

objetivo era perfazer os exercícios de condição física de forma individual, quer 

na aula, quer fora dela, sendo que após um mês, iriamos verificar quem tinha 

conseguido atingir os valores acordados. Eis um momento de espanto, que 
guardo comigo, quando os próprios alunos sem qualquer estimulo se 
dirigiam a mim e com uma alegria contagiante disseram: “Professor, já 

consegui! Qual é o próximo contracto, quero um ainda mais difícil!”. Eles já 
estavam onde eu queria, agora era só indicar-lhes o caminho e mantê-los 
sempre apoiados o suficiente para se sentirem capazes de conquistar os 
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seus limites, de se superarem e sentirem que nada os poderá parar. 
Sentimento expresso no excerto da aula 56: 
 

“Apenas umas palavras me ocorrem neste momento, Nós, eu–e-a–

minha–turma estamos imparáveis!” (aula nº56, 13 de maio) 

 

Acreditem que não existe nada mais alentador, é como ver um filho a 

crescer, que vislumbrar o carinho, a afetividade, a cumplicidade. Tudo isso ali, 

no instante em que os vemos disfrutar daquele momento, do Desporto, da aula, 

a criarem o caminho deles e da equipa, a construíram os seus esquemas de 

ginástica, a inventarem e a discutirem ideias. Nós construímos uma Identidade 

comum. 

Mas não nos ficamos por aqui. Lá no fundo, eu sabia que todos nós 

podíamos mostrar um pouco mais, podíamos alargar o nosso horizonte, 

podíamos ser um exemplo do que é a Escola, sem grades, sem fronteiras, com 

espírito criativo. 

Eis que surge a Orientação Desportiva! 

A modalidade de Orientação Desportiva foi um desafio para todos! Não 

só para os alunos, como conteúdo novo que era, mas também para mim. O 

sentimento vivenciado encontra-se expresso no excerto da aula 53: 
 

“Orientação... Um desafio, um constrangimento, uma busca, uma 

insuficiência, uma necessidade, ou... o Cântico Último?? 

É no finalizar de um ciclo (estagio profissional) que me surge um grande 

desafio, lecionar um conteúdo onde me sinto menos confortável e com 

maior dificuldade no domínio do seu conteúdo. Na verdade, o sentimento 

de incapacidade e insuficiência perante aquilo que os olhos dos meus 

alunos esperam de mim, tem-me invadido incessantemente nas aulas. 

No entanto, é agora que tudo se tornou mais palpável e na busca por 

esse conhecimento novo,  sustentada em pilares seguros que se 

construíram na relação afetiva com os alunos, na confiança e na 

partilha daquilo a que se chama conhecimentos, que este se torna 

mais fácil e acessível. 

Logo, toda eventual ação de um professor baseia-se na sua competência 
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“epistemológica” demonstrada “para” e “com” os alunos. Assim, a procura 

do preenchimento para esta lacuna, tem-me feito crescer e desabrochar 

ainda mais. Sei que estou no caminho certo e que até agora tenho atingido 

o maior propósito da educação, ENSINAR.” (Aula nº 53, 29 de abril) 

 

Tinha que correr o risco, este tinha sido o meu postulado – “Apostar 

neles, nas suas pessoas. Gostava de fazer minha, a frase de Thomas Eliot, “Só 

aqueles que se arriscam a ir demasiado longe conseguem descobrir até onde 

uma pessoa pode ir”, eu sabia que tinha de arriscar, de me (re)descobrir para 

puder descobri-los a eles.” (Ato I, Apontamentos Preliminares) – e foi uma aposta Ganha! 

O que eu pretendia era sair da escola, voltar aos espaços livres, levá-

los a perceber que Desporto e os hábitos de vida saudável são possíveis fora 

de um Ginásio. Concomitantemente queria também extravasar toda aquela 

autonomia e compromisso com a aula, tão construído ao longo do ano. Por 

conseguinte, começávamos por espaços mais controlados no Estádio 

Municipal, para espaços não visíveis no mesmo local, para terminar no Parque 

da Lavandeira em total autonomia (como poderemos verificar nas Figuras 1 e 

2). 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

   Figura 2 – Espaços controlados                           Figura 3 – Parque da Lavandeira 

 

 

Querem ver como tudo acabou? Deixo-vos este excerto de Bento(2004), 

seguido de uma reflexão da aula 61: 
 

 

!
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““Que os homens inventaram os jogos, mas que estes fazem o homem: o Homem do 

sonho, da aventura, do risco, das emoções, dos sentimentos, do choro, do riso, do 

enlevo e do canto, do corpo em festa e da alma transbordante de abertura ao mundo 

e à vida.” (J. Bento, 2004, pp. 76)... O culminar de um trilho, que teve o seu 

êxtase na AUTONOMIA plena!! 

 

Se o meu objetivo premente se substanciava e corporizava na 

Autonomização e na busca de um Desporto «Prazenteiro», toda 

a sua reificação foi encontrada na aula. No inicio de todo o 

Caminho percorrido, era difícil, até mesmo utópico, imaginar-

nos a conseguir aquilo que hoje atingimos... No entanto, a 

entrega, a resiliência e o acreditar fizeram com que de forma, 

por vezes, “desajeitada”, conseguíssemos alcançar um dos 

mais difíceis desideratos... A AUTONOMIA plena!! 

O contexto da aula incorporava, nele próprio, um caráter 

intrinsecamente motivador, o espaço era uma novidade e sendo o 

formato da tarefa de aprendizagem competitivo, esperava-se a 

adesão plena dos alunos, o que sucedeu! Foi visível a primeira 

preocupação com a orientação do mapa, verificou-se a 

automatização do gesto, mantendo o mapa orientado para o norte 

magnético e a leitura e interpretação do percurso foi um conseguida, 

percebido através do sucesso dos alunos na conclusão da prova. 

Aqui sim... foi visível a satisfação dos alunos,  a paixão e o 

entusiasmo de concluir uma tarefa, a congratulação por terem 

superado um desafio. E existirá melhor sensação que esta? E por 

ter vivenciado e “conduzido” uma turma em autonomia percebo, 

essencialmente, a importância e o alcance do seu 

desenvolvimento.  

O empenhamento e a participação sentida dos alunos na tarefa, 

permitiu que esta decorresse de forma fluída e sem paragens sendo 

o tempo de aula maximizado. Desta forma, o objetivo geral para a 

aula foi facilmente atingido permitindo que os alunos vivenciassem 

um percurso formal, com carta cartográfica formal, num local com 

variabilidade de obstáculos e de percursos. Foi um momento 

importante antes da aula de avaliação sumativa. 

Penso que agora os conteúdos se tornaram para os alunos, mais 
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palpáveis, concretos e com maior «acessibilidade» em termos 

motores. Assim, perspetiva-se um momento de avaliação que se irá 

traduzir no verificar da evolução dos alunos ao longa do processo 

ensino-aprendizagem... esperemos que não seja um “encanto 

enganoso”.”(aula 61, 31 de maio) 

 

Fiz da Orientação o meu ultimo laboratório para o 
desenvolvimento dos alunos como Ser-pessoas, foi um triunfo, tão 
esperado e tão glorioso. Ele apesar de humilde, moralizou todo o meu 
percurso e passagem. Sei que o meu esforço ganhou voz, recompensa. 
Onde no terreno incerto, áspero, do Parque da Lavandeira, alunos de uma 
escola, patenteada nos equipamentos, fizeram voltar a nós os olhares 
curiosos, os sorrisos quando passavam a correr, a querer chegar mais 
rápido a um ponto, quando em equipa discutiam o mapa e conseguiam, 
por eles, descobrir caminhos, saltar obstáculos e ultrapassar barreiras. 
Uma Metáfora, da vida? Talvez, para eles foi o celebrar de um ano letivo, 
para mim, foi o culminar de um sonho. Obrigado! 
 
 
 
5.4 – A Criatividade: Visitada no corpo do Modelo de Educação 
Desportiva  

 

Como percebemos pelo ponto anterior, a autonomia encerra em nós 

sementes que permitem desabrochar um pedaço infinito de possibilidades, uma 

delas, ou melhor, de mão dada, vem a Criatividade. 

E sim! Foi aqui, neste concreto, que resgatei o Cérebro Sequestrado no 

Ato V, foi aqui que procurei desocultar, retirar os véus que encobriam e 

abafavam os meus alunos e procurei libertar-lhes o Espírito Criativo. Pretendi 

utilizar aquilo que o Modelo de Educação Desportiva (MED) me garantia: a 

competitividade, a filiação, a festividade e aliar tudo isto, a um único cordão 

umbilical, o da Criatividade. Não é caminho único, nem talvez o melhor, mas 

este foi o meu. Há muitos outros que percorrem diferentes trilhos, mas que 
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desaguam no mesmo “mar”, o que pretendo é mostrar que todos nós 

merecemos a oportunidade de (re)criar.  

Mas o que é a Criatividade? Aquela fagulha de inspiração, aquele 

instante em que nos sentimos capazes de criar, de inovar, de resolver algo, de 

correr um risco que no fim sai recompensado, é então que descobrimos 

“outras” coisas. Não falo de Criatividade especifica, de Talento numa 

determinada área, falo do papel da Escola e a importância que a Educação 

Física  pode ter na construção de um corpo criativo. Um estado de graça e de 

alma, que resulta de uma brisa de estro artístico, ou imaginário, que pode 

corporizar-se numa técnica, na eficácia, na eficiência, na harmonia ou na 

estética. Wells (cit. por Maciel, 2008 p. 179) refere que “a essência da 

Humanidade resida na criatividade, tendo sido esta a característica mais 

relevante na evolução da humanidade.”, então porque não potenciá-la? 

Vejamos o excerto da aula 14: 
 

“A criatividade é um dos conteúdos psicossociais que mais 

procuro e busco, neste sentido na próxima aula da modalidade 

lecionada deverei proporcionar momentos que propiciem e 

incitem a Criar.” (aula nº 14, 5 de novembro) 

 

Como podemos constatar no excerto anterior, a minha preocupação foi 

perene, ainda mais tratando-se de uma turma de Artes. Tinha ali tudo o que 

precisava, “Mãos a eles”... Não podia ter desejado melhor oportunidade.  

Foi um começo tímido, com tarefas de aprendizagem simples, fazia 

questões, pedia opiniões, experimentávamos sugestões. Cada dia era um dia, 

não lhes podia exigir o Mundo, muito menos pedir consistência, mas podia 

desafiá-los, espicaçá-los, despertar-lhes um “algo”, porque de mão dada estava 

a semente da autonomia a começar a brotar. Na ginástica artística dei a 

oportunidade que cada um, garantindo a realização de elementos gímnicos que 

permitissem a avaliação, elaborasse a sua apresentação. Deste modo, 

valorizava a originalidade e a estética. Foi o primeiro passo criativo. E o 

Caminho foi-se fazendo, caminhando, passo a passo, desafio a desafio, 

momento a momento. Mas quando foi o Resgate? Quando eles 
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proporcionaram momentos de tal Magia, que dava por mim a disfrutar daquilo 

que eles me davam? 
 

“Atenção…Parar…Escutar…Pensar… 

Mudança De Paradigma…MED 

 

“Teachers are effective when students achieve important 

learning outcomes in a way that enhances their development as 

productive human beings and citizens. Nothing is more 

important to the improvement of schools than an effective, high-

quality teaching force. ” (Siedentop, D. 2000, p.1) 

 

(...) 

Para compreender a dimensão do MED, importa perceber que este 

se engloba num fenómeno mais Macro, o Desporto. Trata-se de uma 

aproximação ao Desporto num sentido mais lato, que pretende 

despertar nos alunos não só um conhecimento pela praxis, mas um 

entendimento da sua globalidade. 

Neste contexto, a minha atuação na aula não se poderá apenas 

restringir ao aluno praticante, mas também ao desempenho das 

funções atribuídas. A utilização de questionamento tem de ser 

recorrente – Qual era o objetivo que pretendias com esse exercício? 

Achas que estás a atingir os objetivos que pretendíamos? Intervir e 

interagir com os alunos será na mesma fundamental, talvez ainda 

mais. O caráter da intervenção é que se altera, passamos a abrir 

portas e a construir caminhos, eles é que os vão percorrer. 

De uma forma geral as estratégias de aprendizagem delineadas para 

a aula foram atingidas. Procurei “ (…) conferir EMOÇÃO, algo muito 

relevante para a existência de uma prática com Prazer.”, o que se 

revelou fundamental para motivar os alunos e provocar na turma uma 

envolvência fantástica, como tal devo mantê-la aquando a lecionação 

das modalidades de Futebol e Orientação, previstas no planeamento 

anual.” (aula nº36, 11 de fevereiro) 
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Foi através do Modelo de Educação Desportiva, que resgatei e visitei a 

Criatividade. Mas concretizemos e falemos do MED e da sua aplicação na 

modalidade de Ginástica Acrobática. 

Competição, Festividade, Filiação, Desporto, Cultura Desportiva, 
Inclusão, tudo isto in vivo, numa Época Desportiva. Parece muito... e é! O 
Modelo de Educação Desportiva é exigente, trabalhoso, obriga-nos a viver 
todos os momentos com a mesma intensidade que os alunos.  

A aplicação de qualquer modelo de ensino, implica sempre as 

habilidades básicas  de ser-professor, implica um conhecimento do conteúdo, 

da turma e do contexto. A diligência ao “desbarato”, num estado “pronto a 

vestir”, não permite a emancipação do real valor do Modelo aplicado e da turma 

na qual o aplicamos. E isto, tem de se ter sempre em conta! 

Foram momentos de azáfama. Com o tempo perdíamos a noção do 

tempo, era quase um espaço perdido, uma dimensão diferente da rotina diária, 

sucedeu-se assim numa fase inicial. Entre o Manual de Equipa, Manual de 

Capitão, de Treinador, entre o calendário Competitivo, entre reuniões semanais 

marcadas com os diferentes autores, do processo: Treinadores, Treinador 

Adjunto, Capitão, Repórter, Juiz, Diretor, encontra-se o Professor. Mas é assim 

que a relação com o professor se vai recriando, “Sport education puts more 

responsibility on students, leading to a more educationally functional 

relationship between them and their teacher.” (Siedentop, 1996, p. 261), a partir 

daquele momento o processo era deles, o meu papel era conduzi-los, “Once 

students are given responsibilities and held accountable by their teacher and 

teammates, a new kind of relationship is possible, one which is characterized by 

coaching, counseling, and supporting.” (Siedentop, 1996, p. 262). 

Não podemos dissociar nunca o que vivenciamos na aplicação do 

Modelo, com a Modalidade em qual o utilizamos. Não foi estratégia, foi talvez 

aquelas ironias do destino, mas com o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem fui percebendo o alcance que o MED, em consonância com a 

Ginástica Acrobática, nos permite. Eu só tinha que lhes entregar o projeto de 

cada equipa. A envolvência foi fantástica, o quanto eles se esforçaram e deram 

de si. No Evento Culminante surpreenderem, conquistaram, venceram. Foram 
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momentos de um orgulho enorme, muitas vezes até sem o saber expressar o 

que estava a sentir. Foi por aqui que me senti verdadeiramente Professor em 

todo o sentido da palavra, como está expresso no Diário de Bordo relativo ao 

dia 15 de março: 
 

“O som gratificante de..."Professor podíamos marcar uma aula 

extra?" 

"Sim, sou professor e tenho orgulho nisso. Por pertencer ao número 

daqueles que se empenham em realizar a possibilidade de fazer o 

Homem, de sagrar de Humanidade todos e cada um, para darmos 

um nível aceitável à nossa imperfeita perfeição." (Bento, 2004, p.41) 

O som abrasivo e empolgante de tais palavras despertaram em  

mim, um grande sentimento de satisfação e realização pessoal. 

Contemporaneamente, um dos problemas evidenciados pelos 

professores, é a falta de aplicação e envolvimento dos alunos 

para com a Escola...Assim o ênfase de tais palavras ganha 

força, pois desenrolou-se o digerir de mais um desiderato...A 

aula é um local de PARTILHA de Conhecimento! 

Fiquei feliz e orgulhoso, e senti-me completo, dei por mim a 

pensar que eu tinha contribuído para essa procura, é o poder de 

ajudar de mudar e de ser Humano. Sem dúvida, que  acalenta a 

minha existência, e fornece motivação e prazer para que dia a 

dia e aula a aula, possamos todos dar e tirar mais de cada um de 

nós.  

E o melhor de tudo? Todos os alunos compareceram na aula e de 

forma empenhada e perentória desempenharam as funções 

prescritas no contexto do MED. 

O alcance que o Modelo de Educação Desportiva pode ter, ou 

melhor, o que os seus princípios e vivências produzem nos 

alunos, pode conferir à escola  uma face renovada, construindo 

novos paradigmas e novos momentos de aprendizagem. 

O que importa verdadeiramente é a aprendizagem do aluno!” 

(excerto retirado do Diário de Bordo, dia 15 de março.” 
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E sabem uma coisa? Tudo isto porque eles CRIARAM! Porque eles 

CONSTRUÌRAM! Porque foram eles que fizeram os seus esquemas, porque 

foram eles que os construíram durante o treino e isto é DESPORTO. O meu 

papel no meio de tudo isto, não ficou menor, não deixei de partilhar 

conhecimentos, não deixei de lecionar conteúdos, pelo contrário, passei 
foi a ser muito mais professor. Atentemos no excerto da aula 40: 
	  

“O desporto carece de perguntas que o interroguem fora da 

polarização do preto ou branco, do pró ou contra” (Bento, 1995) 

A ginástica acrobática é um desporto designado por composição 

artística, como tal, perspetiva-la segundo um «olhar» estético ocorre 

por inerência humana. A dimensão estética no Desporto permite 

caracterizá-lo como um fenómeno cultural, e segundo Patrício “(…) 

uma educação que não inclua e assuma os valores estéticos como 

sua componente essencial não se limita a mutilar gravemente a 

cultura humana; na verdade, e mais seriamente porventura, mutila a 

própria humanidade futura que se prepara pela educação de hoje.” 

(p. 157). Neste contexto e concomitantemente com o preconizado na 

Unidade Didática - uma educação para sensibilidade dos alunos, isto 

é, para a ESTÉTICA - a minha intervenção, instrução, feedback 

procurou potenciar e desabrochar nos alunos esta preocupação. 

(pasme-se) Sucedeu-se o pretendido…é reconfortante, reforça-nos o 

ego e a motivação, enche-nos de resiliência quando conseguimos 

atingir os objetivos na plenitude. No entanto, desenganemo-nos 

porque a inquietação pelo mais e pelo melhor é uma constante. 

Umbilicalmente relacionado, a utilização do Modelo de Educação 

Desportiva, como já referido nas reflexões anteriores, continua a ser 

um sucesso. As equipas encontram-se com total autonomia, 

permitindo que a minha ação ganhe um cariz desafiador. Sendo esta, 

a ultima aula antes do evento competitivo é necessário realizarmos o 

primeiro ponto de situação, de forma a alterar ou definir estratégias –  

A Equipa Dark Flow, provocou-me um certo “arrepio” inicial, pela 

passividade demonstrada pela Clara (Treinadora) e pelo 

desempenho na primeira aula. A solução passou por uma 

penalização na pontuação por equipas e responsabilização da 
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Treinadora, pelo sucedido. Atualmente evidenciam um excelente 

desempenho, uma grande aplicação nas tarefas de aprendizagem e 

são a equipa com maior autonomia na coreografia. Aguardo com 

elevada expectativa.  

A Equipa BluePrints, tem vindo a decrescer com o avançar das 

aulas. O Diogo (Treinador) tem dificuldade de liderança, o que obriga 

a uma maior proximidade da minha intervenção. Em termos futuros, 

sem um caráter prescritivo, devo enviar para o Treinador os objetivos 

para aula e sugerir exercícios, figuras, deslocamentos a incorporar 

na coreografia. A minha ação na equipa deverá fundamentalmente 

centrar-se na organização de ideias, pontos de partida e correções 

das pegas e posturas gímnicas. 

A Equipa Pantomima, revelou desde o início uma grande criatividade 

e iniciativa. Apesar das dificuldades da Susana (Treinadora) na 

comunicação, a estratégia de atribuir a função de Treinadora Adjunta 

à Rute revelou-se um sucesso. O seu envolvimento é fantástico, o 

que se revela na classificação por equipas, já que, são a equipa que 

ocupa presentemente o primeiro lugar. No então, quero mais…A 

busca pela perfeição terá de ser o mote da equipa, logo a minha 

intervenção será fundamentalmente no lançar desafios constantes e 

procurar emancipa-los.  

A Equipa Incríveis, ainda não revelou o seu verdadeiro potencial, a 

Equipa Técnica, revela sempre uma grande responsabilidade e 

seriedade, o que se denota na elaboração da coreografia. Não 

obstante, ainda não investiram verdadeiramente no desafio lançado 

inicialmente – Mostrem-me a identidade da vossa equipa.  

“A defesa do desporto exige, portanto, uma nova atitude perante ele. 

Necessitamos de renovar a maneira de o encarar; de voltar a 

despertar, nas crianças e jovens, o entusiasmo e a paixão por ele.” 

(Bento, 2004), transformando este mote num objetivo a perseguir, a 

minha busca por atividades de aprendizagem enriquecedoras, 

motivadoras e desafiadoras deve ser uma constante. Apesar do MED 

atribuir aos alunos a condução do processo, a realização do evento 

competitivo deverá marcar um momento festivo e competitivo, sendo 
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que, a minha ação será fundamental para que os alunos invistam 

neste DIA.” (aula nº40, 25 de fevereiro) 

 

Por vezes, as palavra não nos chegam, ou porque não estão ainda na 

ponta dos dedos, ou porque não conseguimos conceber uma ideia, no entanto, 

agora é porque não existiria nenhuma fiabilidade em tudo o referido se não 

existissem fotos do que foram eventos e momentos inesquecíveis. 

Presentemente, quando as vejo é como se a minha mente viajasse para esses 

momentos, num ápice tão rápido, que a própria realidade se torna distante. 

Venham comigo: Conheçam a minha turma e visualizem o espírito de 

festividade imbuído neles, ansiando pelo momento competitivo (ilustrado nas 

figuras 3 e 4). 

 

         
Figura 4 – Equipas da Turma A 16                          Figura 5 – Equipas da Turma A16 

 

E para verem a profundidade de tudo o que vos falei até agora, cada 

equipa criou uma história, um contexto que ao longo de toda a “Época 

Desportiva”, foram desenvolvendo. Cada uma criou uma identidade própria, 

dentro da nossa Turma. A atmosfera de cada evento, foi acutilante, foi o 

celebrar do Desporto e naquele caso concreto, de uma Modalidade Desportiva. 

Os fatos, as maquilhagens, os adereços, a música e a coreografia, tudo teria 

que funcionar em pleno, pois a necessidade de mostrar o que conceberam era 

imensa (conforme Figuras 5, 6, 7 e 8). 
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Figura 6 – Equipa Pantomima16                           Figura 7 – Equipa Blue Prints16 

 

   
 
Figura 8 – Equipa Incríveis19                             Figura 9 – Equipa Dark Flow 16 

 
 

Que palavras mais poderia ter? Na verdade, no final, foi isto que lhes 

disse: “Estou sem palavras. Vocês são os melhores!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Foi obtido consentimento junto dos encarregados de educação e dos alunos para a utilização 
das imagens que se seguem. 
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ATO VII 

 
Para além da hora... 
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(Adenda 6) 
 

	  

Eu (Aluno) – Posso interromper-te?  

	  

Eu (professor  “estagiário”) – Não Não... Estou tremendamente ocupado.  

 

Eu (Aluno) – Com quê?  

 

Eu (professor  “estagiário”) – Com a Comunidade Escolar, com a Escola, com várias 
atividades que iremos organizar e participar. 

 

Eu (Aluno) – Achas isso importante? Isso não são aulas. 

 

 Eu (professor  “estagiário”) – Pois mas o Ser-Professor ultrapassa em muito essa dimensão. 
Coloca-nos outras perante outras funções, outras exigências e ofícios. Tudo isto é importante 
para nós, não acreditas? 

 

Eu (Aluno) – Parece-me estranho.. 

 

Eu (professor  “estagiário”) – Então vem daí que eu vou-te mostrar a minha “aula” para além 
do horário. 

 
 
 
 

 



127	  
	  

6.1 – Professor sem horário 
 

Ser professor não se cinge a 90 minutos... Envolve o desenvolvimento 

de múltiplas e variadas atividades, bem como o desempenho de distintas 

funções e assunção de diferentes papéis. Ser Professor, não se sustém só nos 

sonhos, nem só na construção de Ser-pessoas, envolve-se e amplia-se a toda 

a comunidade escolar, de forma a poder identificar-se com a escola e com o 

seu projeto educativo. 

Assim sendo, apesar de nos encontrarmos numa posição diferente dos 

professores da escola, ao longo do EP fomos incentivados e motivados e 

participar nas mais diferentes áreas e, inclusive, a organizar algumas. Foi nesta 

panóplia de atividades, de relações interpessoais com a restante comunidade 

que acedi a momentos de aprendizagem muito significativos, que permitiram 

suprir dificuldades e criar laços de afetividade com a comunidade escolar. Foi 

assim, que concretizei e percebi as Relações entre Escola, o Desporto e a 

Educação Física. No mesmo instante, percebi e confirmei a crença que o EP é, 

sem dúvida, um séquito de conhecimento, é o tempo e o espaço irrompidos por 

momentos mágicos e fantásticas, não só com os alunos mas, também, com 

uma comunidade inteira.  

Neste contexto, percebamos as mais diversas funções que podem 
ser assumidas (enquanto professores) na escola. Até porque, nesta 
panóplia de funções e de lugares diferentes que se podem percorrer, ou 
papéis distintos com que nos podemos revestir, o nosso Corpo, ou 
melhor aquilo que deve ser o nosso corpo a nu, deve ser o de Ser-
Professor. Atendemos à ideia, expressa no artigo 6º do Projeto Curricular de 

Escola (PCE), que se refere a esta panóplia de funções a exercer pelo 

professor: “(...) avaliação de desempenho de outros docentes; Direção de 

Turma; Coordenação de Diretores de Turma; Coordenação de Departamento; a 

Direção de Instalações; Coordenação da Biblioteca Escolar; coordenação de 

clubes ou projetos; participação em clubes ou projetos; funções no âmbito do 

Desporto Escolar; atividades de substituição; apoio a alunos; tutorias (...)”, cabe 

a todos os professores a lecionação de aulas mas também, completar o horário 
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letivo com as tarefas acima designadas. 
Eu procurei, tanto quanto foi possível, participar nas diferentes atividades 

da escola, pois de modo a melhor poder perceber a sua verdadeira dimensão, 

a sua verdadeira cultura. Pois, só assim, na participação ativa é que é possível 

apreender o contexto onde estamos inseridos. 

Acredito que nas conversas, nos convívios com os professores, 
com os auxiliares, com os alunos, bem como na diversidade de funções 
que desempenhei ao longo deste ano foi emergindo em mim a 
plasticidade exigida a um professor. E, foi neste caminho que a minha 
experiência  foi ganhando corpo, que o  SER-PROFESSOR Aconteceu. 

 

 

6.2 – O Vivenciado (para além dos 90 minutos)  
 

Numa roda viva cíclica, na vertigem de um relógio acelerado, que ao 

longo do passar do tempo o vai encurtando cada vez mais, era assim que eu 

me sentia, no meio da panóplia de atividades em que me procurei imiscuir. 

Foram diversos os campos de intervenção onde participamos de forma ativa, 

desde as atividades desenvolvidas pela nossa área disciplinar, como 

colaboradores, organizadores e coordenadores, às atividades desenvolvidas 

pelo Projeto de Educação para a Saúde, como pela disciplina de Português. 

Pelo exposto, o que eu pretendia enquanto estudante estagiário, era procurar 

experienciar, vivenciar, adquirir conhecimento, potenciar a minha capacidade 

de gerir eventos que envolvessem um elevado número de participantes, bem 

como desenvolver a minha gestão de recursos materiais, administrativos e 

relacionais. E agora sim... Percebo a necessidade fulcral de vivenciar este tipo 

de dinamismos, não só pelo que já referi, mas também para que a construção 

da nossa identidade enquanto profissionais de educação aconteça. Acresce, 

que também permite tornar evidente a nossa presença na escola.  

Porque a memória é um edifício imenso, onde as emoções sentidas e 

vividas servem de tijolo e de cimento, posso afirmar que tudo o que vivi, apesar 

de ser neste momento impalpável, foi recompensador. Cada atividade teve o 
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seu contributo, sendo eu destaco os seguintes pontos: a premência da 

Interação entre a Escola e o Meio; o desenvolver a relação entre alunos e 

professores fora do espaço de aula; o ocupar os tempos livres com atividades 

desportivas; o desenvolver o gosto pelo Desporto e o fomentar o gosto por 

atividades culturais. 

Lembro-me de carregar mesas, cadeiras, garrafas de água, colunas, 

palcos, colchões, cartazes, fosse na função de colaborador ou de organizador. 

Nestes momentos todos somos um só, somos a Escola Secundária Almeida 

Garrett. Nas atividades do Sarau Gimnodesportivo, nos convívios com 

professores, no Torneio Compal Air, no dia Garrett, no Projeto de Educação 

para a Saúde (PES) e na Ida ao Teatro, a minha atuação centrou-se na 

dinamização e participação. Neste contexto, consegui desenvolver relações 

com os alunos, com o corpo docente em geral, e percebi a importância destes 

eventos para a dinamização de uma escola, bem como da valorização dos 

alunos. Mais que isso, desenvolvi um sentimento, que não cabe dentro de mim, 

o sentimento de pertença a uma Escola, de uma identidade profissional. 

Atendemos aos seguintes excertos do portefólio digital que ilustram bem este 

sentimento: 

 
“Quando a Escola, enquanto instituição, se abre à comunidade, o seu 

cariz "educador" abraça uma causa. Não é a causa em si que se 

transcende ou, define a sua relevância, mas sim a Preocupação; a 

educação para uma sensibilidade, para um despertar, o prestar um 

serviço público. 

A necessidade de "fazer parte", do gosto de ser professor, obrigou-

me a uma participação, a estar envolvido, com premência, cariz, brio 

e vontade. Orgulho-me de poder ajudar a fazer o Homem, de ajudar 

na epopeia do crescimento da conquista. Só assim perspetivo a 

minha atuação. 

Para os alunos, a nossa participação e mobilização numa atividade, 

projeto, evento, resulta num reafirmar de uma postura, de uma forma 

de estar, perante eles, escola e comunidade. Este foi o meu 

objetivo... recompensado pelo som das palavras "obrigado professor, 

por ter vindo." 
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Obrigado Eu!” (10 de novembro) 

 

 

“Um dia marcado pelo empenhamento de toda a turma/equipas no 2º 

Evento Competitivo (MED), todas as equipas estiveram mais uma 

vez presentes numa aula de treino (Grande envolvência!!). No 

entanto, desta vez FOMOS AO TEATRO. Terminando o treino um 

pouco mais cedo que a hora normal, todos, eu e os alunos, fomos 

assistir à peça de teatro Frei Luís de Sousa, apresentado pelo Teatro 

Experimental do Porto. 

A minha presença em atividades deste cariz, organizada por 

outra disciplina, neste caso de Português, reforça perante os alunos 

e a escola uma outra perspetiva...A de ser Humano. Uma pessoa 

culta, que valoriza outros conteúdos, com relações e que se 

preocupa com o crescimento dos alunos e da escola. Posso mesmo 

dizer estar nas «entranhas da escola»! O pressentido pela surpresa 

dos alunos foi de encontro ao descrito - terão eles pensado (Porque 

irá agora o professor de educação física ao teatro??) - no entanto, 

este era o meu objetivo, pois serei sempre antes Professor. 

Devido a presença de outras escolas, o vivenciado permitiu-me 

comparar o comportamento dos alunos...sem dúvida, uma diferença 

de posturas perante o acontecimento! Nestes contextos, o 

desenvolvimento do aluno como ser-Todo é fundamental, ponto que 

as nossas turmas evidenciaram. 

Foi mais uma participação na escola fundamental para a minha 

formação, permitiu-me estar mais próximo e menos in vitro com os 

alunos e fundamentalmente perceber mais uma vez que Ser 

Professor é muito mais que professor.” (17 de março) 

 

Nem só na escola, enquanto espaço físico, participei em atividades, 

sendo que um dos momentos mais marcantes foi, sem dúvida, o Corta Mato 

Regional. Não pelas tarefas que desempenhei, mas por todo o espírito que lhe 

esteve inerente. Encontrei colegas e amigos exatamente na mesma posição 

que eu noutras escolas, encontrei professores antigos, que com um sorriso me 

cumprimentavam e nos viram agora como “colegas”. Foi um misto de 
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sensações que senti e que transportei para o portefólio digital: 

 
“Foi num dia tímido, que a tarefa de representar a ESAG, num evento 

distrital nos "bateu" à porta.  

Antecipando, Foi algo de GRATIFICANTE. 

O barulho da corrida, a azáfama e rebuliço dos alunos, o amorfismo 

de professores, o êxtase de outros, a competição, o participar, o 

espírito humano, o sonho e a derrota... Quando o Desporto Escolar, 

está numa das suas mais árduas batalhas - a desigual guerra com a 

banca - este deveria ser um momento de exaltação, de brio, de 

renovação de força e espírito por parte de todos - professores, 

escola, desporto! 

No encontro na escola (ESAG), todos pareciam tímidos até mesmo 

desajeitados, um "bom dia" baixo para passarem despercebidos. 

Mas esta "nuvem" foi desaparecendo ao longo da viagem, foram-se 

criando afinidades, os alunos começavam a rever-se uns nos outros, 

a estabelecerem estratégias, a falarem de experiências passadas, 

foi-se criando um Grupo.  

O misto de sensações foi como uma "salada de fruta" com fruta 

madura e verde... ora doce, ora amargo.. ora doce!! 

Se a alegria, os olhares cerrados (à espera do momento da prova), o 

som gratificante de nós, a gritarmos pelos nossos alunos, de ver-mos 

algo de nós na sua prova, foi a materialização de emoções (o Fruto 

Maduro e doce) o amorfismo e a apatia dos professores (alguns!) foi 

o Fruto Verde e amargo! Só com a nossa Paixão, alegria e prazer é 

que estimulamos os alunos, é que os fazemos sentir o que é o 

Desporto; o "é mais um, vamos ver se nos despachamos" desvirtua o 

Desporto e todo o seu Discurso. Sem dúvida é necessário renovar 

este espírito, renovar a Paixão pela nossa profissão e por aquilo que 

lhes podemos dar.” (15 de março) 
 

Outra das minhas incumbências, esta talvez aquela onde pude deixar 

minha impressão digital, foi o Corta Mato Escolar 2010. Foi um dia salutar, pelo 

convívio, pela alegria dos alunos mais novos, com o seu enorme espírito 

competitivo, pela envolvência de toda uma comunidade, pela motivação e pelo 
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espírito criado entre todos. Mas este dia teve muito de organizativo, porquanto 

tem toda uma logística que por mais cultural e intrínseca que já esteja na 

escola, existe sempre muito a fazer. Foi aqui que me encontrei, na mais bizarra 

relação entre o prazer e a obrigação, entre o futuro e o presente. Era fantástico 

poder contribuir para momento tão nobre, dava um prazer absoluto procurar 

perceber os caminhos organizativos do corta-mato, planear o percurso, locais 

de controlo, partida, chegada, entrega de prémios, dorsais, prémios, pulseiras 

de controlo, lanches... Pareceu quase interminável. Em alguns instantes, 

deambulei de um local para o outro para designar e atribuir tarefas – “sim, 

professor.” “okay professor, vou tratar já disso.” – de repente, dei-me conta, 

quase que se o pensamento começasse nas palavras dos funcionários, mesmo 

antes de ser concebido na minha cabeça, “Professor??”.  

Percebi que o Corta-Mato para nós é disto que se trata, isto é, um 

momento marcante para o Estudante Estagiário, é um momento de afirmação 

perante a escola. Aquela “estranha” pessoa-jovem, que entrava no protão da 

ESAG pelas oito horas matinais, de repente ganhava forma, corpo, estatuto, 

reconhecimento e identidade... a de Professor! Sobre o evento em si, nada 

falhou, alguns os alunos contribuíram para a organização, os professores já 

experientes neste tipo de eventos, nós (núcleo de estágio), os funcionários, 

todos fomos inexcedíveis no cumprimento das tarefas, perante tal 

compromisso, suor e afinco, o juízo final foi fantástico. 

A mensagem que queria deixar, era de alento, a festividade da 

competição, a festividade de um evento que envolve toda uma comunidade 

escolar, que move uma escola, não pode ser encarado com lividez, com uma 

pálida motivação, o espírito tem de ser renovado, bem sei que os tempos não 

são fáceis, bem sei que as burocracias são muitas e o tempo que dedicamos a 

eles é uma gota indetetável, mas é a cultura e o desporto que formam sonhos, 

que realizam o homem, que nos levam a perceber que sem estes momentos 

temos uma Escola de “coisa alguma”. 

Sei de consciência, que adquiri competências profissionais necessárias 

para extrapolar o tempo do professor, para lá do horário. Agora sinto-me capaz 

de possibilitar a uma escola eventos que a promovam, que a dinamizem, com 
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práticas desportivas. 

Inegavelmente, são momentos assim que nos encaminham e orientam 

de novo para o caminho, aquele que no horizonte espera por nós, que nos 

augura o concretizar do tal sonho, o de Ser-Professor. 
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(Adenda 7) 
 

 

 

 

Em cena os dois “Eus”. 

	  

Eu (professor  “estagiário”) – Parece que nos encontramos. (sorri) 

 

Eu (aluno) – Tornamo-nos num só. Dificilmente nos voltaremos a ver nesta forma. E agora?  

 

Eu (professor  “estagiário”) – Sim! Vejo que conseguiste. Agora façamo-nos os dois ao 
caminho, de peito aberto e olhar em frente, porque novos e (re)novados horizontes se 
avizinham. Este Eu, que emergiu de nós tem uma identidade. Uma Identidade Profissional que 
está num processo de construção continuo.  

 

E assim o Eu (aluno), deixou de ver o rosto do seu outro Eu, via em vez dele, outros rostos, 
muitos, um conjunto deles. Via os seus alunos, professores com quem conviveu e partilhou 
conhecimentos,  via uma escola, uma comunidade escolar... mas Viu também o rosto de um 
aluno que ao realizar um percurso, se tornou agora, PROFESSOR! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



137	  
	  

7.1 – Cai o Pano 
 

Já é tempo de concluir... Por mais que não o queira, ou não o quisesse, 

a seta do tempo não espera por nós. Sei que houve momentos em que o 

tempo se dilatou e esses, deixam em nós uma marca cravada.  
Basta pensar em sentir 

Para sentir em pensar. 

Meu coração faz sorrir 

Meu coração a chorar. 

Depois de parar de andar, 

Depois de ficar e ir, 

Hei de ser quem vai chegar 

Para ser quem quer partir. 
Viver é não conseguir. 

(Fernando Pessoa, s/d) 

 

Uma marca feita pelos diferentes rostos, que vi relacionar de mil formas 

diversas. Cada um deles, com um olhar de esperança e ânsia de poder 

aprender um pouco mais. Novos rostos se iluminavam todas as aulas. 

Transformavam-se, renasciam, repousavam, fluíam, todos eles com algo de tão 

especial, que fazia parecer imaterial tudo o resto, conferindo-me, dessa forma, 

um lugar privilegiado para Ensinar.  

É esta a possibilidade que o Estágio Profissional me ofereceu, a 

possibilidade de me reconstruir em ação, de contribuir para a formação dos 

meus alunos, de contribuir para uma escola, para uma comunidade, de poder 

alargar horizontes e alterar doutrinas, tudo isso através da minha disciplina, a 

Educação Física. 

É num ápice que tudo se transforma. Este momento, aquele instante 

que tanto eu quis e queria prolongar, foge-me entre os dedos. Mas alegre o 

deixo ir. Sei que o lugar que o EP me conferiu, foi o lugar da minha Identidade 

Profissional, um lugar que se encontra em permanente construção, onde a 

necessidade pela busca da excelência e da competência profissional é 

premente. O Caminho não senda aqui! 

Porque Aprendi! Todos os dias eram uma página aberta, à espera de 
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ser escrita pelos alunos, por tudo aquilo que eles me podiam dar. Todos nós, 

de mãos dadas escrevemos nele sonhos alcançáveis, desenvolvemos 

capacidades motoras, desenvolvemos técnicas, crescemos em autonomia e 

em criatividade. E é disto que deve ser cheia a Educação Física, pois no 

desdobramento do seu nome, surge uma possibilidade única de cultivar o 

Homem.  

Mas nenhum caminho se faz sozinho. Até porque, ninguém se constrói 

no vazio e, é no confronto com a empatia e com o tempo que nós 

perspetivamos novas ideias, partilhamos conhecimentos e vivências. Foi assim, 

em conjunto com o meu núcleo de estágio e com a comunidade escolar, que o 

meu desenvolvimento profissional se foi construindo, ganhando corpo e forma. 

Por entre tarefas, convívios, partilhas, vivencias nós retiramos uma 

multiplicidade de mais valias. 

Por fim, aqui nos encontramos... Aqui é onde os nossos tempos se 

cruzam, o meu (de escritor) e  o vosso (de leitor), na reflexão, na narrativa e 

nos relatos expressos neste documento, que me permitiram descobrir quem 

era, quem sou e quem quero ser. Permitiu-me fazer um refugado de tudo o que 

realizei e chamar a mim, aquilo que aprendi, tudo o que perspetivei  e idealizei.  

É o mote para o sonho, para aquele desejo enorme, de mais um Desafio, de 

mais um Caminho, de mais Alunos, pois agora... Sou Professor. 
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Anexo A 

As restantes entrevistas encontram-se no CD, em formato Digital. 

Entrevista semiestruturada a AE05 

 

Entrevistador (E) – Margarida, algum problema ou objeção para que a 

entrevista seja gravada? 
 

Entrevistado (AE05) – Não. 

 

(E) – O que é para ti a Educação Física? 

 

 (AE05) – Para mim Educação Física é uma disciplina bastante importante, tão 

importante como as outras, se calhar para outros alunos não é, mas para quem gosta, 

acho que é sempre mais divertido e mesmo que os outros não gostem acho que 

deviam praticar porque faz bem à saúde e é sempre diferente. 

 

(E) – Então é uma disciplina com uma grande vertente para a saúde? 

 

(AE05) – Sim. 

 

(E) – E quais as experiências que as aulas de Educação Física te 

proporcionam? E aprendizagens? 

 

(AE05) – Aprendemos várias modalidades, modalidades que até... para além 

das aulas de Educação Física, possamos depois fazer fora como atividades extra 

curriculares e é sempre bom aprender mais coisas para além de... das coisas que nós 

já estamos a ouvir falar, como futebol e basquete, não é? Como este período 

aprendemos orientação.  

 

 



iv	  
	  

(E) – E consideras que as aulas de Educação Física deveriam ser 

diferentes? E concretiza. 

 

(AE05) – Se calhar algumas coisas, por exemplo, no primeiro período temos 

teste a educação física, se calhar, é porque nunca tive muito habituada a isso, mas 

acho que educação física é uma disciplina mais prática e se calhar esse teste pode ser 

substituído por mais perguntas feitas durante a aula, em vez do que escrito e de resto 

acho que está bem, porque apesar das aulas serem muito repetitivas, para aprender 

uma coisa temos que a ir repetindo várias vezes, portanto acho que isso é bom. 

 

 

(E) – E na tua opinião qual o lugar que a Educação Física ocupa no 

quadro geral das restantes disciplinas?  

  

(AE05) – Para mim ocupa um... é como uma disciplina qualquer é igual às 

outras mas penso que em todas as escolas e para muitos alunos é como se fosse uma 

disciplina mais... que não tem tanto interesse para eles, porque consideram que não 

lhes vai fazer muito para a vida nem nada mas, para além de nos ajudar na média 

para entrar na faculdade, seja qual for que seja... faz bem à saúde como já disse e é 

sempre mais interessante do que as outras, porque podemos conviver com os outros 

alunos, que são nossos amigos maior parte deles e também com os professores e 

acho sempre muito mais interessante. 

 

(E) – Okay está então concluída a entrevista. 
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Anexo B 

As restantes entrevistas encontram-se no CD, em formato Digital. 

Entrevista semiestruturada a PEF1 

Professor da Escola Secundária Almeida Garrett 

 

 

Entrevistador (E) – Alguma objeção para que a entrevista seja 
gravada professor? 

 

Entrevistado (PEF1) – Nada, nada. Depois é só fazermos contas ao 

fim. (risos) 

 

(E) - O que é para si a Educação Física? 

 

(PEF1– Ora bem, educação física... a palavra educação física leva-me... 

leva-me a própria palavra leva-me para dois mundos... que se fundem a 

algures. A primeira é a educação, um ato educacional, formação de valores 

princípios enfim, de um conjunto de ferramentas que fazem crescer uma 

pessoa e a física, não me leva para o campo do físico, mas leva-me para a 

parte motora portanto, leva-me para tudo aquilo que tem a ver com atividades 

físicas, com atividades físico-desportivas melhor dizendo e por isso, a palavra 

educação física para eu... se eu quisesse resumir é algo que de alguma forma 

pretende dar, neste caso ao aluno em contexto escolar, uma formação muito 

baseada na parte motora, mas fundamentalmente com componentes 

educativas na criação de rotinas, de entendimento acerca da valorização da 

própria atividade física e de alguma forma tentarem perceber o quão importante 
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é para a vida a manutenção de um estilo de vida ativo portanto, resumindo 

assim tudo rapidamente, é educar as pessoas na sua parte motora sendo que 

se pretende a evolução física e se pretende que haja, uma consciencialização 

exata daquilo que é a valorização da prática física ao longo da vida e 

relacionada com a saúde. 

 

(E) - Na sua opinião, o que é que legitima a Educação Física no 
currículo escolar atual? 

 

(PEF1) – Eu vou pegar naquela resposta que dei anteriormente, de facto 

educação física no currículo escolar do aluno é a única que se preocupa com 

uma vertente importante que é o corpo não é(?), ou seja, só por isso a 

legitimação quase que se garante, mas o garante está precisamente por isso, 

pela própria conceção da palavra, ou seja, pela parte educativa portanto, ou 

seja, nós vemos um currículo dos alunos completamente repleto de... 

ferramentas, ou de instrumentos que favorecem a parte intelectual e a única 

disciplina que, não esquecendo a parte intelectual, não esquecendo uma parte 

fundamental que existe na escola e no desenvolvimento da pessoa que é a 

parte sócio-afetiva, portanto valoriza muito a parte motora, daí que 

eventualmente e tendo resultado por isso se valoriza que na componente de 

educação física, na componente curricular de horas de estudo disponível 

semanalmente para a educação física se privilegie fundamentalmente a 

solicitação motora, portanto digamos que, pela própria essência da disciplina a 

legitimação existe porque é a única que de facto, há outras que salientam 

expressões, mas é aquela que salienta a parte motora, a parte do corpo é 

fundamentalmente a nossa por isso, transformando a atividade física numa 

atividade educacional, educativa portanto... a legitimação  está garantida. 
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(E) - Qual o diagnóstico que faz do modo como a Educação Física 
está implementada e se operacionaliza nas escolas? 

 

(PEF1) – Ora bem,  é claro que eu vou-me... vou... situar a minha 

resposta naquilo que é o meu contexto de trabalho, ou seja, a escola onde eu 

trabalho há mais de 20 anos e depois posso extrapolar para aquilo que é 

eventualmente um conhecimento mais ou menos empírico daquilo que é o que 

se vai passando em outras escolas, até por testemunhos vários de colegas e 

alunos e etc, e portanto, aquilo que é o atual panorama da educação física é 

que, posso afirmar com toda clareza, que educação física é hoje uma disciplina 

com algum peso de responsabilidade, ou seja,  de facto... é um facto eu 

reporto-me aos meus tempos de estudante, de estudante de liceu, a educação 

física de hoje nada tem a ver com educação física aliás eu na escolaridade, 

não sei se no 5º ou no 6º ano, a disciplina chamava-se ginástica, ou seja, tinha 

um conceito muito diferente daquilo que é hoje, não tinha em... portanto... em 

consonância a parte... de valorização classificativa e avaliativa por exemplo, 

dava-se muitíssimo valor à parte motora, exclusivamente à parte motora, 

aquilo... a parte sócio-afetiva e a parte intelectual do conhecimento era um 

apêndice, era residual e por isso tornou-se uma disciplina de valorização 

educativa educacional e portanto, penso que a educação física, tendo que 

necessariamente como qualquer outra,  terá que se ajustar aquilo que é a 

própria evolução social  e que é a própria evolução da prática desportiva que 

se faz lá fora, portanto é fundamental que a educação física se abra para 

outras atividades que não aquelas exclusivamente tradicionais e por isso 

portanto, em termos de... de operacionalização eu penso que os valores da 

educação física têm que estar ligados, têm... que existir ou coexistir com aquilo 

que a sociedade vai fazendo lá fora e o que é que a sociedade vai fazendo lá 

fora (?), para além das atividades livres que faz há muitas outras atividades 

não tradicionais que as pessoas fazem lá fora, por exemplo vamos apontar 

para os ginásios, para as modalidades de ginásio não é(?), portanto que no 

nosso currículo é muito reduzida esta intervenção, ou seja, é uma intervenção 
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não nuclear por isso, eu acredito cada vez mais que a disciplina, até porque 

repara, no nosso contexto escolar já há intervenções a nível de dança ou ao 

nível de outras práticas que de facto têm uma adesão relativamente boa para 

com a maior parte dos alunos e há uma coisa curiosa, aquelas pessoas que 

provavelmente pela falta de formação, por deficiente intervenção existente no 

passado curricular, as pessoas têm muito mais... as pessoas sentem-se muito 

mais motivadas, porque provavelmente conseguem fazer muito mais uma 

ginástica acrobática, dança, luta, orientação, porque os pré-requisitos não são 

tão determinantes como por exemplo uma modalidade como o futebol, como o 

basquete, porque uma pessoa se não sabe e se tem muitas dificuldades vai 

sentir e a motivação não vai crescer portanto, eu acho claramente o seguinte, a 

educação física é uma disciplina que está em profunda e constante evolução, 

uma profunda e constante adaptação aquilo que são as solicitações que 

eventualmente têm que ser pensadas, para que se dê uma resposta mais cabal 

em termos de recolher e ter os alunos connosco e por isso, considero muito, 

em forma de resumo agora que educação física está no bom caminho, 

educação física é uma disciplina que se está a afirmar, o meio escolar já 

percebe exatamente como educação física funciona de forma basicamente 

organizada e seria muito mau pensar que educação física apenas se afirmaria 

pelo peso classificativo que tem e sinceramente houve tempos em que nós 

fomos notando isso, ainda se nota que o facto da disciplina de educação física 

ter assumido um estatuto como outra de classificativo que influência a média 

de acesso ao ensino superior portanto isso claramente também transforma a 

postura dos alunos, mas em termos operacionais em termos de prática do 

terreno não podemos esquecer também que cada vez mais os professores de 

educação física que estão na escola têm uma formação que os professores 

antigos não tinham portanto estamos a falar de formação académica com... 

com... graduações de licenciatura ou de mestrado e estávamos a falar em 

pessoas do ontem que tinham, ou eram bacharéis ou nem bacharéis seriam, 

não estamos a tirar mérito a alguns professores desses, o que estamos a dizer 

é que o garante, o suporte, a certificação é também é e foi também um veiculo 

importante na própria afirmação da disciplina. 
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(E) – Tendo em conta esse diagnóstico que realizou agora, quais os 
aspetos que considera que conduziram ao panorama atual da Educação 
Física? Considera necessário alterar este estado? Em que medida e 
circunstâncias? 

 

(PEF1) – Ora bem eu penso que, já fui respondendo um pouco aquilo... 

na pergunta anterior... aquilo que esta pergunta quer dizer. Eu penso que há 

sempre coisas para alterar, por isso é que eu disse que nós estamos em 

profunda evolução e repara e só se consegue alterar se as pessoas 

conseguem analisar e refletir sobre aquilo que é e são as práticas e cada vez 

mais nós e até podemos extrapolar isso para outras disciplinas portanto a 

educação física como disciplina curricular de escola deverá levar esse.... essa 

metodologia e aquilo que é importante é o seguinte, é perspetivar através de... 

e por isso é preciso analisar e refletir, perspetivar aonde é que conseguimos 

melhorar, ou seja, provavelmente é assim, nós temos de conseguir que e há 

esta formação, esta discussão que tem que existir ainda, nós temos que nos 

desviar um pouco daquilo que é o aluno de educação física é um aluno que se 

vê pela sua prática, ou será que o aluno de educação física é o se vê da sua 

prática, da sua postura, é o seu entendimento das práticas, eu acho que aqui 

há uma intervenção a fazer, até que ponto que educação física hoje não é vista 

exclusivamente pela pessoa que sabe tocar a bola, que sabe rematar, que 

sabe encestar... 

 

(E) – É a mesma influencia que à bocado o professor falou, 
histórica não é(?),  da ginástica... 

 

(PEF1) – Exatamente 
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(E) – E perspetiva-se sempre o aluno de acordo como nós próprios 
perspetivamos educação física. 

 

(PEF1) – Exatamente, pronto, admitindo eu e vamos nos centrar em 

relação a esta escola em particular, que nós temos feito um trabalho no sentido 

de adequar aquilo que entendemos que é uma disciplina educativa, porque se 

for desporto, nós estamos a falar de um outro envolvimento, se for atividade 

física estamos a falar de outro, mas se for educação física estamos a falar de 

algo que nem é atividade física nem é desporto, é qualquer coisa que é 

educativo, se é educativo as pessoas têm que ter noção que estamos perante 

uma situação onde a solicitação motora é de facto aquilo que é importante mas 

há de facto um conjunto de situações que têm que servir para construir o aluno 

como o homem de amanha e o homem de amanha tem que envolver outra... 

todas as dimensões da formação, ou seja, se a parte motora é fundamental e é 

aquela que nós privilegiamos nós nunca podemos esquecer a parte sócio-

afetiva, como dissemos à pouco e a parte do entendimento do que são as 

atividades físicas, portanto aquilo que, digamos assim, aquilo que à a fazer, o 

trabalho a fazer, aquilo que é necessário alterar é de facto, primeiro uma 

consciencialização perfeita daquilo que são... dos profissionais de educação 

física, em relação àquilo que é a verdadeira essência da educação física, a 

educação física é uma disciplina escolar, como disciplina escolar tem que ter 

uma intervenção que vai além daquilo que são as práticas desportivas de lazer 

e do que são as partes desportivas de competição pura, a parte clubística não 

é(?), portanto não é nada disso é  a educação física é algo que aproveitando 

isso transforma em situações educacionais e transforma em situações de 

formação desportiva não é e a formação desportiva como sabemos não se 

resume à prática por isso eu considero que aquilo que foi uma, ou melhor a 

inércia que nós trazíamos para fazer transformações para nos adaptarmos à 

disciplina como uma verdadeira disciplina escolar, a inércia que trazíamos do 

passado está-se a esbater, está-se a esbater porquê? Porque de facto os 
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professores, existe a renovação de professores, e eu não quero dizer com isto 

que os professores do passado estavam todos... eram professores em 

capacidade para, não, mas havia um entendimento diferente, havia um 

entendimento baseado muito em práticas de Ling, numa ginástica corretiva, 

numa disciplina quase militar, que hoje não é isso, hoje entende-se terá de se 

privilegiar muito mais, do meu ponto de vista e daquilo que é uma disciplina 

escolar, é que o aluno faça mas fundamentalmente perceba porque faz, porque 

é que acontece, queremos que o aluno tal como na biologia quando está no 

laboratório saiba perfeitamente as fórmulas, saiba perfeitamente os produtos 

químicos, saiba manusear, saiba como é que aquilo funciona, mas saiba 

porque é que isto que este efeito tem aquela causa portanto, porque é que na 

prática desportiva se eu fizer um determinado gesto vai ser positivo para eu 

alcançar aquele fim, portanto e é este entendimento que nós temos que.... 

 

(E) – É um saber-fazer... 

 

(PEF1) – Exatamente, portanto daí que... aliás não é possível que a 

escola, que a educação se torne numa disciplina educacional se não tiver em 

conta este tipo de situações. 

 

(E) – No contexto especifico desta escola qual o diagnóstico que 
faz da educação física, relativamente ao - Corpo Docente de Educação 
Física, Corpo Docente Geral, Órgãos de Gestão, Alunos, Funcionários e 
Auxiliares. Sugere algo para a alteração do panorama diagnosticado? O 
quê? 

 

(PEF1) – Ora bem então vamos por partes, vamos nos concentrar aqui 

no guião para organizarmos a resposta, ora bem corpo docente, o corpo 
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docente também fui aflorando alguma coisa, porque isto está tudo ligado,  quer 

dizer as perguntas não são estanques, são muito interativas e por isso o corpo 

docente, se o analisarmos bem tem uma pessoa que está à meia dúzia de 

anos de aposentação, depois a pessoa que vem a seguir já está mais afastada 

está há mais de uma década desse objetivo, o que vem a seguir está quase à 

duas décadas que sou eu, ou seja, estamos a falar de um corpo docente de 

professores apenas um está muito próximo de atingir a aposentação e por isso, 

embora seja uma pessoa licenciada e por isso, provavelmente até poderá ter 

uma carga importante na sua atuação que tem a ver com algo, que não é 

verdade não é exatamente verdade, ou seja, porquê? Porque esta escola e 

este corpo docente tem tido ao longo dos últimos anos uma coordenação , na 

qual nos últimos dez eu provavelmente tive oito e portanto a própria 

coordenação tem influenciado... implementado algumas rotinas de adaptação 

progressiva, nada disto é pacifico aliás, estes corpo docente tem tanta 

preocupação e tem tanto dinamismo que todos os anos e que todos os anos, 

nem pode ser de outra forma, todos os anos tem propostas de alteração a fazer 

naquilo que é a sua intervenção, os seus documentos, as suas orientações ou 

seja, isto prova que cada ano que passa nós através da reflexão que fazemos 

é possível melhorar e por isso nós não somos um corpo docente estático, eu 

disse numa das perguntas anteriores que de facto sem a análise e sem a 

reflexão e sem olharmos para os dados, nós consigamos fazer melhora 

amanha daquilo que a realidade nos mostra e por isso, é de facto aquilo que eu 

tenho a dizer do corpo docente é um corpo docente jovem, é um corpo docente 

que mostra dinamismo, é um corpo docente que se adapta facilmente a várias 

situações, não só da educação física mas do também do desporto escolar por 

exemplo, e por isso é um corpo docente de alguma forma unido de práticas, 

sendo que são diferentes, mas no objetivo central salvo uma outra ou outra 

situação é um corpo docente que trabalha, que é solidário nas suas práticas e 

por isso é um corpo docente que eu entendo que pela sua juventude e pelo seu 

dinamismo e pela sua entrega a escola eu penso que é um corpo docente que 

é uma mais valia para a próprio desenvolvimento e afirmação da educação 

física nesta escola e no currículo escolar, em relação ao grupo docente em 
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geral esta escola sempre foi apelidada e criou-se um estigma que sendo o 

Liceu e normalmente o Liceu é isto mesmo, é a parte central, é a Universidade 

de Mafamude quase, eu não diria isso, eu não diria isso, eu acho que o corpo 

docente em geral tem mais e menos valias naquilo que são ou que é o meu 

entendimento, porque há aqui dinâmicas em alguns departamentos e algumas 

áreas disciplinares que são fantásticas, portanto há aqui pessoas que são 

muitíssimo boas e como todos os sistemas têm algumas situações de... que 

colocam alguns grãos de areia na engrenagem, mas a este propósito eu diria o 

seguinte, eu diria que feitas as contas e feita a análise genérica nós temos um 

corpo docente que se pode considerar de muito ajustado àquilo que são as 

práticas escolares, infelizmente temos como disse esses grãos de areia, que 

continuarão a ser grãos de areia ou provavelmente ao longo dos anos se vão 

transformando não em grãos mas em pedras porque o sistema nada faz, ou 

seja, nós não temos um sistema capaz de fazer com que quem trabalha... 

quem não trabalha de forma adequada, não há ferramentas que o encaminhem 

para um trabalho correto, não há e por isso, a responsabilização é uma das 

ferramentas que nós temos que perseguir, mas o controlo das práticas é 

provavelmente dos handicaps maiores que as escolas têm, é como controlar as 

práticas, neste caso as práticas docentes, é muito difícil porque nós temos 

práticas docentes que são escondidas, que são feitas dentro de uma sala, 

portanto nós não percebemos bem como é que aquilo se passa agora, temos 

noção que há pessoas que desempenham cargos sem qualquer nível de 

competência isto porquê? Porque os cargos têm que ser visíveis, há pessoas 

desempenham funções docentes sem qualquer competência e como é que se 

vê isso embora seja dentro de uma escola, pela própria escolarização e pelo 

ruído que isso provoca em termos da dinâmica do próprio concelho de turma e 

etc, por isso infelizmente nós somos um sistema de difícil controlo e por isso há 

que aprimorar esta situação. Órgãos de gestão, eu sobre os órgãos de gestão 

diria o seguinte porque eu sou extremamente critico, nós temos um órgão de 

gestão, direção, Diretor, aliás hoje não existe direção existe Diretor essa é que 

é a figura institucional, existe um Diretor que é provavelmente a pessoa mais 

apaixonada pela escola, é uma pessoa que é digamos assim, faz a gestão do 
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parque escolar como ninguém é uma pessoa que gere disciplina como 

ninguém, é uma pessoa que gere os valores da conduta social como ninguém, 

provavelmente existe um handicap neste órgão de gestão que é uma... uma... 

pronto quer dizer as mais valias que ele tem são excelentes mas pronto é 

preciso fazer um investimento de... pedagógico, a nível de intervenção 

pedagógica aliás eu já lhe disse inclusivamente isso, portanto é uma situação 

que eu assumo claramente que o órgão de gestão diretor, devia ser muito 

mais... dar mais ênfase, não é muito mais, dar mais ênfase à parte pedagógica 

mas provavelmente estas coisas estão delegadas, onde, por exemplo no 

concelho pedagógico, o concelho pedagógico é um órgão da qual eu faço parte 

e por isso também digo, é um órgão quase estéril, porque o concelho 

pedagógico deve ser essencialmente isso mesmo, deve tratar de situações de 

âmbito pedagógico, muitas vezes ele resume-se a cumprir tarefas do âmbito 

administrativo, concelho pedagógico não é um concelho administrativo, o 

concelho administrativo existe formado penso eu por duas ou três pessoas, o 

diretor, o chefe de serviços administrativos e... e um subdiretor ou qualquer 

coisa do género, portanto esse é o concelho administrativo e trata de questões 

administrativas, sei lá dos cartões da escola, dos cartões magnéticos, agora o 

concelho pedagógico é para tratar de coisas do âmbito pedagógico, como é 

que se melhoram práticas se... se implementam ações, eu estou lá e sou critico 

porque às vezes perde-se duas horas a falar de nada portanto, é um órgão de 

gestão sinceramente a mudar, o... a mudar não as pessoas mas o âmbito da 

sua intervenção portanto, temos um concelho geral que é o órgão mais 

importante da escola, que também tem uma intervenção que me parece que 

poderia ser mais efetiva, é um órgão que reúne os vários intervenientes da 

atividade educativa e por isso estão lá todas as pessoas interessadas no 

processo, é um órgão que é novo, é jovem, portanto tem pouco tempo de 

implementação, portanto vai-... está ainda a nascer, está a tentar perceber as 

suas dinâmicas, acredito que é um órgão de valorização para a escola por isso 

mesmo, porque tem toda a gente envolvido no processo nesse órgão, é um 

órgão que provavelmente em termos de funcionalidade prática é adulterado 

porque tem muita gente, eu acho que reduzir a representação, porque tem 



xv	  
	  

muita gente, tem muitas são muitas pessoas e quando são muitas pessoas a 

coisa provavelmente não segue esse âmbito, mas acredito que... portanto 

ainda não consigo avaliar profundamente mas acredito que pode ser 

melhorado nesse sentido. Em relação aos alunos, ora bem eu penso que 

estamos, ou melhor esta escola ainda consegue fazer uma coisa que outra não 

fazem por motivos demográficos, ou seja, esta escola ainda consegue 

selecionar alunos, selecionar porquê? Porque a escola tem um limite de alunos 

por turma e os candidatos à escola são maiores do que... são mais do que as 

disponibilidades, o que é que isto implica? Implica que a escola tenha critérios 

e é evidente que um dos critérios é o currículo escolar do aluno se é o currículo 

escolar do alunos, provavelmente vai ficar aquele aluno que melhor 

aproveitamento tem, aquilo que está mais ou menos delegado é o bom 

comportamento, é a as boas maneiras, as boas posturas, não que isso seja 

garante mas à partida será, o aluno que tem menos aproveitamento é 

provavelmente um aluno mais problemático do que o outro portanto, os alunos 

desta escola são alunos que fazem parte, que já foram peneirados ou seja, já 

passaram por um filtro, e por isso são alunos que., aliás quem passa nesta 

escola acha que esta escola é um paraíso, é um paraíso por isso mesmo, 

porque ainda se tem aqui alunos da escolaridade normal, e digo escolaridade 

normal porquê? Porque há outras escolas que têm que ir buscar mão de obra e 

que tem que dar cursos como “Novas Oportunidades”, (interrupção), novas 

oportunidades, cursos de educação os CEFS portanto, isso implica de alguma 

forma aquilo que é um desenvolvimento normal de uma escola, porque? 

Porque são pessoas com dificuldades de aprendizagem, com desmotivação 

para a escola e portanto tudo isto, faz com que esta escola não tenha, porque 

não tem... tem escolaridade normal, são pessoas, ainda por cima, são pessoas 

que estão cá por mérito muitas delas porque... pelo seu currículo escolar e 

depois isso relacionado com aquilo que eu disse que é uma intervenção 

fantástica do Diretor na preocupação da organização escolar, da preservação 

do património e da disciplina portanto esta escola é exemplar. Em relação 

àquilo que são os funcionários e auxiliares da ação educativa, eu diria o 

seguinte, como todas as outras escolas e como todas as outras organizações , 
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os recursos humanos são provavelmente, é o departamento que mais 

problemas levanta e como todos sabemos à pessoas que por 

responsabilização maior ou menor desempenham melhor ou pior a sua função, 

genericamente falando nós somos uma comunidade de facto, esta escola tem 

um corpo docente embora jovem que está estável, há muito tempo aquele que 

é de lato é uma percentagem mais reduzida e aquilo que é fantástico é isto é 

uma proximidade muito grande entre todos os funcionários desta escola, entre 

professores, entre pessoal administrativo, entre pessoal auxiliar da ação 

educativa e por isso, genericamente existe essa boa relação mas existe um 

handicap muito grande até pelo próprio desinvestimento que a tutela fez ou 

seja, há muita pouca formação especifica, o que é que eu quero dizer com isso, 

nós temos dois, três, funcionários a trabalhar nos pavilhões desportivos sem 

qualquer formação, ou seja estão lá porque não há mais, nós temos 

provavelmente pessoas a interagir com alunos que não têm essa formação 

porquê? Porque não há maior, hoje a gestão de recursos humanos é feita com 

aquilo que temos, não com aquilo que são as suas competências e eu agora 

iria fazer um retrocesso daquilo que disse à pouco, eu como professor posso 

ser um excelente professor mas um péssimo diretor de turma, lá estamos nós, 

nós não podemos gerir recursos humanos baseado no numero, nós temos de 

gerir recursos humanos baseado nas competências, mas a tutela, o governo 

deste país, fez uma coisa extraordinária para conter recursos, estão aí 10 bolas 

pah, não interessa que bolas são, se precisarem de basquete joguem 

basquete, se precisarem de futebol joguem futebol com essas, ou seja, nunca 

se pode ter um sistema a funcionar em pleno quando apenas há numero, ou 

seja,  eu para ser diretor de turma tenho de ser competente, tenho de ter 

competências para, eu para ser coordenador de departamento tenho que reunir 

este perfil, eu para ser professor desta turma, porque esta turma tem 

particularidades, isto é organização e nós não organizamos nada disto. Em 

termos de uma sugestão para alterar o panorama diagnosticada é muito 

simples, eu acho que urgente de forma urgente a gestão desta escola tem que 

seguir a lógica da gestão empresarial, ponto, o que é que eu quero dizer? 
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(E) – Ter um gestão hierárquica ou estar mais próxima de um 
sistema em que existe uma relação... 

 

(PEF1) – Exatamente, eu não sou defensor de hierarquias estanques, 

eu sou defensor de hierarquias porque ele tem que existir para organizar 

trabalho portanto, tem que haver alguém que esteja no topo... na gestão do 

topo e tem que haver pessoas que coordenem e tem que haver operacionais e 

essa gestão operacional o que é que faz, essa gestão empresarial vai tentar 

ajustar os recursos que tem e vai poder recrutar os recursos que não tem, ou 

seja, essa lógica, uma das poucas lógicas que é vantajosa para um sistema em 

evolução ´é que hoje ninguém tem emprego estável, se a pessoa não serve 

para estar aqui não tem que estar, o problema é que tem que estar, o problema 

é que eu não tenho competência para dar aulas e continua a dar aulas, o 

problema é que eu não tenho competência para dirigir uma turma e dirijo uma 

turma, o problema é que eu não tenho competência para ser coordenador de 

departamento e sou coordenado de departamento percebes (?),  portanto 

agora a filosofia e a lógica empresarial não tem nada a ver com isto, eu preciso 

de um gestor, tenho um gestor, eu preciso de um professor com este perfil eu 

recruto um professor, faço recrutamento e seleção, sabemos que estas práticas 

são complexas, eu não tenho a receita agora o que eu acho é que nós não 

podemos parar neste padrão, a lógica empresarial é uma lógica que vincula as 

pessoas àquilo que são as suas funções, eu tenho que saber quais são as 

minhas (...) e tenho que ter as minhas responsabilidades se eu não cumprir o 

que é que me acontece? 

 

(E) – Uma gestão por competências... 

 

(PEF1) – Exatamente aliás, nós já fazemos a avaliação dos nossos 

alunos por competências mas o grande problema é quando o professor, por 
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exemplo, eu não posso... perceber como é que alguém que vai revelando ao 

longo dos anos falta de competência, não é falta de certificação, é falta de 

competência, de competência objetivada e continua ano após ano, a exercer 

aquilo que exercia, portanto ela está a pessoa está exercer algo sem 

competência e continua a exercer, qual é o sistema que evolui? Não conheço 

nenhum, portanto sem que isso fosse, sem que esta ideia fosse uma ideia que 

pretenda transformar, ou melhor eu não consigo, não pensei nisto a nível 

administrativo, ou seja, como é que se fazem este tipo de concursos mas o que 

eu acredito é que tem haver mais autonomia de escola, verdadeiramente 

autonomia de escola para eu remar.... 

 

(E) – Sem perder aquela parte humanista... 

 

(PEF1) – Claramente a parte humanista e a parte social... eu vou-te dar 

um exemplo para terminar, imagina que tu és um recurso que me interessa e 

estás nesta escola, tens um vinculo... a escola tem que ter digamos assim e 

estamos... temos que eliminar, temos que nos afastar daquilo que é o 

comportamento corruptivo ou seja, tu és meu amigo portanto, esquece, não é o 

place for  the boys (risos), aqui não é o job é o place, se nós nos afastarmos 

disto, porque estamos a ter uma conversa séria portanto, aquilo em que eu 

acredito é assim, eu como coordenador do departamento de artes deteto que 

há aqui pessoas que não são do quadro de escola, mas são do quadro de 

zona, oh pah eu deteto que é uma mais valia, está a ter um excelente 

relacionamento com os alunos, está a ter dinâmica para a escola, está a ser 

uma mais valia para o desenvolvimento do sistema porque é que ela tem que 

se ir embora? Não entendo, porque ela hoje está cá, se ela hoje está cá não 

está estorvar ninguém porque ela hoje está cá, portanto se ela hoje está cá 

porque é que ela tem que ir de novo para um contingente, interrompe o 

trabalho fantástico que tem, já está completamente adaptada a uma escola e 

agora vai para outra, onde não está adaptada, não conhece o sistema, e então 
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isto é um ciclo que tem inicio e não fecha, antes de fechar troca, portanto eu 

acredito é num sistema que valorize as pessoas que trabalham e não é 

penaliza é que reoriente as pessoas que não conseguem desempenhar as 

suas funções, isto é assim eu agora não os mando para um campo de 

concentração eu reoriento eu como gestor de escola, aquilo que eu faria era 

tornar esta escola oh pah o mais indicado possível e o mais indicado possível é 

fazer com que os recursos que têm atribuições e têm perfil de competências as 

cumpram e quem cumprir melhor numa gestão empresarial, é aquela pessoa 

que mais segura está no local onde está a trabalhar, ponto final.  

 

(E) – Alguma ideia a sintetizar ou algo a acrescentar professor? 

 

(PEF1) –  Não pah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx	  
	  	  

 

  



xxi	  
	  

Anexo C 

As restantes entrevistas encontram-se no CD, em formato Digital. 

Entrevista semiestruturada a ESU3 

 

Entrevistador (E) – O que é para si Educação Física? 

Entrevistado (ESU3) – É uma disciplina não é(?)... da escola não é(?)... 

percorre diferentes ciclos de formação e que tem por objetivo uma formação integral, 

onde desporto não é(?), a atividade física, é o veiculo para a aquisição não só das 

competências motoras, mas também de outras competências do âmbito pessoal e 

social... e também do âmbito do desenvolvimento cognitivo. A Educação Física é uma 

disciplina que portanto vê no desporto e na atividade física o seu meio não é(?), para 

adquirir essas competências, e quer-se de facto que a Educação Física seja capaz de 

dotar os estudantes de competências holísticas, ou seja, ecléticas, que consigam de 

facto corresponder aquilo que são as exigências dos nosso dias. Sabe-se que 

atualmente o conceito de competência é um conceito que não técnico, é um conceito 

eclético, onde se pretende que as pessoas para além do domínio daquilo que é o 

conhecimento, a essencialidade da sua, do seu desempenho, no nosso caso do 

desempenho do ponto de vista motor, seja também capaz de adquirir outras 

competências que se revêm na capacidade de interagir com os outros, de serem 

autónomos, competentes, responsáveis, isso remete para uma fase em que o 

estudante para ser o assim, o aluno neste caso, terá de ser uma pessoa pensante, 

capaz de tomar decisões por ele próprio, capaz de interagir e escolher de decisões 

que mais se ajustam aos desafios que encontra, de tomar responsabilidade, de se 

comprometer que... com aquilo em que está integrado, para isso é fundamental que as 

estratégias de formação e aqui é que eu acho fundamental, da educação física vão 

muito mais ao encontro dessas necessidades, eu penso que aqui e aqui já disse a 

opinião do que é que legitima a educação física no currículo escolar atual portanto, o 

que legitima é óbvio não é(?), é uma disciplina que tem inerentemente uma grande, 

uma grande capacidade... uma grande valência na capacitação dos estudantes 

exatamente para estas competências que eu acabei de falar, é uma disciplina que 

através do desporto e através da atividade física faz... consegue não só... não só 

corresponder aos objetivos desse âmbito, como do ponto de vista da competência 
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motora, mas também os objetivos como já falei do ponto de vista pessoal, social, 

cognitivo, afetivo, todas essas valências, exatamente por aquilo que é a sua 

essencialidade, que é a prática desportiva. Como exige a capacidade para saber 

interagir com os outros no momento em que aluno pratica desporto não é(?), porque é 

uma atividade que tem precisamente o movimento, o contacto físico, a capacitação 

de... de terem soluções, de conseguirem... de conseguirem... em tentar novas 

soluções a cada momento em função dos problemas resultantes da própria prática, em 

contextos muito interativos, em contextos muito desafiantes onde a competição é 

essencial que esteja integrada, faz da educação física um veiculo essencial para se 

conseguir alcançar estas competências, portanto, se no passado era essencial hoje 

ainda é mais porque a educação física é de facto por si só, por si mesma um motor de 

desenvolvimento destas competências, exatamente pelo seu caráter multifatorial e 

também pela... pelo seu objeto que é a prática desportiva não é(?), claro o objeto é 

essencial porque promove como eu disse, essas relações e interações e por outro 

lado, a importância que educação física também tem enquanto, conceito 

multidimensional na aquisição de competências.  

Parece... agora é isto, qual o diagnóstico que faz do modo como a 

Educação Física está implementada e se operacionaliza nas escolas? Já falei um 

pouco disto, ao dizer que de facto me parece que a educação física segue modelos 

muito tradicionalistas, muitas das vezes na forma como as estratégias de ensino que 

se a adotam e as estratégias de aprendizagem. O estudante na educação física tem 

que ser cada vez mais um sujeito ativo, pró-ativo melhor dizendo, com capacidade 

reflexiva, com capacidade intervenção, para isso o professor tem que dar os espaços 

ao estudante. É um espaço que é conquistado progressivamente, é um espaço que 

não retira poder ao professor, apenas o configura numa relação diferenciada em que 

ele tem de adquirir uma postura mais de facilitador da própria aprendizagem, no 

sentido de progressivamente incutir no aluno a perceção que é capaz de resolver os 

problemas, os desafios que se deparam, não podemos querer um aluno com essas 

competências que eu falei à pouco, autonomia, responsabilidade, compromisso, 

competência, literacia desportiva  como é  o caso da nossa área se não utilizamos 

ferramentas pedagógicas, estratégias instrucionais que vão ao encontro que fazem a 

apologia destas necessidades, ou seja, ir muito ao encontro daquilo que é as teorias 

de abordagem relacionadas com o construtivismo, ou seja, fazer com que se 

construam redes de significado para os estudantes, para o aluno, na vivencia da 

própria prática através da sua participação, da sua... através do seu envolvimento 
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proativo e significante, através daquilo que ele vai vivenciando, portanto, a educação 

física tem que, quanto a mim, tem que ter um paradigma distinto nesta abordagem, 

outro aspeto que me parece essencial é a maneira como está dividida, o facto de ser 

dada por blocos  em que se faz as avaliações iniciais no início, de acordo com o que 

esta prescrito no programa nacional das diferente áreas e depois nós vamos dando 

currículos de múltiplas atividades faz com que não haja de facto tempo para que eles 

adquiram com... adquirir com consistência os diferente conteúdos, há vantagens e 

desvantagens nos dois processos, não tenhamos duvidas,  as desvantagens da... 

abordagem de múltiplas atividades mas concentradas em diferentes modalidades em 

períodos mais longos, poderá ter a critica de que eles assim não tem uma formação 

tão multifacetada, porque não podemos dar tudo ao mesmo tempo, mas isso é um erro 

de raciocínio porque muitas das vezes o importante não é só a questão de eles 

experimentarem muitas modalidades diferenciadas se depois não as conseguem 

aprofundar, nós dentro da mesma modalidade podemos fazer uma formação 

polifacetada em que o titulo da abordagem é uma abordagem que visa o 

desenvolvimento das capacidades coordenativas, condicionais num sentido eclético e 

não só orientadas para aquela modalidade, por outro lado também temos ambientes 

que tornem mais consistentes e mais sustentadas as a... e que permitem uma maior 

sustentabilidade da própria aquisição, porquê(?), porque eles têm tempo para adquirir, 

para refinar, para assimilar isso tudo, portanto, o currículo de múltiplas atividades 

acaba por ser uma situação em que os alunos praticamente andam sempre... estão 

sempre no mesmo nível, porque passamos a vida a fazer iniciações, ou seja, no muito 

dá-se pouco, eu acho que é preferível no pouco dar muito do que no muito dar-se 

pouco, que é isso que acontece no currículo de múltiplas atividades, para além disso 

acho que é importante para conseguirmos atingir estes objetivos, cada vez mais 

aplicarmos modelos de ensino que colocam o aluno no centro da própria 

aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, é importante que seja 

construído cenários de aprendizagem consistentes com, obviamente com os objetivos 

mas também, tendo em conta aquilo que os alunos são capazes de fazer e tendo em 

conta o faseamento deste processo, ou seja, muitas vezes há um erro na leitura que 

se faz que é, vamos dar toda a liberdade aos alunos, eles estruturam, eles organizam, 

eles planeiam não, não pode ser assim, nós temos que atitudinalmente desde início 

construir neles esta capacitação, ou seja, eles perceberem que fazem parte ativa e 

deliberada, intencional de todo o processo mas obviamente que o professor tem que 

progressivamente ir gerindo isto de forma a dar-lhes uma autonomia funcional, não só 
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atitudinal mas também funcional, à medida de que  eles vão adquirindo essas 

competências portanto, nós vamos vendo que eles vão sendo mais capazes de já a 

gerir sozinhos, portanto isto é um processo de negociação constante entre o professor 

e entre o estudante, mas isso é fundamental. 

 

(E) – Tendo em conta este diagnóstico que a professora realizou agora da 

educação física, quais os aspetos que considera que conduziram ao panorama 

atual? Se considera necessário alterar esse estado? Em que medida e 
circunstâncias? A professora já foi respondendo... 

 

(ESU3) – Já fui respondendo, mas o que conduziu ao panorama atual da 

educação física é que de facto me aprece que a educação física tem seguido uma 

perspetiva muito elitista em relação ao tipo de prática, ao tipo de conteúdos que se... 

que se abordam e porque é que eu digo isto, porque muitas das vezes... durante longo 

tempo não é(?), existiu sempre a perspetiva que o desporto era um parente pobre da 

educação física, pratica-se desporto para entreter os meninos e não para aprender 

competências, isso acabou por fazer sempre do desporto o parente pobre e acima de 

tudo uma área que não se investia muito em termos de aperfeiçoamento, de 

consolidação, de área com elevado potencial para os alunos poderem desenvolver as 

suas competências e além disso há outro aspeto muito importante isto do lado do 

desporto, outro aspeto muito importante é a questão do professor ainda se rever 

muitas vezes, até porque é mais fácil, em abordagens tradicionalistas portanto, 

baseadas na instrução direta, em que ele é o líder instrucional, porque é óbvio é muito 

mais fácil controlar o grupo utilizando essas... essas abordagens, do que utilizar 

outras, em que o professor tem que estar constantemente em observação, em 

mediação e em facilitação, isto para que se consiga de facto estabelecer aquilo que é 

fundamental, o patamar progressivo de desenvolvimento, de forma a conduzir o aluno 

para a zona de desenvolvimento próximal, ou seja, em tentar que aquilo que nós 

vamos construindo em cada momento seja capaz de ser desafiante para o aluno 

ascender a um nível mais difícil, mais de aquisição, mas que está ao seu alcance e 

isso exige uma vigilância muito grande parte do professor não é(?), para que construa 

de facto grupos de trabalho entre os alunos que são grupos que conseguem interagir, 

que conseguem se relacionar e que através exatamente dessa interação todos eles 
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aprendem muito mais, a questão do social, do construtivismo que hoje aparece como 

essencial para o desenvolvimento das tais competências que eu falei no inicio. A 

educação física tem seguido muito a versão muito tecnocrata, uma visão muito restrita, 

muito orientada para o conteúdo e mesmo para o conteúdo, um conteúdo muito, muito 

relacionado com a aquisição do objetivo interno, o que é que eu quero dizer com isto, 

o que interessa é fazer bem, sem haver a competição, sem existir o estimulo externo, 

de... do estudante ter ambientes propiciadores de quê(?), da melhoria da competência 

percebida, da satisfação, do incremento da satisfação pela prática, da motivação, 

ingredientes essenciais quando existe competição e nem sempre... e um dos erros da 

educação física é muitas vezes quando existe a competição ela não é utilizada como 

ferramenta pedagógica, ela existe e está lá para por os meninos a jogar, mas não se 

utiliza toda... toda... a mais valia pedagógica que a competição tem, porque a 

competição é uma ferramenta e o que se faz dela ou é bom ou é mau, ou seja, quando 

faço competição e utilizo-a com fins educativos eu promovo grupos homogéneos e se 

são heterogéneos eles percebem porque é que são heterógenos e isso é bem 

referenciado, eu promovo... eu quero promover a autossuperação, eu quero promover 

a socialização, eu quero promover todo um conjunto de situações que conduzam à 

aquisição de valores, de princípios eticamente fundados, mas para isso é preciso que 

eu estruture essa competição, que essa competição tenha lá os ingredientes e a 

configuração que vão conduzir a estas aquisições, portanto não chega fazer 

competição por competição não chega, é preciso trabalha-lha, é preciso estrutura-la, é 

preciso pensar no que ela tem... 

 

(E) – E essa competição também está ligada à diminuição de conteúdos... 

 

(ESU3) – Exatamente, muitas das vezes o problema é esse é que a 

competição é mais o fim, vamos agora jogar, mas não é mais um meio de 

aprendizagem, não é mais um meio, nós a própria competição também continuamos a 

ensinar, o tal alinhamento que tem que existir entre instrução e avaliação, no final vou 

avaliá-los então vamos pô-los a jogar, não, a própria competição pode estar presente 

no decurso das aulas e nesse momento nós também vamos fazer uma avaliação,  de 

forma a torna-la mais autentica, para que haja de facto o tal alinhamento entre 

instrução e avaliação, parece-me essencial. 
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(E) – A professora tem alguma questão que queira colocar? 

 

(ESU3) – Não, eu foquei intencionalmente as minhas respostas para uma área 

porque acho que nós quando falamos de muito, ás vezes falamos de pouco, está a 

perceber, fala-se de muitas coisas em geral, à outras coisas da educação física muito 

importantes que de certeza que outros abordaram, eu neste caso concreto preferi 

situar-me num âmbito que tem a ver exatamente com o aluno que se quer formar, o 

que é que nós queremos que esse aluno leva quando sai da escola, até para continuar 

ligado ao desporto, ele só ficará ligado ao desporto se sentir que ganhou... se sentir 

que o desporto é importante para ele e o professor de educação física deve ter essa 

grande preocupação, em tornar um afiliado da pratica desportiva, ganhá-lo para 

pratica desportiva para a vida, isso passa muito por tornar as aprendizagens 

significantes e as aprendizagens só são significantes quando as pessoas se sentem 

envolvidas, empenhadas, motivadas, quando há um comprometimento pessoal, ou 

seja, esse comprometimento pessoal é deveras intensificado e só pode ser com 

abordagens mais implícitas, mais abordagens mais centradas no estudante, 

abordagens mais centradas na vivencia, momento a momento de uma forma muito 

implicada, muito intencional, para isso eles têm que estar presente e participar naquilo 

que são as decisões que se tomam, obviamente que isto não retira poder ao 

professor, há aqui um equivoco muito grande não, obviamente que nem sempre os 

professores no inicio poderão estar preparados para isto, obviamente que não, é 

preciso que também o professor vá adquirindo a competência de saber liderar num 

ambiente de negociação. 

 

(E) – Eu próprio como estudante estagiário utilizei o Modelo de Educação 

Desportiva e é isso mesmo que ele preconiza, se nós entendermos a liderança 

dessa forma e não como uma hierarquia, mas sim como um sistema de 

igualdade onde exista essa tal negociação, torna-se tudo mais facilitado para 

que o próprio processo de aprendizagem seja configurado dessa forma, 

nomeadamente a tal satisfação e a festividade que esta envolvida torna-se muito  
mais facilitadora da aprendizagem por parte dos alunos. 
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(ESU3) – Claro. 

 

(E) – Professora então para terminar tem alguma, algo a acrescentar ou 
alguma ideia forte a sintetizar? 

 

(ESU3) – Acho que já fui dizendo. 

 

(E) – Obrigado. 

 

(ESU3) – De nada Vitor. 

 


