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Resumo 

	  

O Estágio Profissional, assume uma grande importância no percurso de 

formação dos estudantes estagiários, pelo que urge problematizar as vivências, 

atribuindo significado a cada uma delas e reflectindo acerca do seu contributo para 

a construção de uma identidade profissional e para o constante renovar de olhares 

sobre o ensino e, sobretudo, sobre o ensino. 

O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária Almeida Garrett, em 

Vila Nova de Gaia, num núcleo constituído por três estudantes estagiários, sendo 

que tive a responsabilidade de leccionar uma turma do 11º ano. 

Na construção deste relatório foi privilegiada a utilização da auto-narrativa 

como forma de aceder às vivências que marcaram o meu Estágio Profissional e, 

por conseguinte, à construção da minha identidade profissional. O presente 

relatório está estruturado em três grande partes, que de certa forma são 

representativas de uma dimensão mais pessoal, de uma dimensão concretizadora 

do próprio ensino e, finalmente, de uma parte que pretende reflectir acerca da 

disciplina de Educação Física e das influências internas e externas que a mesma 

sofre. Concomitantemente, inserida em cada grande parte, encontram-se as 

diferentes crónicas constituintes deste relatório, onde temas considerados 

pertinentes, fulcrais e caracterizadores da realidade vivida ao longo de todo o ano 

lectivo, como a afectividade, a classificação, o Ser Professor, o Modelo de 

Educação Desportiva, entre outros, foram objecto de aprofundamento. 

Em jeito de retrospectiva poderia referir que neste ano tudo se transfigurou, 

tudo foi novo, brilhante, aliciante e crucial para a minha actuação futura, sendo que 

as palavras SER PROFESSOR assumiram uma dimensão completamente distinta 

daquela que possuía, uma dimensão configuradora de um EU transfigurado à 

imagem das novas aprendizagens, um EU mais consciente, mais crítico, mais 

reflexivo e mais responsável e autónomo face ao seu processo de aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Estágio Profissional, Educação Física, Auto-narrativa, Modelo de 

Educação Desportiva, Ser Professor. 
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Abstract 
	  

The Practicum has a great importance in the path of training for pre-

service teachers and it’s very important to illustrate these experiences, 

assigning meaning to them and reflecting on their contribution to build a 

professional identity and the constant renewal of looks about teaching and 

especially about teaching Physical Education. 

In constructing this report, the use of the self-narrative as a means of 

access experiences that characterize most of my Practicum and therefore the 

construction of my professional identity was privileged. This report is structured 

around three major parts that are somehow representative of a more personal 

dimension, a dimension of accomplishing education itself, and finally, one last 

theme, seeking to reflect on the discipline of Physical Education and the internal 

and external influences that it suffers. Concomitantly, inserted in each major 

subject, are the different constituents of this report’s chronicles, where we aim 

on topics that we believe to be relevant, central and capable to characterize the 

lived reality throughout the school year, as the affection, the classification, being 

a teacher, among others. 

Now that I’m finishing my Practicum, I’m sure that in this year everything 

was transfigured, everything is new, bright, attractive and critical to our future 

action, and the words TO BE A TEACHER assume a completely distinct form 

from what we had until then. A configurator dimension of a transfigured myself, 

more aware, more critical, more reflective, responsible and autonomous about 

my learning process came up.  

 

 

Keywords: Practicum, Physical Education, Self-narrative, Sport Education 

Model, To Be a Teacher. 
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Preâmbulo 
 

A construção deste relatório seguiu uma estrutura algo diferenciada da 

maioria, sendo que foi privilegiada a auto-narrativa, traduzida em crónicas, 

como forma de aceder às vivências mais caracterizadoras do meu Estágio 

Profissional e, por conseguinte, à construção da minha identidade profissional. 

Segundo Gomes (2004) a narrativa pode ser entendida como o “relato 

de eventos experienciados num contexto específico, organizado de acordo com 

uma sequência temporal/espacial, cuja atribuição de significado é feita 

holisticamente. Esta significação é construída e reconstruída a partir dos vários 

domínios da dimensão humana (conhecimento, memória, emoção, sentidos, 

história de vida, etc.).” (p. 22) 

Julgo que a utilização da auto-narrativa enquanto vector orientador do 

meu Relatório de Estágio Profissional se justifica uma vez que este tipo de 

narrativa, no entender de Chené (1988), “tem como objectivo principal, 

segundo o que é pedido, falar da experiência de formação. Relativamente à 

narrativa de vida, presume-se que a narrativa de formação apresente um 

segmento e vida: aquele durante o qual o indivíduo esteve implicado num 

projecto de formação.” (p. 90) 

Acerca da importância que alguns autores têm vindo a conceder à auto-

narrativa enquanto impulsionador da aprendizagem e da formação, a mesma 

autora acrescenta que “acreditamos poder defender que, para a prática, a 

narrativa de formação serve de charneira para a compreensão da experiência, 

pois engloba e ultrapassa o vivido. Encontramos nele o antes e o depois, o fora 

e o dentro da experiência presente, com o distanciamento próprio da escrita. 

Para mais, os percursos narrativos e discursivo tecem no texto a dinâmica da 

relação com o saber, da relação com os outros e também da relação com os 

diferentes aspectos do eu.” (p. 94) 

Vieira e Moreira (2011) referem, ainda, que “As narrativas profissionais 

constituem um processo-produto situado e único, revelador do “eu” na sua 

relação com o “outro” e com o contexto em que ambos (inter)agem.” (p. 39)  
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Assim, este documento transporta em si um cunho extremamente 

pessoal e diferenciador porquanto espelha, de forma real, a (re)apropriação da 

minha experiência formativa e a atribuição de significado a tudo quanto vivi. 

Neste quadro, Witherell e Noddings (1991) referem que “Such a story, however, 

does more than simply outline a series of incidents: it places those incidents in 

a particular narrative context, thereby giving them a particular meaning.” (p. 

174) Riessaman (1993) adita que “narrativization tells not only about past 

actions but how individuals understand those actions, that is, meaning.” (p. 19) 

A substituição da Introdução pela Crónica do Zero encontra-se 

perfeitamente enquadrada neste entendimento, já que a Crónica do Zero 

representa o início da história, o começo, o encetar, o zero do meu Estágio 

Profissional. A partir da primeira crónica, todo o documento se desenrola 

seguindo a mesma organização, colocando em evidência a coerência e 

estabilidade desta escolha. 

Assim, ao longo do documento são perscrutados temas como a 

afectividade no seio escolar, as recompensas de se ser professor, o desafio de 

lidar com os alunos, a aplicação do Modelo de Educação Desportiva e todas as 

suas especificidades, a avaliação e a classificação, a influência da família na 

(re)conceptualização da Educação Física, o papel do Estágio Profissional, 

entre outros.  

A escolha destes temas não foi, de todo, inocente ou leviana porquanto 

foram estes mesmos assuntos que se constituíram como cerne da minha 

actuação e reflexão, numa relação dialéctica impossível de olvidar. Foi, 

sobretudo, pela sua relevância e pela sua importância capital no processo de 

ensino-aprendizagem que me senti imbuída a tratá-los. 

Por último, surge a crónica final em que procurei colocar em evidência 

as conquistas alcançadas. 
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1. Crónica do Zero 
 

Tudo começa assim, pelo início, por um começar tão fresco, tão 

expectante, tão idealista, uma espécie de garatuja tão indefinida que pensamos 

que tudo é possível. Penso e sei. Tudo é possível. Tudo pode acontecer. 

“Aqui estou de improviso (...) 

Horas e horas a fio 

abre-se-me a vida, imparável, submissa 

como se houvesse uma glória das coisas 

que assim nos fosse sensível (...) 

Assim se aprende 

no acaso decidido dos meus dedos 

que tudo pode afinal acontecer 

aqui tão só, mal chegando aos pedais 

que movem o mundo.” (Teixeira e Silva, 

2001, p.11) 

Sinto-me num trampolim de crescimento mesclado com 

aperfeiçoamento, que me impele a saltar mais alto, que me suga no seu vórtice 

de excentricidade. Nesta confluência de sentimentos não poderia perspectivar 

este relatório de outra forma que não esta: em crónicas vividas, pois estas são 

o meu espelho, o meu reflexo. A necessidade de um grito audível expressa 

uma necessidade tão visceral, tão própria, tão minha, tão esta que aqui vos 

mostro com toda a sinceridade, só poderia ser encarada assim, uma história, 

uma sequência, um articulado de experiências vividas e sentidas, de 

sentimentos que aqui vos transmito em primeira mão. 

A crónica do zero é o começo de tudo, de um novo rumo e novo 

caminho e nova direcção, novas aprendizagens, conquistas e sonhos, é o 

tempo zero. Muitas outras se seguirão: serão as crónicas de um ano, serão as 

crónicas que, quanto a mim, valerão por bem mais do que um ano, serão as 

crónicas que deverão ser encaradas como as metáforas vivas que serão, as 

metáforas da minha vida, da nossa vida. 
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É por não ver as coisas em dimensões estanques que não acredito na 

compartimentação das sensações, dos pressentimentos, dos sentimentos, da 

consciencialização de quem somos e de quem queremos ser. Aliás, renego-a. 

É que a linha que separa as quatro áreas que constituem o estágio foi criada 

com o intuito de ser permeável às mais diferentes aprendizagens, que 

navegam entre uma e outra componente da nossa formação. Estranho seria 

encará-las como entidades estanques, como se os sentimentos tivessem um 

divisor comum, como se o real e o imaginário e os desejos e as ambições e os 

medos possuíssem uma densidade diferente e não se pudessem entrosar. 

Pois em verdade vos digo, aquela que é a minha verdade, que esse 

preceito não vigora, não nesta experiência totalitária e plural, não neste 

sentimento em crescendo, não nesta sensação de conforto. Mais do que dividir 

a nossa existência, as nossas vivências, apartar o sonho da realidade, 

devemos unir as duas, uma miscelânea fértil em imaginação e em 

concretização. Foi neste jogo de crenças que elaborei este documento que 

aqui é apresentado. 
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2. Monólogos do Eu 
 

Sou pelo sentir. Sou uma pessoa que gosta de sentir. Sempre gostei. O 

cheiro da comida e das especiarias, uma fotografia, o arrepio do sopro do 

vento, o sol quente, o aconchego do cachecol, o amargo do débito de oxigénio, 

a ânsia da vitória, a acumulação do ácido láctico, a superação que advém do 

acto desportivo e a dor premente dos músculos no dia seguinte. 

Sou uma pessoa com algumas manias e detesto coisas que obedecem, 

cegamente, a padrões restritos, capazes de boicotar a criatividade e a 

manifestação do eu. Aborrecem-me.  

“(...) Fui educado pela Imaginação, 

Viajei pela mão dela sempre, 

Amei, odiei, falei, pensei sempre por isso, 

E todos os dias têm essa janela por 

diante, 

E todas as horas parecem minhas dessa 

maneira. (...)” 

(Campos, 1916, cit por Braga & Ramos, 

2007, p.170) 

Falo daquilo que fui, de onde vim e daquilo em que me transformei, e 

tudo isto me parece tão próximo e tão distante, tudo isto é agora tão meu e tão 

“deles”, tão transfigurado à minha renovada imagem.  

Na verdade já antes via o ser professor como algo de idílico, utópico, 

uma quimera quase que inalcançável como o azul brilhante do mar, que tem ir 

e voltar e sonhar, para sempre. Via-o como alguém que vive da partilha, da 

construção repartida do saber, alguém responsável por inúmeros alunos e pelo 

seu desenvolvimento e formação, alguém que carregava o peso do mundo nos 

ombros, um iluminador de corações e alguém que sabe que falta sempre bem 

mais, embalado pelo arrepio do crescer. Mas não há nada como viver e 

fazermo-nos ao mundo, certo? Foi mais ou menos assim, o arrebatar 

inesperado da concretização de ter alunos e dar aulas, viver com eles tudo 
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aquilo a que temos direito, dizendo bem baixinho: o hoje e o amanhã somos 

nós. 

Imagem essa que foi construída em diversas paragens porque sou, 

também, uma pessoa de vários lugares. A minha família deixou rasto por 

diversos pontos, locais que me influenciaram e marcaram, mesmo 

desportivamente. As minhas raízes são transmontanas, isto apesar de ter 

nascido em Faro, a minha irmã em Almada e ter vivido duas vezes na zona do 

grande Porto. Em todos estes locais a nossa vida mudou. Também agora, 

nesta escola, a minha vida mudou. As pessoas que pertenciam à nossa vida 

foram-se alterando, permanecendo apenas aquelas que, antes de qualquer 

lugar, já lá estavam. Os contextos e as casas também, as escolas, as rotinas. 

Mas no meio de tanta diversidade houve um aspecto que nunca mudou, o 

gosto pelo desporto. Cresci a ver os meus pais a praticarem desporto, sendo 

que assim que comecei a ter idade também eu praticava com eles. Depois veio 

a minha irmã e a soma era já de quatro a praticarem desporto. Às vezes de 

forma mais formal, outras menos. As caminhadas pelo pinhal, as viagens de 

bicicleta, as idas ao parque infantil (porque talvez seja aqui que tudo começa!) 

e uma lembrança, ao toque de um dedo, daqueles calções de Lycra cor-de-

rosa com que eu corria atrás da minha mãe ou quando barafustava com o meu 

pai por ele me levar a andar de bicicleta a sítios onde, invariavelmente, iríamos 

ficar presos na areia... As oportunidades que os meus pais me proporcionaram 

para praticar desporto confluíram para que fosse este o caminho a seguir.  

“(...) Tudo o que da água sabe o filho de 

um peixe 

assim nos ensinam, distraídos 

a inclinar a cabeça, como evitar 

a demorada disposição da terra 

um tempo que em relances se acumula. 

(...)” (Teixeira da Silva, 2001, p.32) 

Comecei pelo ballet, passei pela natação durante vários anos, por um 

ano dediquei-me ao golf e sou karateka de corpo e alma.  
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Sou uma pessoa que sempre soube que queria ensinar. Foi a minha 

primeira opção? Não. A primeira era ser Navegante da Lua (desenhos 

animados da altura!), mas com o tempo percebi que não se adequava muito ao 

que sou como pessoa. Também por crescer com a minha família sempre tive 

em mim um sentimento de inconformismo, um querer mais inexplicável, uma 

vontade aguerrida de mudar aquilo que penso estar errado. E sempre que digo 

que acredito na concretização da utopia, é sentido. Eu acredito nela e, quiçá, 

inocentemente foi por acreditar que decidi que queria dar aulas e tentar mudar, 

nem que fosse pouco, o dia de manhã, porque acredito que pode ser diferente. 

Acredito e sei. É a constante novidade, desafio, resposta e consequente 

saciedade. É o querer mais e poder tê-lo, é chegar mais longe com os pés 

parados, que a mente não conhece limites, é um salto de trapézio sem rede 

porque há fé, é mais um traço, mais uma linha percorrida pé ante pé e aquela 

sensação sempre presente de que estamos quase lá, de que é quase palpável. 

“(...) Aceito por personalidade. 

Nasci sujeito como os outros a erros e a 

defeitos, 

Mas nunca ao erro de querer 

compreender de mais, 

Nunca ao erro de querer compreender só 

com a inteligência, 

Nunca ao defeito de exigir do mundo 

Que fosse qualquer coisa que não fosse o 

mundo.” (Caeiro, 1917, cit. por Braga & 

Ramos, 2007, p.56) 

E depois perguntei-me: professora de quê? Educação Física. Para mim 

a Educação Física é um sistema complexo que interliga todas as vertentes do 

ser humano no seu exponencial máximo. E ensiná-la representa proporcionar 

experiências inéditas de superação pessoal. Através dela podemos alcançar 

um desenvolvimento pessoal, intelectual, físico e psicológico extremamente 

equilibrado e consentâneo com os ideais de respeito por si e pelo próximo. 
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Correndo o risco de parecer exagerada nas minhas descrições, eu 

arrisco e defendo-as porque acredito que esta disciplina deve ser encarada 

como a ferramenta genial que é. O sentimento de conquista, a importância da 

equipa, o desafiar constante dos limites, o melhorar das capacidades, a 

solidariedade, a competição, todos os valores inerentes a esta prática tão 

digna, têm o potencial de mudar a vida das pessoas e eu sei-o porque é assim 

que me sinto sempre que faço desporto. “Believers in sport should neither be 

ashamed of their beliefs, nor be reluctant to defend those beliefs.” (Siedentop, 

1990, p.91) 

Assim, se atendermos ao modelo desenvolvimental, provavelmente o 

mais importante no século vinte segundo Siedentop (1990), podemos discernir 

que as “motor activities might be used as a means for reaching developmental 

educational goals.” (p. 215) 

Na nossas aulas é isto mesmo que acontece, recorremos às actividades 

motoras para formarmos os alunos nas mais diferentes perspectivas 

constituintes do ser humano, porque apesar de ser uma disciplina com um cariz 

intrinsecamente motor, também inclui solicitações pscio-sociais e cognitivas, 

estando as três vertentes presentes, amiúde, durante toda a aula.  

Não é a mera prática física e desportiva, é toda a significação que 

encerra, é o ritual, o simbólico, uma aproximação mitológica do real, é a 

concretização de todas as possibilidades. É o que significa, percebem? E só se 

torna significante porque eu lhe confiro essa propriedade, essa característica, 

bem o sei. Daí, que os episódios significantes da nossa vida não sejam 

transversais a todas as pessoas. Cada um tem os seus, são pessoais, íntimos 

e guardo os meus junto ao coração, na memória e naquela sensação tão 

própria, porque é tão minha. 

Frequentei, obviamente, algumas escolas, sendo que foi na Escola 

Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Valadares, que terminei o 12º 

ano, no curso científico-humanístico de ciências e tecnologia, com a certeza de 

que o próximo passo seria a Faculdade de Ciências do Desporto e da 

Educação Física. Ingressei no antigo curso de Ciências do Desporto e 

Educação Física, realizei três anos no currículo pré-Bolonha, entretanto o 
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processo de Bolonha foi implementado e, após ter concluído os três anos foi-

me atribuído o grau de licenciatura. Ingressei no mestrado de Gestão 

Desportiva, onde fiz uma especialização e neste momento encontro-me no 

segundo ano do mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos 

e Secundário. 

Este processo não está, de todo, terminado e este ano apresenta-se um 

ano irrepetível, a concretização de inúmeras expectativas relativamente ao que 

é, realmente, dar aulas. E então concentro-me neste formigueiro que me 

impele a mudar constantemente de sítio, junto as mãos em jeito de prece, 

sorrio de orelha a orelha, convoco em mim tudo o que a minha família me 

ensinou, penso em todo o meu percurso e naquele que, ainda, está para vir, 

respiro fundo, (re)encanto-me pela cruzada e faço figas para que este sonho 

seja tudo aquilo que sempre idealizei. 

E agora que mencionei a idealização, as minhas pré-concepções, o meu 

sonho, partilho convosco porque sabia que este era o ano por acontecer. 

“traz a música, as recordações inerentes, 

as magias por 

acontecer. 

traz o contrário imenso do silêncio. deita-o 

sobre mim. 

quero outras dimensões que não eu.” 

(Ondjaki, 2010, p.51) 

 

2.1 O que está para ser, ao toque de um dedo 
 

É que este é o ano pelo qual todos ansiávamos, o ano onde todos 

aqueles cenários revisitados na nossa mente se poderão tornar realidade, o 

ano em que iremos ser postos à prova, seremos bons o suficiente? Uma coisa 

é equacionar as diversas situações teoricamente, outra, completamente 

diferente, é vivê-las. No início a nossa posição, enquanto núcleo de estágio, 

face à escola, aos professores da mesma e à turma foi algo ambígua, ou seja, 

apesar de ainda sermos alunos, seríamos, de igual forma, professores. Assim, 
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ainda estávamos a aprender, por um lado, mas a responsabilidade que nos 

seria imputada era enorme e a nossa atitude perante as tarefas que nos 

confiavam deveria ser ética e ponderada, balizada por princípios e valores 

superiores, capazes de inspirar os nossos alunos. 

Neste longo caminho, ansiava pelos momentos de convívio, de partilha, 

de reflexão, de críticas construtivas, pela multiplicidade de perspectivas que 

concorrem para a completude de ópticas com os meus parceiros de jornada, 

fossem eles colegas de estágio, colegas da área disciplinar ou os meus alunos. 

É que apesar de ainda não contarmos com experiência no acto de leccionar, 

trazíamos uma energia revigorada, conhecimentos e técnicas distintas e a 

possibilidade de desenvolver actividades com a turma para as quais seria 

necessário um grande investimento de tempo, uma vez que só éramos 

responsáveis por uma turma, transformando-se assim num nicho de actuação 

privilegiado, uma espécie de concentração no essencial, que eram os meus 

alunos. E sim, sentia-me sempre a fervilhar, diria até a rebentar pelas costuras, 

a querer mais, a desejar projectos e novas actividades em que pudesse intervir, 

queria fazer cartazes, ir a corridas e exposições, passear e explorar novas 

realidades, ter conversas importantes com os meus alunos, conversas 

significantes, queria e quero, tanto, aprender. Tanto.  

“Arrumar a vida, pôr prateleiras na 

vontade e na acção. 

Quero fazer isto agora, como sempre 

quis, com o mesmo resultado; 

Mas que bom ter o propósito claro, firme 

só na clareza, de fazer 

[qualquer coisa! (...)” (Campos, 1929, In 

Braga & Ramos, 2007, p. 189) 

Acima de tudo, eu considerava e considero este ano valiosíssimo, um 

ano irrepetível onde teria o privilégio de ter dois “wingmen”, um professor 

cooperante na escola onde leccionaria e um orientador de estágio na FADEUP, 

que me ajudariam a adquirir novo conhecimento, conhecimento esse que foram 

obtendo ao longo dos seus anos de experiência, conhecimento esse que lhes 
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permite perceber que aquilo que é pedido a quem navega nas águas da 

docência não é tão linear quanto pode parecer. Não se iludam. Professor. Uma 

definição, aparentemente, rudimentar, que faz parte do senso comum, afinal 

todas as pessoas sabem o que é ser professor! Tão simples e tão complicado, 

que o rigor da definição, mais do que conhecimentos populares, filosóficos, 

históricos ou antropológicos, carece de uma definição impossível de colocar em 

palavras, uma definição que surge do encanto, do olhar e de uma espécie de 

aura envolvente, subitamente palpável aos olhos de quem partilha a 

possibilidade fantástica de fazer parte do acto de educar, um agradecimento 

perene por podermos ajudar a que os seres-alunos sejam mais e melhores.  

Sem dúvida que esta oportunidade única me motivou ainda mais para 

um ano de trabalho sério e empenhado, onde tentei ao máximo aproveitar e 

assimilar tudo o que tinham para me ensinar. Da mesma forma, pude encontrar 

auxílio em todos os outros professores, nomeadamente nos que constituíam a 

área disciplinar, que me ajudaram a fazer a transição entre os dois mundos. 

Ouvi muitas histórias e experiências, pude retirar ilações das observações das 

aulas deles e aprender, por exemplo, ao nível do desporto escolar, novos 

métodos e técnicas por eles utilizados. E, de uma forma quase sussurrada, 

existia uma inquietação para que nos aceitassem e integrassem, uma 

necessidade de ouvir uma espécie de desabafo onde narravam os seus medos 

e inseguranças quando estavam a passar pela mesma fase que nós, para que 

nos sentíssemos reconfortados, sabendo que não éramos os únicos a 

sentirmo-nos assim. Ademais, neste ano percebi e integrei uma multiplicidade 

de actividades inerentes à escola, uma vez que o estágio profissional não se 

esgotava meramente nas experiências associadas ao professor e à 

leccionação das aulas, ao contrário integrava todas as actividades de uma 

comunidade educativa, o antes e o depois das aulas, a cultura e gestão 

organizacional da escola, entre outras. Ajudei a organizar o corta-mato, acções 

de formação, visitas de estudo e iniciativas de promoção da prática desportiva, 

como cerne para a sociedade do devir. Esperava, da mesma forma, que a 

escola me acolhesse, me reconhecesse e me fornecesse ferramentas para 

desenvolver um bom trabalho. Esperava que se assumisse como um espaço, 
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mais do que físico, de aprendizagem, confirmando as minhas concepções de 

escola, um local que tudo deve fazer para que os alunos se formem, a nível 

cognitivo, psico-social e motor, um lugar facilitador de aprendizagens, um local 

que motive e inspire os alunos a criarem e manterem hábitos de trabalho, de 

indagação e de procura incessante pela excelência, pela vida fora, que os 

responsabilize pela construção das suas aprendizagens. Certamente 

permanecerá, para sempre, na minha memória como a primeira escola onde eu 

tive a oportunidade de leccionar, uma memória algo nostálgica e 

enternecedora. E sim, por vezes também houve momentos de desalento e de 

tristeza e de angústia, momentos em que sentia que andava na corda bamba, 

numa aproximação a um quase equilibrismo entre a inquietude e a monção. 

Tinha receio de não conseguir mudar a forma como os meus alunos 
encaravam a vida, não conseguir inspirá-los, ser só mais uma professora 

numa incontida calmaria, entre tantas outras que se atropelam na fila 
indiana de palmas das mãos soltas e desinteressadas.  

“(...) Persigo os riscos das bátegas, o 

decisivo curso errático da vida 

prelúdios para sempre inacabados, 

lágrimas apenas verdadeiras.” (Teixeira 

da Silva, 2001, p.21) 

Porém, os alunos eram receptivos, estavam dispostos a ponderar novas 

ideias e aprendizagens, a sonhar mais alto, estavam dispostos a percorrer este 

caminho de descoberta comigo, desenvolveram actividades criativas que 

concorriam para a completude da sua formação, e eu esperava que eles só 

possuíssem as expectativas mais altas para si e para a sua formação, que se 

sentissem enriquecidos por terem tido Educação Física. Houve professores, 

poucos, que marcaram a minha vida, que nunca irei esquecer e que me fizeram 

querer ser mais e melhor. Com eles aprendi que sim, que é possível, aliar a 

uma enorme competência e responsabilidade um bom relacionamento com os 

alunos, que sim, que é possível ser afectivo e transmitir os conteúdos 

programáticos de uma forma tão entusiasmante, que mal podemos esperar 

pela próxima aula, que sim, que é possível acreditar nos alunos e ensiná-los a 
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acreditarem neles próprios. Sempre soube que o caminho até esse nível de 

excelência era longo e repleto de trabalho árduo. Seguiu-se a tentativa de 

corresponder às expectativas que deposito em mim. E a minha maior 

motivação era essa, queria (precisava!) desesperadamente, ensinar algo de 

bom aos meus alunos, ser uma boa memória para eles, sentir que fiz a 

diferença, trabalhar o potencial de cada ser-aluno. 

Ser professor é marcar a diferença, é encontrar o Norte em tempo 
de indecisão, é contribuir com algo de nós para a compleição do outro, na 
imensidão da infinitude. Marcar a diferença é perguntar: “Em que é que a 

escola está a falhar?” Marcar a diferença é perguntar: “Em que é que eu 
estou a falhar?” Marcar a diferença é perguntar: “Como posso melhorar?” 
Marcar a diferença é reinventarmo-nos à luz de novos desafios, escolas e 
alunos. Marcar a diferença é ter a ousadia de dizer “Basta!”. Marcar a 

diferença é sorrir sempre que entramos na nossa sala de aula. Marcar a 
diferença é ter a sinceridade e humildade de admitir quando erramos. 
Marcar a diferença é manter a família e a escola unidos, para o bem dos 
alunos, da escola e da educação. Marcar a diferença é mantermo-nos 

sempre jovens e rebeldes na reivindicação dos nossos direitos e 
cumprimento do nossos deveres. Marcar a diferença é ter a ousadia de 
crer num mundo diferente e melhor, com mais formação. E tentar marcar a 

diferença não é fácil, antes pelo contrário, é laborioso e cansativo mas produz 

resultados: sempre que se ouve um pequeno comentário ou vê aquele sorriso 

na cara dos alunos, quando o professor tem encontros imediatos e inesperados 

com antigos alunos e eles o abordam com ternura e nostalgia, sempre que 

sabe, dentro de dele, que algo na vida dos seus alunos mudou, sempre que 

deita a cabeça na almofada, de puro algodão e cheiros de alfazema, serenos, 

sempre que olha o céu sarapintado de brilhos, sempre que respira fundo 

tranquilo, sabendo que todos os dias cumpriu a sua função honrosamente, 

sempre que se sente verdadeiramente emocionado com a sua profissão, sabe 

que marcou a diferença. 
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Este foi o ano da realização e concretização das oportunidades nunca 

antes tidas e quanta é esta felicidade desmedida por, finalmente, ter 

encontrado quem eu sempre procurei. 

“(...) E descubro o que sou no que ela é: 

O triste dia a dia 

Deste absurdo humano: 

Erguida pelo vento da loucura, 

Uma onda à procura 

De oceano.” (Torga, 1995, p. 61) 

Como arautos, procuramos Prometeu, entre as brumas do que há-de vir. 
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3. Estágio Profissional – o início de tudo o resto 
 
É curioso perceber como durante toda a minha formação inicial ansiei 

por este momento, afinal era a materialização de tudo quanto havia aprendido. 

Por muito que, na minha cabeça, tudo parecesse idílico, maravilhoso e 

desejável, havia no Estágio Profissional um lado mais assustador. É que o 

Estágio Profissional estava, igualmente, envolto em receio, ansiedade e 

compromisso, num confronto directo com aquilo que eu sabia ou não sabia, 

com a minha capacidade de adaptação, com a construção de uma 

competência que desejava desesperadamente – serei uma boa professora? – e 

tudo quanto posso concluir é que o Estágio Profissional é um momento de 
vulnerabilidade, com aquilo que isso acarreta de bom e de menos bom, 

colocando-nos à prova a todo o momento, fazendo de nós mais do que aquilo 

que sempre fomos. 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)  

Erguemo-nos, fortes como um rochedo, imponentes, queremos ser e 

parecer fortes, confiantes, competentes e a mera eventualidade de, em algum 

momento, mostrarmos algo de nós que não se coadune com os adjectivos 

anteriormente referidos, suscita em nós uma inquietação somente 

ultrapassável aquando da nossa transformação e da assimilação dos novos 

ensinamentos, à medida que eles se impõem no nosso renovado quotidiano. 

O Estágio Profissional pode ser definido 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) Complementar a esta ideia é a contida no Regulamento do Estágio 

Profissional da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, artigo 2º, que 

refere que “O EP [Estágio Profissional] 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) 
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Pese embora a necessidade da existência deste tipo de definições, 

estou em crer que por muito que o Estágio Profissional seja previsto de forma 

legal, nos mais diversos Decretos-Lei, nos regulamentos das licenciaturas e 

dos mestrados, que tenha que cumprir determinados trâmites, não existe 

nenhum documento que possa exprimir, de forma inequivocamente fidedigna, 

aquilo que, de facto, ele pressupõe, exige e significa na vida de um estudante 

estagiário. 

O Estágio Profissional pressupõe a criação de uma ponte, numa 

tentativa eminente da diminuição do hiato existente entre a teoria e a realização 

da prática. A este propósito, Piconez (1991) refere que “A aproximação da 

realidade possibilitada pelo Estágio Supervisionado e a prática da reflexão 

sobre essa realidade têm se dado numa solidariedade que se propaga para os 

demais componentes curriculares do curso, apesar de continuar sendo um 

mecanismo de ajuste legal usado para solucionar ou acobertar a defasagem 

existente entre conhecimentos entre conhecimentos teóricos e atividade 

prática.” (p. 25) 

A teoria não possui finalidade sem a prática e, por sua vez, a prática não 

possui fundamento sem a teoria, numa dualidade impossível de negar e 

fundamental para um melhor entendimento do ensino, da função docente e da 

construção de uma identidade profissional. Será, concerteza, necessário um 

grande esforço de adaptação, uma vez que as situações que surgem no 

contexto real da escola se distinguem claramente de algumas teorias 

aprendidas nos anos de formação inicial. Caso não seja feita essa distinção, 

diminuindo a importância da plasticidade na vida de um professor, poderemos 

cair no apertado reducionismo da tecnocracia. Caires (2001) alerta para o 

perigo de basearmos a nossa actuação unicamente na teoria, advogando que: 

“A centração excessiva das aprendizagens em teorias e constructos científicos, 

fundamentadas em raciocínios lineares e em estratégias demasiado racionais e 

“tecnologizadas”, dão lugar a processos de tomada de decisão e à aplicação de 

estratégias rígidas e ainda muito presas aos modelos teóricos aprendidos. 

Como resultado, deparamo-nos frequentemente com alunos que, quando 

confrontados com diversas situações do mundo profissional (pautadas por 
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alguma ambiguidade e baixos níveis de estruturação), se sintam impotentes e 

com sérias dificuldades em avançar respostas que viabilizem a resolução dos 

problemas.” (p. 122) 

Assim sendo, Piconez (1991) conclui que “Em suma, nada de teoria no 

vazio; nada de empirismo desconexo. São as duas obrigações de unidade que 

revelam a estreita e rigorosa síntese da teoria com a prática e que só se pode 

exprimir por sentido bidirecional, através da relação dialógica.” (pp. 25-26)     

O Estágio Profissional é um momento de prática, de concepção, 

realização e avaliação do ensino privilegiado porquanto a sua existência não 

sobrevive sem a supervisão, em toda a sua plenitude, como mote para uma 

aprendizagem sustentada e apoiada por alguém com muita experiência na 

navegação das águas da docência, um salto de trapézio com rede. Metzler 

(1990) refere que o objectivo primordial do Estágio Profissional, enquanto parte 

de um desenvolvimento contínuo, é “(...) drive not for a fully proficient and 

functioning teacher but rather for one who possesses a variety of beginning 

instructional skills, a reflective orientation, and a handful of coping strategies for 

surviving within schools as institutions.” (p. 173) 

E é nesta relação de reciprocidade íntima, entre tentativa e erro e 

supervisão, que a essência do Estágio Profissional ultrapassa a simples 

descrição escrita, é neste jogo de conhecimento, de dádiva, de entrega, de 

ajuda e colaboração que emergem os professores do amanhã, os professores 

que queremos ser, os professores que, certamente, viremos a ser. Metzler 

(1990) dá enfoque à relação estabelecida entre a supervisão e o processo do 

Estágio Profissional mencionando que “(...) one important aspect of the 

supervisory process necessary for all stages of teacher development – a lively, 

open interchange between the supervisor and teacher. This interchange is 

based on the notion that teachers can begin very early to discuss and reflect 

upon effective practices for physical education.” (p. 193)  

Para além da descoberta constante, da colocação incessante de 

desafios, da comparação entre o que há e o que está para existir, do impacto 

da prática em contexto real, a supervisão assume um papel crucial aquando do 

desenrolar do Estágio Profissional e do desenvolvimento das nossas 
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capacidades e competências. Segundo Sullivan e Glanz (2000) a supervisão é 

entendida como “(...) the process of engaging teachers in instructional dialogue 

for the purpose of improving teaching and increasing student achievement.” (p. 

24) 

Metzler elencou, em 1990, os três objectivos principais da supervisão 

em contexto de estágio, a saber: “(a) to provide prospective physical educators 

with foundational pedagogic knowledge leading to the effective teaching of 

motor skills, cognitive content, and attitudes within school curriculums; (b) to 

reduce the influence of negative or ineffective skills and dispositions brought by 

students into the preservice program; and (c) to provide prospective physical 

educators with a functioning repertoire of effective beginning teaching skills that 

can be expanded and refined in subsequent stages of development.” (p. 174) 

O supervisor e o professor cooperante, enquanto entidades promotoras 

e representativas da supervisão, aplicam os seus conhecimentos e definem 

estratégias que possam guiar e orientar os estudantes estagiários rumo aos 

objectivos pretendidos para o Estágio Profissional. Porém, a sua actuação 

jamais deverá ser pautada pela imposição de determinadas concepções de 

ensino ou de metodologias a utilizar em contexto de aula, deve, antes pelo 

contrário, promover a auto-descoberta, a perscrutação constante, a reflexão e a 

atribuição de significado e a definição, por parte de cada estudante estagiário, 

de estratégias adequadas à sua intervenção no contexto específico da sua 

turma. 

Acerca da postura a ser assumida pelo supervisor de estágio, Sullivan e 

Glanz (2000) mencionam que “The supervisor is not and should not be the 

overseer or prescriber but, rather, the guide, facilitator, or collaborator. Relying 

on enhance communication and shared understandings, the supervisor can 

effectively use observation instruments to encourage interpersonal and collegial 

relationships.” (p. 73) 

Caires (2001) acrescenta ainda que “para além do modelo de mestria 

(sobretudo quando o supervisor da instituição é da mesma área profissional do 

aluno), é também tutor, avaliador, conselheiro e, supostamente, uma das 

figuras de apoio, nomeadamente em termos emocionais.” (p. 69) 
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Se atentarmos ao Regulamento do Estágio Profissional da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, artigos 6º e 7º, podemos elencar um sem 

número de atribuições do supervisor e do professor cooperante, tais como 

“dar”, “apoiar”, “garantir”, “participar”, “colaborar”, “orientar”, “dinamizar”, entre 

outras, espelhando a complexidade de todo este processo e a importância que 

estas duas figuras possuem aquando do decorrer deste ano lectivo. De 

qualquer forma, estas incumbências carecem de uma resposta dada pelo 

estudante estagiário, sendo que este deve “cumprir”, “elaborar”, “participar”, 

“assessorar” e, ainda, “observar”, segundo o artigo 8º do Regulamento do 

Estágio Profissional da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

Desta forma, podemos inferir que a supervisão, as suas técnicas e 

estratégias, no Estágio Profissional, melhoram tanto a aprendizagem do 

estudante estagiário como, em última análise, o ensino providenciado aos 

alunos. 

Assim sendo, a relação estabelecida entre o Estágio Profissional, os 

estagiários e o professor supervisor e cooperante é crucial para que sejam 

alcançados os objectivos previamente definidos. Contudo, o processo de 

aprendizagem preconizado durante o Estágio Profissional não se restringe às 

relações anteriormente mencionadas e a relação estabelecida com os alunos e 

com os demais professores da escola constitui-se, igualmente, como um palco 

privilegiado para o crescimento do estudante estagiário tanto ao nível pessoal 

como profissional. Neste concreto, atentemos às palavras Formosinho (2002) 

quando refere que “O estagiário aprende em interacção com os supervisores 

que simultaneamente lhe solicitam que privilegie a dimensão de interacção no 

processo de ensino-aprendizagem que desenvolve com as crianças.” (p. 122) 

Ainda assim, devo ressalvar a importância do acto reflexivo durante o 

Estágio Profissional. Mais do que viver e experienciar, “simplesmente”, o  dia-a-

dia escolar, o estudante estagiário deve (tem que!) atribuir significado a essas 

experiências, aprender com elas, com os seus resultados, dificuldades e 

conquistas, tem que assimilar esses ensinamentos, tem que incrustá-los em si, 

de tal forma que passem a fazer parte do meu manancial de competências, tem 

que entender e compreender qual o contributo de todas estas aprendizagens 
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para o desenvolvimento de uma plasticidade de actuação e de pensamento e, 

em última análise, tem que perceber de que forma é que este ano, estas 

vivências, este confronto, contribuem para a formação da sua identidade 

enquanto professor. Acerca da importância da reflexão na facilitação da 

compreensão de todo este processo, Sá-Chaves (2007) menciona o seguinte: 

“Processos reflexivos e de acção que, obviamente, facilitam a compreensão 

dos sentidos e dos rumos do vivido, mas numa perspectiva pró-activa de 

regulação e de desenho de hipóteses no ainda por viver.” (p. 31) 

Acredito, veementemente, que somente através da reflexão, entendida 

como acto habitual e regular, é que tais desideratos se poderão alcançar. 

Tal como refere Piconez (1991), o papel da reflexão na tentativa de 

alcance de tamanho objectivo é, decididamente, inestimável, sendo que a 

reflexão pode e deve abarcar os mais distintos aspectos do Estágio 

Profissional, transformando-a num constructo transversal ao mesmo. “Desta 

forma o portfolio reflexivo parece vir dar um contributo claro para a reflexão 

continuada do professor em formação e criar espaços para o questionamento 

sistemático sobre a prática e sobre as restantes dimensões do trabalho dos 

professores” (Grilo e Machado, 2005, p. 30). 

Foi precisamente através das minhas reflexões, escritas, pensadas, 

sonhadas, vividas e partilhadas e através da manutenção do meu portfolio e, 

mais especificamente, do meu Diário de Bordo que me pude aperceber da 

imensidão e da magnificência de todas as minhas aprendizagens, pude 

perceber de que forma me situava face a determinados aspectos concernentes 

ao ensino, pude interrogar-me, pude crescer, pude amadurecer conhecimentos, 

vontades e ambições, pude envolver-me na metamorfose constante da minha 

actuação. E na verdade, olhando para trás, relendo as minhas frases soltas ou 

presas a mim de forma indescritível, é impossível alhear-me da mudança, da 

alteração do paradigma, é a riqueza de um longo e árduo ano, imortalizada em 

papel e mais ainda em mim. Foi precisamente através das minhas reflexões 

que eu me pude aperceber da veracidade de muitos conhecimentos teóricos e 

que nunca havia posto em prática, foi através delas que pude reformular muitos 

outros conhecimentos teóricos, foi através delas que pude atribuir significado 
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aos livros estudados, ao documentos lidos, às aulas assistidas e, sobretudo, foi 

através delas que pude unir dois mundos distintos mas complementares, 

almejando a constante reciprocidade, o equilíbrio e sentimento inconfundível 

quando algo simplesmente faz sentido. É no seguimento deste entendimento 

que Zabalza (1994) refere que “No diário o professor expõe-explica-interpreta a 

sua acção quotidiana na aula ou fora dela.” (p. 91) 

O mesmo autor (1994) e no que diz respeito ao carácter reflexivo 

inerente aos Diários de Bordo acrescenta, ainda, que “Desta maneira, o próprio 

facto de escrever, de escrever sobre a própria prática, leva o professor a 

aprender através da sua narração. Ao narrar a sua experiência recente, o 

professor não só a constrói linguisticamente, como também a reconstrói ao 

nível do discurso prático e da actividade profissional (a descrição vê-se 

continuamente excedida por abordagens reflexivas sobre os porquês e as 

estruturas de racionalidade e justificação que fundamentam os factos 

narrados). Quer dizer, a narração constitui-se em reflexão.” (p. 95) 

Pude descobrir na obrigatoriedade da execução das reflexões e na 

manutenção do Diário de Bordo e do portfolio o meu maior nicho de 

pensamento crítico e de procura autónoma na construção do meu saber; 

rapidamente aquela obrigatoriedade se transformou em prazer, fruição, desejo 

e vontade de acrescentar mais algumas linhas ao meu já vasto compêndio. 

Durante o Estágio Profissional a reflexão ocupou um lugar de destaque 

na minha formação, no meu desenvolvimento e, mais uma vez, na construção 

da minha identidade profissional. Atribuo-lhe quase que as características de 

um ser animado porquanto apesar de, obviamente, não o ser, sempre pude 

contar com a sua presença, com a sua ajuda, com o seu conselho, com a sua 

motivação para continuar a travar esta batalha. Engraçado como a reflexão e 

os Diários de Bordo se constituem como o nosso reflexo e mesmo sem 

falarem, chamam a nossa atenção para determinados aspectos, alertam para 

as mudanças necessárias e há frases ou excertos que pela sua imensa 

pertinência e importância parecem saltar do papel, com letras vermelhas e em 

bold, anunciando mais uma tomada de decisão.  
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Este entendimento de procura e de melhoramento incessante deve 

prolongar-se durante toda a nossa vida e, sobretudo, durante toda a nossa 

actividade profissional. Apesar de a reflexão se constituir como um veículo 

privilegiado para o nosso desenvolvimento enquanto estudantes estagiários, os 

documentos produzidos apenas se reportam a um ano, a um instante, a uma 

circunstância, a um pequeno espaço de tempo e o desenvolvimento da 

actividade docente carece, porventura, de um acto reflexivo constante e 

perene. A este propósito, Grilo e Machado (2005) referem que “Ora, num 

processo de formação reflexiva que se quer continuado, o portfolio 

desenvolvido durante o estágio pedagógico não pode fazer mais do que a 

captura de um momento desse processo. Um momento preponderante, 

fundamental e estruturante, com um extraordinário potencial de crescimento e 

desenvolvimento para o formando, sustentado numa também potencialmente 

riquíssima rede de interacções e colaborações sem paralelo noutros momentos 

de formação.” (p. 30) 

Creio que aqueles professores verdadeiramente apaixonados pela sua 

profissão, jamais conseguirão deixar de pensar acerca dela, da sua actuação, 

dos seus alunos, de tudo quanto envolve uma aula e por mais que perceba que 

com o passar do tempo o cansaço pode sobrepor-se a estas preocupações, 

gosto de pensar que é possível manter acesa a chama de se ser professor.  

O Estágio Profissional, estipulado em documentos oficiais ou fazendo 

parte do nosso imaginário, numa sensação de desejo sôfrego, faz com que 

tudo se transcenda na perseguição do sonho de ensinar e na concretização de 

tantas expectativas, todas as que um estudante estagiário possui desde que 

viva rodeado pela certeza de querer fazer parte da escola, do ensino, dos 

alunos e do amanhã. Quem assim se sente, está sempre livre para aprender e 

para amar, independentemente daquilo que aconteça, com a humildade de se 

saber onde se quer chegar, em eterno devir... 

	  

	  

	  

	  



	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Sem alunos, não há ensino
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4. Ode à Escola Secundária Almeida Garrett 
 
seguido de 
 
Quem Mora nos Meus Alunos?  
 

A escola Secundária Almeida Garrett já não é a mesma, mudou em 

espaços, em tempo e, sobretudo, em significado. As mudanças operadas foram 

imensas, umas mais evidentes, mormente no que concerne aos espaços que 

durante um ano percorremos, outras menos, como o sentimento de pertença e 

a inequívoca associação da escola ao nosso quotidiano, fazendo parte 

integrante das nossas já tão intrincadas rotinas. 

A nossa adaptação teve que ser constante, tanto àquilo que nos 

solicitavam como aos espaços que devido ao encetar das obras se têm 

alterado profundamente, tal como se pode perceber pelo excerto do dia 1 de 

Março de 2011, do meu Diário de Bordo:  

“A nossa escola está a mudar, está a transformar-se, a instalação 

dos pré-fabricados para as aulas e do estaleiro da obra tem 

avançado a olhos vistos. Por um lado, adivinha-se uma nova escola, 

com novos e renovados espaços e nem posso pensar nos pavilhões 

e nos espaços exteriores novinhos em folha, só é pena não irmos 

usufruir deles. 

Algumas das aulas vão ser transferidas para espaços desportivos 

próximos e com os quais estabelecemos parcerias. A rotina das 

aulas vai mudar, o tempo útil vai diminuir e no meu caso, em que 

permanecerei na escola, o espaço disponível vai diminuir e os 

constrangimentos serão outros.” 

 

Quiçá as obras de requalificação da escola possam ser entendidas 

como uma alegoria de mudança, de renovação, de algo mais forte que nos 

impele face ao futuro, gosto de pensar assim. Enquanto alguns espaços 

desapareceram, outros foram reanimados e outros foram feitos de raiz, algo 

semelhante ao que sinto que aconteceu comigo; também eu, durante este ano, 
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reflecti, cresci, sonhei, erradiquei alguns espaços dentro de mim, reavivei 

outros e inventei alguns novos e que sinto serem a marca indelével do início do 

caminho, aquele que me leva rumo ao futuro. Este sentimento é facilmente 

reconhecível no excerto do dia 11 de Março de 2011, do meu Diário de Bordo: 

“Esta minha vida tem mudado muito. Coisas que começam e que 

acabam, que se transformam, que se refinam, que adquirem outras 

roupagens, que sobem e descem, que se ampliam e se reduzem, 

constantemente. Muito me distingue e muito tempo me separa do 

ponto de partida e hoje sou mais segura da minha actuação, sei que 

faço bem mais e melhor e aquelas recompensas, as recompensas 

de uma vida de que tanto falo, são estas mesmas” 

 

Mas há outros aspectos extremamente interessantes e que tiveram 

origem com o início da obras. É que quando temos o privilégio de leccionar, 

identificamo-nos com a escola, com os seus professores e com os seus alunos, 

com as suas rotinas, com os seus espaços e com as suas dinâmicas e sempre 

que algo muda nessa mesma escola, também algo em nós se altera. Apesar de 

não fazermos parte permanente da escola ou do grupo de professores, visto 

que o Estágio Profissional é uma situação passageira, é de todo impossível 

não nos sentirmos parte integrante da escola, porquanto passamos a ser 

chamados por “sôtora”, permanecemos em espaços onde só nós podemos 

permanecer, pediam-nos satisfações acerca dos sumários e do livro de ponto, 

para o assinarmos e tornamo-nos responsáveis por uma turma. 

Então o que acontece quando tudo muda, num abrir e fechar de olhos, 

nesta nossa escola? É incrível como até nós nos sentimos tristes, algo 

desenraizados, desnorteados, diria até que uma certa nostalgia paira no ar e 

tudo isto num só ano lectivo. Sempre que me apercebia da ironia desta minha 

sensação, pensava naqueles professores que leccionavam há 20 ou 30 anos 

naquela escola, como seria ver aquele seu espaço a mudar tão radicalmente? 

É que jamais seria possível definir um indivíduo somente pela sua profissão 

mas a verdade é que não possuindo exclusividade, ser professor define grande 

parte daquilo que somos e, porventura, parte das memórias, das vivências e 
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das reminiscências de uma vida a ensinar poderão desvanecer-se ligeiramente 

com o desaparecimento do espaço físico onde tiveram lugar, dando lugar a 

uma certa melancolia. Apesar de ainda não contar com anos e anos de 

experiência, tive muitas, variadas e boas experiências nesta escola e, portanto, 

também eu me sentia algo desgostosa com a alteração profunda dos espaços 

da escola que me acolheu. Este sentimento está patente, por exemplo, no 

excerto do meu Diário de Bordo do dia 4 de Maio de 2011: 

“Parece impossível parar na minha mente uma espécie de 
desconstrução fatídica da escola. Quer dizer, na verdade ela é 

efectiva, real, palpável, as máquinas trabalham a todo o vapor, 
destrói-se mais uma parede, faz-se mais um buraco, veda-se 
mais um acesso e a vida continua em frente. 
Sinto-me, até, algo ridícula a dizer estas coisas e, portanto, 

ainda bem que isto é um diário mas parece impossível alhear-
me desta desconstrução, mas desta vez, no sentido figurativo. 
Aprendi a entender a escola também como minha, os espaços, 
os caminhos, as rotinas e aquela árvore para onde fico a olhar 

sempre que me sinto longe. É curioso como se ganha e se 
perde uma identidade tão rapidamente. Nem um ano lectivo 
passou e possuo, já, um sentimento de pertença face a este 
espaço, demasiado grande. É-me totalmente impossível não me 
sentir nostálgica a cada avanço de uma grua e sim, bem sei que 

nem um ano lá estive. Só posso, então, imaginar o que passa 
pela cabeça daqueles professores que cá estão há umas 
dezenas de anos.”   
 

Esta escola é uma escola sem paralelo, diferente da maioria, seja pela 

qualidade dos professores que agrega, pelo brilhantismo algo excêntrico do 

seu director, pelos alunos que a frequentam ou, ainda, devido à simpática 

equipa de auxiliares de acção educativa que a integram. Apesar de nunca ter 

sido professora em mais nenhuma escola, fui aluna em muitas e tal como já 

perceberam, pela minha apresentação, eu frequentei escolas de norte a sul do 
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país e nunca havia visto uma escola com tão bom ambiente. Certamente, 

existem alguns problemas, mas tendo em consideração a maioria dos casos 

nas outras escolas, diria que os desta escola não são, de todo, graves ou 

incontornáveis.  

Recordo, como se fosse hoje, a reunião geral que assinalou oficialmente 

o encetar do ano lectivo. O director da escola coaduna-se perfeitamente com a 

descrição que fiz da mesma, é um director sem paralelo e diferente da maioria, 

porquanto a seriedade com que perspectiva e desempenha a sua função 

encontra-se igualada pela sua extravagância e boa disposição. Ele age sempre 

no melhor interesse da escola e dos seus alunos, protege-os de tudo e de 

todos, mas de uma forma leve e singular. Levo na bagagem a sua forma de ver 

as coisas e sentada numa cadeira na cantina, restringida a um espaço 

demasiadamente pequeno, relembro alguém que no meio de algumas 

brincadeiras se dirige à equipa que comanda com uma sagacidade, pertinência 

e audácia fascinantes e até, para quem não estaria tão habituado, 

perturbantes. Eis que disse: “Não se podem educar adolescentes com 

indicações contraditórias. Vocês, professores, estão cá para dar o exemplo.” 

Só não aplaudi porque era, de todo, inapropriado, mas o director Jorge Ferreira 

merecia, não foi “só” o que ele disse, foi a forma como o disse, ele acreditava 

deveras naquilo que havia dito e naquele momento, algo me fez perceber que 

ele iria garantir que estas indicações iriam ser cumpridas. E tal como acabei 

por me aperceber, durante todo o ano, o professor Jorge cumpre o que diz e 

faz questão de manter os seus compromissos e de manter um determinado 

status quo da equipa que integra a Escola Secundária Almeida Garrett.  

Mas não são só os professores ou a escola que importa caracterizar, por 

muito tempo que tenha passado na escola, o tempo dedicado à minha turma, 

dentro e fora da escola, nem sempre em horário de aula, extravasa, em muito o 

tempo passado com os demais professores da escola ou em reuniões. 

 
Quem Mora nos Meus Alunos? 
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Quando participamos em algo especial, sentimo-nos especiais. 

Participar no dia-a-dia destes alunos faz-me sentir especial. Faz-me sentir 

grata por ver a sua evolução em todas as aulas. Faz-me crescer ao responder 

aos desafios que eles me colocam, sim os alunos também desafiam os 

professores e também nos ensinam, muito. Faz-me querer que venha rápido o 

amanhã para poder estar com eles, apesar de às vezes o sentimento de 

insatisfação, de frustração, de desilusão tomar conta de mim. Mas amanhã vai 

ser melhor, digo eu olhando pela janela, respirando fundo, fazendo figas, 

acreditando.  

Antes de começar o ano e exactamente pela sua enorme importância, 

decidi fazer uma espécie de reconhecimento da turma, falei com o seu último 

professor estagiário, por sinal muito meu amigo, e tentei perceber como iriam 

decorrer as aulas. Fiquei, francamente, satisfeita pois, à primeira vista, parecia-

me uma turma bastante dedicada e esforçada, com bons miúdos. Por outro 

lado, percebi que a tarefa que tinha em mãos seria desafiadora – conseguiria 

eu manter os alunos envolvidos nas actividades, empenhados e interessados, 

conseguiria eu proporcionar-lhes novas e efectivas aprendizagens? 

O momento mais marcante foi o da primeira aula: havia planeado uma 

dinâmica de grupo e a sua resposta seria crucial para o desenrolar do resto do 

ano. Todos os alunos estavam dispostos em círculo, e um dos alunos seria o 

impulsionador de cada ronda da dinâmica de grupo. Ele deveria executar um 

gesto à sua escolha e alterava-o conforme a sua vontade, sendo que esses 

gestos deviam ser reproduzidos por todos os outros colegas. Entretanto, era 

permitida a entrada do aluno que se encontrava fora da sala e ele deveria 

identificar o colega que incitava a execução dos gestos. Esta dinâmica teve 

como objectivo principal diminuir os constrangimentos iniciais na turma 

(constituída por 15 alunos do sexo feminino e por 9 alunos do sexo masculino) 

integrar os novos membros da turma, permitir-me perceber de que forma é que 

eles se relacionavam e constituir-se como um marco para o resto do ano. 

Fiquei francamente surpreendida e eles superaram, em muito, as minhas 

expectativas, confirmando uma determinada imagem, apesar de transmitida por 

outrem, que eu possuía acerca deles. Um momento tão distante e ao mesmo 
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tempo tão próximo, as suas caras de espanto e de surpresa e ao mesmo 

tempo de agradabilidade e satisfação, que felizmente se mantiveram ao longo 

de todo o ano. 

A melhor característica da minha turma é esta sua capacidade, que se 

manteve ao longo do ano, de me surpreenderem, tanto no que concerne ao 

desempenho motor das diferentes modalidades abordadas e à sua evolução, 

como na sua postura, na forma como se relacionam e nas dinâmicas que 

estabelecem. 

É uma turma feita à medida da escola que frequentam, muito 

disponíveis, respondem de forma entusiasta e positiva a todas as minhas 

iniciativas, criam desafios, gostam de alargar os seus horizontes, e 

sinceramente julgo que não consigo pensar em adjectivos suficientes para os 

caracterizar. 

É que o melhor das aulas são os alunos. O melhor dos alunos são os 

feedbacks que eles nos dão, quando os seus olhos brilham, quando se 

mostram interessados e empenhados, quando participam activamente nas 

actividades propostas, quando se mostram determinados a serem ainda 

melhores, quando superam as nossas expectativas, quando gritam com toda a 

convicção “C (sê), C (sê), C (sê), C (sê) como Sísifo”, quando deixam 

transparecer que naquela situação, naquele momento, naquela actividade 

estão felizes. Nem sempre sabemos como havemos de alcançar esta 

aspiração, mas quando acontece é a melhor sensação à face da terra e 

sentimo-nos recompensados e motivados e realizados e felizes, uma espécie 

de Emmy da educação. E depois da azafama vem o sentimento de querer 

mais, uma certa insatisfação, pois os limites somos nós que os colocamos e, 

quanto a nós, eles são incomensuráveis.  

A sua marca há-de permanecer comigo para sempre, para além de um 

certo misticismo por terem sido a minha primeira turma, eu não podia ter 

sonhado com uma turma melhor para poder colocar em prática todas as 

minhas necessidades, desejos e  ambições. 

Na minha cara, sempre que temos aulas, o sorriso é constante. É 

unânime, entre os diferentes professores da turma, a opinião de que eles são 
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verdadeiramente fantásticos. Vejamos o excerto do meu Diário de Bordo que 

remete para o dia 17 de Maio de 2011: 

“Depois de acabar de entrevistar o Mário, na sala do directores de 

turma, pedi-lhe que perguntasse aos seus colegas onde é que eles 

estavam, para eu fazer mais entrevistas. Assim o fez. A resposta foi, 

para mim, surpreendente: estavam na biblioteca municipal a estudar, 

mesmo ali ao lado. 

A professora de filosofia, Amazing Aurea, estava na sala, ela ouviu 

e disse-me num tom fantástico: "Eles são mesmo riquinhos, não 

são?"  

"Sim, são, são fabulosos." Disse-o naquele dia e volto a dizer, eles 

são fabulosos, estavam a estudar na biblioteca; a estudar na 

biblioteca, simplesmente.” 

 

Julgo que o trabalho que temos vindo a desenvolver lhes vai permitir 

ambicionar maiores e melhores perspectivas de futuro, em grande parte devido 

ao processo de autonomização que temos vindo a experienciar, tornando-os 

mais responsáveis pelo seu processo de aprendizagem e pelo dos seus 

colegas, tal como é visível pelos excertos dos dias 30 de Janeiro  e 11 de 

Março de 2011, respectivamente: 

“Eles estão empenhados, motivados, dinâmicos, conscientes, 

discutem ideias e o resultado das aulas, a forma como correram os 

exercícios, os erros que cometeram, os aspectos melhores da sua 

actuação, entre outros. Fico sempre contente quando vejo o quanto 

eles já cresceram, o quanto se modificaram, a forma como agora 

perspectivam o seu percurso na escola e mais especificamente na 

Educação Física.” 

 

“Os meus alunos superaram, em muito, as minhas expectativas. 

Temos trabalhado imenso, dentro e fora da aula, e as coreografias 

construídas, a sua adequação à música, as roupas, maquilhagens, 

acessórios, tudo isso é fruto de uma grande entrega e dedicação. 
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Fiquei super super super orgulhosa, como é que é possível percorrer 

tanto quilómetros sem sair do mesmo sítio? Viajar no tempo num 

abrir e fechar de olhos? Houve, também, aqueles momentos em que 

me senti verdadeiramente emocionada, o sentimento materializado 

num canto do olho e por mais vezes que esta seja a minha verdade, 

parece que nunca vai parar e isso acalenta a minha existência. 

Pensar que poderei conservar em mim a capacidade de ser 

surpreendida, de um grito de audácia que me deixa sempre sentir 

que tudo o que meus alunos fazem é novo, insubstituível e meritório, 

que irei sempre sentir-me emocionada com o ensino, que terei 

sempre mãos que tremem de ebriedade e sorrisos rasgados de 

conquista.” 

 

Ao longo destes meses eu vi-os crescer, vi-os desenvolverem-se, 

amadurecerem e é simplesmente fantástico acompanhá-los durante este 

processo. Agora eles definem o seu caminho com mais avidez, com mais 

clareza, acredito até que este ano também os marcou e que dele sortiram 

efeitos indeléveis nas suas vidas, talvez nunca haviam pensado que seriam 

capazes de alcançar tamanhas conquistas ou de superar alguns dos desafios 

deste ano lectivo. Atentemos ao excerto do Diário de Bordo do dia 18 de Maio 

de 2011: 

“Nos meus momentos em câmara lenta, encostada à parede, a 

abanar uma folhas, comecei a olhar para todos eles, a pensar mais 

uma vez que as aulas estão a acabar. Olho para cada um deles, 

conheço-os bem, gosto de cada um deles, reconheço porque cada 

um deles é especial à sua maneira. 

Eles são, realmente, fabulosos e não há palavras que possam 

descrever o prazer, o privilégio e a sorte que tem sido trabalhar com 

eles. Não há mesmo.” 

 

Nesta escola, com estes professores, com esta turma, com estes alunos 

percebi que a procura pela excelência possui diversas dimensões, uma mais 
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corpórea e singular e académica e uma dimensão maior, uma dimensão 

configuradora de um sentimento insaciável, um agradecimento perene por 

fazermos parte do grupo que pode formar para mudar o mundo, impossível 

de teorizar, e ainda bem! E isso deveria chegar, alegremo-nos perante as 

dificuldades da profissão e do ensino, da possibilidade de trabalhar o potencial 

de cada ser-aluno, do sentimento que não cabe dentro de cada professor. 

Ser de verdade, fazer o melhor que podemos e somos, suscitar o melhor 

naqueles que esperam isso mesmo de nós, de coração aberto, paixão e 

encanto reavivado todos os dias, tornando-se, subitamente palpável, a 

expectativa dos olhos dos alunos de realizarem tudo a que têm direito. Será 

esse o valor de educar? 

Juntos fomos mais e mais fortes, juntos fomos a turma C, juntos vimos a 

nossa missão com deleite na procura da excelência, juntos fomos um só, juntos 

fomos C (sê!), C (sê!), C (sê!), C (sê!) como Sísifo.   
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5. O legado da afectividade numa escola perto de si 

 
Enquanto aluna, passei muito tempo sentada na cadeira de uma 

secretária, olhando em frente com os olhos muito arregalados e respirando 

baixinho ou sentada no chão do pavilhão desportivo, encostada à parede e 

com as pernas cruzadas sem sequer poder emitir um único som, enquanto o 

resto dos meus colegas jogava futebol ou voleibol. A cara de alguns 

professores era francamente severa, diria, até, aterrorizadora, havia neles algo 

de triste, uma preocupação constante exacerbada e uma aspereza do ser 

arrepiante. Aqueles que como eu eram tementes ao poder de um professor 

facilmente se sentiam esmagados por tamanha formalidade. “Ninguém se 

mexe!”, “Não quero ouvir ninguém a falar!”, “Não vos disse para não olharem 

pela janela?”, eram expressões usuais e gritadas, corriqueiras no mundo 

pequenino daqueles professores que exerciam a sua vontade recorrendo à 

coacção. Muitos deles nunca me sorriram, nunca me olharam nos olhos, nem 

tão pouco mostraram o menor apreço e carinho pelos seus alunos. Eles tinham 

uma tarefa: cumprir escrupulosamente o horário na sala de aula ou no pavilhão 

desportivo e “botar à debandada” de forma tão urgente quanto lhes fosse 

possível, mal houvesse o sinal sonoro para tal, deixando para trás tudo e 

TODOS, porque o que havia na escola por lá ficaria, numa insensibilidade e 

indiferença mais que ignóbil. 

Nem sempre houve tempo nem vontade para a partilha de opiniões, 

para a discussão, para o questionamento, para uma relação fluida e natural 

que nos permitisse ter o à-vontade necessário para falar com um professor 

quando necessário. A verdade é que de forma mais ou menos declarada, 

sempre procurámos no professor, aquele alguém que se interessava por nós, 

que nos ajudava em tudo, ao qual poderíamos recorrer em caso de tempos 

conturbados. Desta forma, Sêco (1997), menciona que é na adolescência, mais 

do que em qualquer outra altura da vida de um sujeito, “que a fragilidade da 

vida intelectual tem como contrapartida uma emotividade muito maior.” (p. 64)  
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Esta emotividade está, intrinsecamente, relacionada com a afectividade, 

que segundo o mesmo autor (1997) se pode definir como o “conjunto de todas 

as emoções e sentimentos que o ser humano tem capacidade para 

experimentar ao longo da vida.” (p. 113) 

Assim que soube que queria ser professora, tive a certeza de que seria 

afectuosa, nunca entendi as coisas de forma diferente: estabelecer uma 

relação com os meus alunos, demonstrar preocupação e verdadeiro interesse e 

no início do meu estágio profissional alguém me disse, de uma forma tão 

pausada, tão serena e tão sapiente, que se um professor tivesse os alunos 

consigo, tudo seria possível. Tudo me pareceu tão real e tão verdadeiro e tão 

possível, que percebi que aquele meu sentimento era inevitável e que este ano 

seria, certamente, balizado por estes pressupostos. “A afectividade constitui o 

impulso motor da vida: de alguma forma, e muitas vezes sem que a pessoa 

disso tenha consciência, está subjacente a toda a acção e condiciona todo o 

comportamento.” (Sêco, 1997, p. 63) 

Não se pretende com isto dizer, obviamente, que os professores devem 

ser os melhores amigos dos alunos, na verdadeira acepção da palavra, existe 

uma determinada hierarquia a cumprir e nunca os papéis e funções deverão 

ser confundidos. Mas isso não invalida a necessidade, tanto dos professores 

como dos alunos, em estabelecer uma relação de proximidade e de partilha de 

interesses – a formação integral do aluno, tal como se pode observar no 

excerto do meu Diário de Bordo, do dia 9 de Fevereiro de 2011: 

“A sinceridade com que todos eles me felicitaram, as suas caras, os 

desejos de um dia feliz, as palmas, tudo fez-me pensar que eu e 

eles temos, de facto, uma óptima relação e que eles gostam de mim. 

E mesmo sendo professora deles e não amiga, isso para mim é 

importante, penso que posso alcançar mais facilmente muitos dos 

meus desideratos para esta turma se os envolver e se tiver uma boa 

relação com eles. Quero acreditar que sim, que temos. ” 

 

Dupont (1985) refere que “sentida primeiro de forma intuitiva, esta ideia 

que as relações professor-aluno não se baseiam exclusivamente em 
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referências cognitivas mas também em componentes emocionais, progride em 

países de cultura diferente.” (p. 92) E esta formação integral não se queda 

pelas contas de somar e de subtrair, pelas células e mitocôndrias, pelos 

grandes clássicos da literatura nem pelas mais belas e desafiadoras 

modalidades desportivas. A formação holística de qualquer aluno encerra em si 

a transmissão de valores, de princípios, de normas, de sentimentos, de 

sensações, de um sentido crítico aguçado e muitos outros. Tomara que o 
tempo abrandasse para que todos nós pudéssemos perceber, num abrir e 
fechar de olhos, a importância de dar mais, muito mais aos nossos alunos 

do que exercícios e trabalhos de casa, é que o tempo corre por entre os 
dedos e é caprichoso. Neste quadro, Araújo (2003) refere que o paradigma 

dos projectos curriculares deve ser, imediatamente, alterado: “Tal perspectiva 

solicita que a educação se reestruture de forma que não mais priorize apenas o 

desenvolvimento da dimensão cognitiva e lógico-matemática de seus alunos e 

suas alunas. De fato, solicita que a educação assuma funções mais 

abrangentes que incorporem em seu núcleo de objetivos a formação integral do 

ser humano. Essa proposta educativa objetiva a formação da cidadania, 

visando a que os alunos e alunas desenvolvam competências para lidar de 

maneira consciente, crítica, democrática e autônoma com a diversidade e o 

conflito de idéias, com as influências da cultura e com os sentimentos e as 

emoções presentes nas relações que estabelecem consigo mesmos e com o 

mundo à sua volta.” (p. 157) 

Ainda neste concreto, Campos e Menezes (1998) acrescentam que “(...) 

the school should adapt its curriculum by including up-to-date and relevant 

themes such as human rights, environment, national identity, national defence, 

AIDS, etc.” (p. 108) 

Deste modo, a relação estabelecida entre o professor e os seus alunos 

deve ser encarada como um dos desígnios mais importantes no acto educativo, 

não per si, mas perspectivando as mais valias que daí poderão advir quando 

bem orientada. Este sentimento está perfeitamente expresso no excerto do 

meu Diário de Bordo, referente ao Desporto Escolar, no dia 26 de Fevereiro de 

2011: 
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“A primeira coisa que fiz ao chegarmos ao local foi reunir as tropas e 

tive que dizer algumas palavras de incentivo, de coragem, de 

trabalho e é bem verdade que estava emocionada. O melhor de 

participar no Desporto Escolar é, sem dúvida, a relação que criei 

com todos os miúdos, gosto imenso deles e nem quero pensar no 

dia em que não irei partilhar mais treinos com eles. Eles podem não 

ser os melhores tecnicamente mas as relações entre si, o espírito de 

entreajuda, o carinho e amizade que partilham são raros de 

encontrar!” 

 

A este propósito, Sêco (1997) refere que “(...) o êxito escolar depende 

muito menos dos factores intelectuais do que dos afectivos – inúmeros estudos 

demonstram que a aprendizagem é facilitada quando o indivíduo trabalha com 

prazer e os seus esforços são coroados de êxito.” (p. 63) 

Em contraponto, existem, outros entendimentos que advogam que a 

afectividade prejudica, gravemente, o desenvolvimento cognitivo, encarando a 

afectividade e o foro cognitivo como dois pontos diametralmente opostos. 

Atente-se às palavras de Moreno e Sastre (2002) (cit. por Moreno e Sastre, 

2003) quando referem que: “Essas evidências às vezes geram preconceitos. 

Um deles é considerar a cognição e a afetividade duas questões claramente 

separadas ou opostas uma à outra. Tanto que, de vez em quando, uma delas – 

a afetividade – pode interferir no “bom funcionamento” da outra, 

desorganizando-a e distorcendo-a, a ponto de ter sido considerada 

negativamente por filósofos como Séneca, que via a emoção como 

responsável pela escravização da razão, ou como Kant, que a considerava 

uma enfermidade da mente.” (p. 132) 

Já Dolle (1979) contraria a fragmentação entre estes dois constructos, 

mencionando o interaccionismo que os caracteriza, alegando que “a 

afectividade e a inteligência constituem-se como conjunto em e através dos 

mesmos esquemas de comportamento. Sendo uma e outra modos de 

adaptação ao real, estas assumem duas formas sucessivas: adaptação às 

pessoas e adaptação às coisas.” (p. 102)    
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Também Moreno e Sastre (2003) defendem uma tese acerca destas 

crenças absolutamente soberba: “De fato, se as emoções podem ser tão 

nefastas para o pensamento por que, precisamente, não educá-las?” (p. 132) É 
isto, percebem? É que a partir do momento em que reconhecemos a 
pertinência e sagacidade de tal questão é impossível permanecer inactivo 

à espera que algo simplesmente aconteça. Por conseguinte, sempre que 
vou para a escola, sempre que vou para a aula, sempre que estou com os 
meus alunos faço questão de abarcar em mim aquela tão desejada 
panóplia de conhecimentos, sentimentos, sensações, factos, entre outros 

aspectos, porquanto reconheço que a minha responsabilidade para com 
eles ultrapassa, indubitavelmente, a leccionação do andebol, da ginástica 
ou da dança. Transporto a expectativa que floresça em nós e nos alunos a 

capacidade de tudo dividir, unificando e partilhando, porque tudo é congregador 

de uma vontade maior e quanta em mim é esta felicidade de viver com eles 

mais do que aquilo que se supunha ser possível. É nesta miríade de 

concretizações que se situam as palavras de Campos e Menezes (1998): “The 

teacher’s role is to facilitate student’s interaction and to guarantee the 

complexity, creativity and responsibility of student’s solutions for the various 

problems and challenges that real life presents.” (p. 111)  

Existe, ainda, outro vector orientador de todas as minhas aulas, 

actividades ou momentos com os meus alunos: o desafio e o constante 
questionamento, de modo a que estas possam desenvolver um espírito 

crítico, perspicaz e inconformista, para que possam, sempre, perscrutar 
mais do que aquilo que parece evidente, para que reconheçam, 
claramente, quais as suas potencialidades e insuficiências e para que 
possam definir estratégias para colmatar essas mesmas lacunas. É neste 

entendimento que a dualidade cognição/afectividade se transforma na tríade, 

cognição/afectividade/metacognição, sendo que nenhuma delas existe 

isoladamente. Como refere Lafortune e Saint-Pierre (1996) “Esta dificuldade 

em separar a afectividade, a cognição e a metacognição conduz os 

investigadores a colocar mais estreitamente em relação o aspecto 

metacognitivo com outros aspectos da aprendizagem.” (p. 41) Mas o que é a 
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metacognição? Este é um conceito relativamente recente (Flavell, 1979) e 

segundo o mesmo Flavell (1979) e Lafortune e Saint-Pierre (1996) este 

conceito é composto por outros dois, a saber: “conhecimentos metacognitivos e 

o controlo que exercemos sobre o nosso próprio pensamento, utilizando esses 

conhecimentos metacognitivos, que designaremos aqui como a gestão da 

actividade mental. Os conhecimentos metacognitivos são conhecimentos e 

convicções sobre fenómenos relacionados com a cognição.” (p. 21) 

A metacognição pode, então, ser entendida como o lugar comum 
do aprender a aprender, ou seja, mais importante do que conhecer 

diferentes soluções para um problema, é saber quando aplicar 
determinada solução, justificando essa tomada de decisão. É, certamente, 
na procura de um entendimento símile ao preconizado pela metacognição 
que procuro orientar os meus alunos, para que se possam tornar sujeitos 

autónomos, activos e responsáveis na procura de novo conhecimento.   
Presentemente, numa fase em que fui responsável por uma turma, é 

impossível diminuir a importância atribuída a este clima de afectividade que se 

estabeleceu na nossa sala de aula, no pavilhão desportivo e mesmo fora 

destes espaços na conquista de todas as nossas vitórias. Para além do 

momento da aula ser muito mais fruitivo e agradável, a relação que partilho 

com eles permite-me agir em conformidade com os valores e ideais que lhes 

tento incutir. As respostas que obtive foram positivas, sendo que considero 

estas consequências como a concretização das minhas intenções. Arrisco até 

dizer que os meus alunos fazem o que lhes peço, entendem porque o faço, 

entendem as vantagens que isso lhes trará, colaboram comigo e participam em 

todas as actividades extra-aula que lhes sugiro, sendo que muitas vezes 

conseguem antecipar-se a mim porque me reconhecem autoridade e, 

consequentemente, valor e competência. Esta autoridade jamais foi 
imposta, foi antes o resultado de um trabalho de confiança, sinceridade, 
sensatez e responsabilização que levou a aceitá-la de forma pacífica. 

Por isso, ponho-me a pensar, conto quantas nuvens há no céu, quantos 

bandos de pássaros em V o atravessaram e apercebo-me, inevitavelmente, da 

incongruência caricata e irónica desta situação: eu consigo exactamente o 
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mesmo tipo de comportamento dos meus alunos que os meus professores 

severos e sisudos pretendiam de mim e do resto da minha turma, mas consigo-

o de uma forma pacífica, nada aterradora e, no meu entender, duradoura, 

porquanto acredito que quando algo é compreendido e lhe é reconhecida 

legitimidade passa a fazer parte do quotidiano de forma natural e não imposta. 

A este propósito Morissette e Gingras (1994) indicam que “qualquer 

característica afectiva da personalidade contém, pois, três elementos 

fundamentais: é adquirida ou alterada pela aprendizagem, implica a presença 

de respostas ou de reacções emotivas, positivas ou negativas, e estas 

respostas emotivas permanecem estáveis, uma vez adquiridas.” (p. 48) Neste 

concreto, Sêco (1997) acrescenta, ainda, mencionando que “no contexto 

escola, o facto duma característica afectiva poder ser adquirida pelo aluno 

constitui, evidentemente, condição prévia: o ensino só tem sentido se houver 

possibilidade de aprendizagem.” (p. 47) 

Desta forma, considero que esta é a recta que une o ponto do que eu 

pretendo que eles alcancem de modo a que a aprendizagem seja efectiva e 

significativa. Tal como havia mencionado anteriormente, raramente preciso 

dizer de que forma é que eu espero que os meus alunos se comportem porque, 

desde o início do ano, as tomadas de decisão, tanto quanto era possível, foram 

efectuada em conjunto, sendo que foram sempre alvo de discussão e 

explicação para que não restassem quaisquer  dúvidas. Assim, eles 

perceberam porque tinham que se comportar de determinada maneira e 

tomaram consciência que essas eram são as expectativas que depositava 

neles e este elementos levaram a que estes as cumprissem. 

Por outro lado, este tipo de entendimento fez-me chegar bem mais longe 

com eles do que seria possível num clima pautado pela autoridade. A acção do 

professor não se esgota na mera leccionação das aulas bem como o nosso 

raio de intervenção e consequente influência. Estou em crer que, tal como eu, a 

maioria dos jovens perspectiva o professor como um exemplo a seguir e 

procura ensinamentos noutras áreas, que não somente a da disciplina que 

lecciona, baseando-se a crença de que os professores devem aconselhar os 

alunos, na maior experiência de vida que este possui. Contudo, apenas será 
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concedida licença ao professor para se imiscuir na vida do seu aluno (escolha 

da faculdade, trabalhos de outras disciplinas, hábitos regulares ou não de 

actividade física, entre outros), caso este se sinta confortável com o professor e 

caso exista uma relação de cumplicidade entre ambos. Referindo-me a mim, o 

facto de ter conseguido estabelecer este tipo de dinâmica com a minha turma 

permitiu-me proporcionar-lhes diferentes actividades, que acredito, 

veementemente, terem contribuído para a melhoria da sua qualidade de vida e 

alargamento dos seus horizontes como provas desportivas, passeios, 

exposições, mostras, etc. Assim, procurei dar voz ao dizer de Campo e 

Menezes (1998) quando afirmam que: “In democratic states the schools have 

the responsability for giving future citizens all possible opportunities for 

maximum development and empowerment.” (p. 112) 

No final de cada actividade proporcionada, eles mostravam-se sempre 

perplexos pela novidade, felizes por saberem mais coisas, ansiosos para a 

próxima oportunidade de verem algo que nunca haviam visto, tal como é 

possível perceber através da leitura dos excertos do meu Diário de Bordo 

referentes aos dias 13 de Março, 19 de Março e 15 de Maio: 

“O melhor foi termos crescido de uma corrida para a outra, éramos 

mais e melhor, vieram amigos e até alguns pais. Fazíamos a ligação 

entre a escola, as aulas, os alunos e os pais, como eu queria isto: 

partilhar vivências, mostrar o trabalho que os seus filhos realizam, 

envolve-los na nossa esfera, conversar com eles, responder a 

questões, ver os olhos brilhantes de novidade e de interesse. E vi, 

eles estavam perplexos com a quantidade de pessoas, todos 

vestidos de igual, a organização da corrida, o percurso; "Cães com 

camisolas?", "Nunca tinha visto isto!", "Até bebés vão, é incrível!", 

"Já reparei em algumas pessoas com deficiência e eles não 

desistem.", entre muitos outros comentários. Estavam, deveras, 

impressionados. E eu estava feliz.” 

“A nossa visita estava marcada e portanto a entrada foi bastante 

célere. Durante toda a tarde percorremos os mais variados postos 

de cada faculdade, fizemos experiências, eles pediram informações, 
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trouxeram uma imensidão de panfletos informativos, assistimos a um 

concurso de pontes de esparguete e a sua resistência e ainda 

tivemos tempo para apanhar linguados num aquário.” 

“Aquando do término da corrida, decidimos que era interessante 

voltar a pé para o nosso ponto de encontro - El Corte Inglês e assim 

o fizemos. Já foram imensas as actividades que organizei com a 

minha turma e a sua participação tem sido constante. É verdade que 

o número de alunos oscila e, neste caso, o facto de não poderem ir 

rapazes diminuiu, em muito, o tamanho do nosso grupo. De qualquer 

forma, não posso deixar de ficar feliz, porquanto acredito que já 

conquistei imensas vitórias com eles. Acresce, ainda, o facto de que 

em cada corrida há sempre novas pessoas a participarem e desta 

vez mais uma mãe veio connosco. Aos poucos julgo estar a ajudar a 

alterar, por pouco que seja, as vivências e experiências destes meus 

alunos e é isso que me faz continuar.” 

 Provavelmente, se eu não tivesse com eles uma relação tão próxima, 

este tipo de intervenções nunca seria possível e teria deitado por terra 

oportunidades tão fundamentais como estas e que contribuíram grandemente 

para a completude do processo de ensino-aprendizagem. É que a dimensão 

afectiva é indissociável da intervenção pedagógica, no geral, e das restantes 

aptidões, mais específicas, necessárias ao desenvolvimento do aluno como um 

todo, ou seja, sem um não existem os outros, pelo menos não na sua plenitude 

nem como um contínuo, tal como fica expresso nos excertos do meu Diário de 

Bordo, referentes aos dias 19 e 28 de Janeiro de 2011, respectivamente: 

“Tenho confirmado em cada aula que se envolvermos os alunos no 

processo a longevidade dos resultados aumenta de forma 

exponencial.” 

 

“Absolutamente fantástico. Claro que fui logo colocar mais questões 

e elogiar o seu trabalho. Tento, sempre, comentar cada post que 
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eles fazem ou responder aos seus comentários no blog que eu criei 

para a turma. 

Agora vou dedicar-me a ajudá-los a trabalhar por níveis, dentro de 

cada equipa, para que o paradigma que tenho tentado construir não 

se perca e para que o seu processo de ensino-aprendizagem seja 

deveras rico.” 

 

 Neste concreto, Morissette e Gingras (1994) referem que “numa 

palavra, a escola contribui, pelo menos indirectamente, para o desenvolvimento 

de características afectivas que podem vir a tornar o aluno mais feliz e melhor 

adaptado à sociedade e podem levá-lo a uma vida profissional mais 

autónoma.” (p. 41) 

Mas existe outra consequência capital ao estabelecimento destas 

relações que ainda não foi abordada e que remete para a manutenção do 

encanto na vida profissional do professor. A actividade que desempenhamos 

cansa, concerteza, mas também se reveste de uma mística inigualável, sendo 

que cada e qualquer professor deve renovar constantemente a motivação 
que o impele a ser um marco de alteração profunda do paradigma da vida 
de cada aluno. Será, portanto, necessário que a sua actividade se revista de 

um sentimento fruitivo, agradável, prazeroso e estimulante, unicamente 

exequível mediante a existência de uma relação afectiva positiva com a sua 

turma e nunca o contrário. Não esqueçamos as palavras de Sêco, que em 

1997 alerta para o facto de que a pedagogia só, não chega: “Pedagogia 

apenas? Certamente que não: o processo educativo, na sua riqueza 

interpessoal e comunicacional, assume uma dimensão eminentemente 

relacional – daí a importância quer da pessoa do educador quer da 

generosidade da sua entrega.” (p. 103)  

Sustentar relações afectivas com os alunos que sejam despojadas de 

qualquer antagonismo, antipatia e discordância, apenas contribuirá para o 

relembrar constante da magnificência desta profissão, que mais parece 

vocação e desígnio celestial, concorrendo para que cada professor se 
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(re)apaixone pela sina de mudar vidas, realizando um trabalho de elevada 

qualidade.      

Sêco (1997) conclui que “é pela afectividade que se estabelece a ponte 

(ou o muro) entre ensino e aprendizagem: sem relação afectiva não há, 

decididamente, relação pedagógica.” (p. 169) 

Analisemos a pertinência desta frase, nela o autor estabelece a ponte ou 

o muro, ou seja, a afectividade é um bem tão precioso e tão delicado que pode 

ser manuseado de todas as formas, sendo que sempre que mal direccionado 

poderá suscitar um efeito adverso ao inicialmente conjecturado e, por 

conseguinte, não recomendável. 

Há que saber pesar todas as evidências, equilibrar as solicitações 

constantes de um Mundo, também ele, em constante metamorfose, há que 

distinguir de onde vimos e para onde queremos ir, há tanto do outro lado que a 

vida pede pressa. Rendamo-nos, então, ao legado inestimável da afectividade, 

que eu não me sei dividir e não acredito em pedaços cheios de nada, naquela 

que é a nossa escola, numa escola construída pelos e para os nossos alunos, 

numa escola perto de nós, perto de si.   
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6. Por falar em desafios... 
 
6.1 Comecemos... 

 
Por estes dias o sol brilha lá no alto, o mar está sereno e esplendente a 

perder de vista, tudo parece imóvel, quieto, pacífico, absorto e condescendente 

à passagem de mais um dia, ao início de mais uma estação, aquela que é da 

renovação, do chilrear e do florescer.  

Também nós temos espaço para esse brotar, para esse renovado 

horizonte sem se perder de vista a eterna quimera. É a quimera de educar e 

ajudar, sempre, a criar seres-alunos, perspectivando a sua formação holística e 

a plenitude. 

No meio destes sonhos percebo, claramente, que o papel da Educação 

Física trespassa, em muito, o da mera formação motora, sendo que esta 

multiplicidade de estímulos e desafios, sejam ao nível motor, cognitivo ou 

psico-social, deverá ser proporcionada a todos os alunos, com maiores ou 

menores dificuldades. 

Talvez por isso mesmo, as aulas de Tópicos da Educação Física e do 

Desporto se constituam como uma mais-valia na procura de novos 

entendimentos e consequente definição de estratégias para alcançar tamanhos 

desideratos. Desta forma, procuro nas mais diferentes aulas a identificação 

com a realidade hoje vivida por mim, mormente, no que concerne ao contexto 

educativo, aquele que se avizinha como mais premente no Estágio Profissional. 

Assim, tento perceber como cada tema me poderá ajudar a suprir algumas 

dificuldades, como cada conteúdo surge no meu dia-a-dia e no dos meus 

alunos, de que forma assistir a determinada aula me poderá orientar face à 

excelência e me poderá auxiliar na elaboração de actividades de aprendizagem 

significativas. 

Foi na aula acerca da Avaliação Postural que me senti rendida às 

evidências, à importância da rapidez com que devemos identificar diferentes 

erros posturais de um determinado aluno, mesmo sem ter recurso aos 

materiais mais adequados, com diferentes consequências para o decorrer da 

aula e, em última análise, da sua vida. Contudo, não quero com isto dizer que 
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nunca havia pensado neste problema, em crescendo na população estudantil 

contemporânea, muito pelo contrário, ele havia já sido alvo de muitas das 

minhas reflexões. Mas reflectir acerca de um determinado assunto através de 

outras ópticas é, sem dúvida, bastante enriquecedor.   

Havia, já, sentido este apelo, o de ajudar, orientar ou até aconselhar 

alguns alunos com dificuldades em se locomover, em conhecer o seu corpo, 

em controlar a sua motricidade. Por muito que esta situação me angustiasse, 

por muito que acreditasse, cada vez mais, numa abordagem pluridisciplinar, 

sentia-me como que manietada pela minha falta de experiência e 

conhecimentos na área. Apesar de uma só aula não me conferir toda a 

bagagem que é necessária, esta contribuiu, decididamente, para uma 

renovação de olhares acerca desta temática e para um acrescento de 

confiança, que me permitiu intervir mais incisivamente sobre os meus alunos.  

Hoje, percebo que cada professor de Educação Física deverá estar 

consciente das dificuldades dos seus alunos, deve perceber, nitidamente, como 

ajudar e, especialmente, como não prejudicar o desenvolvimento destes 

mesmos alunos, elevando a bitola que rege a nossa actuação diária na escola 

e, também, fora dos seus muros. 

Neste mar há ir e voltar e há sonhos a serem cumpridos, escritos e 

reescritos a cada brisa que passa e por isso mesmo percorro os meus lugares, 

aqueles que mudam constantemente e tento encontrar neles o mesmo cerne: 

educar.  

 

6.2 E se o que existe é diferente? 

Aquilo que existe nem sempre é igual e nem sempre é diferente, é 

apenas a nossa turma, com todas as suas especificidades, insuficiências e 

potencialidades, que lhes são tão próprias. A caracterização de cada aluno há-

de ser sempre dissemelhante da do colega do lado e, por conseguinte, também 

as propostas de actividades e a definição de objectivos para a sua 

aprendizagem. 

Todavia, existem casos de alguns alunos com uma incapacidade 

evidente e inúmeras dificuldades em acompanhar o desenvolvimento da aula e 
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das propostas de trabalho. E, nestes momentos, a tristeza e impotência que me 

invade fica patente. A tomada de consciência de que alunos desta tipologia 

carecem de uma intervenção multidisciplinar não é novidade, contudo dou 

comigo num conflito de interesses.  

Que fazer quando nos encontramos a meio caminho? A meio 

caminho entre o aluno perfeitamente sinalizado e aquele aluno que é tido 
como igual aos outros mas em que a diferença é tão gritante que 
sabemos que algo simplesmente não está certo.  

Jiménez (1997) alerta para a existência de “meios de diagnóstico 

culturalmente tendenciosos utilizados para identificação das crianças 

diferentes, de que resultam por vezes diagnósticos inadequados e, 

consequentemente, situações escolares pouco apropriadas”. Eu diria mais, 

falta assinalar aqueles alunos que não sofrendo de uma deficiência 

completamente descrita e delineada pela literatura, contudo necessitam de 

uma atenção especial, de uma mediação entre as aulas e a negligência de que 

têm sido alvo ao longo da sua vida, algo que possa diminuir, por pouco que 

seja, a inércia que se foi acumulando. 

Vejamos o caso da minha turma. O que me espanta e choca e frustra e 

acima de tudo assusta é que até agora, no 11º ano, com alunos de16/17 anos 

nunca houve nenhum professor que tivesse percebido que o desenvolvimento 

de determinado aluno não era símile ao dos seus colegas e não estou a falar 

de peculiaridades, de pequenos encantos pessoais, estou a referir-me a 

diferenças chocantes, mais do que evidentes, para além do óbvio. 

“Compreendo bem a gravidade destas situações e a dificuldade em encontrar 

alternativas. Sei que não é possível pretender que a escola tenha êxito e 

recupere crianças permanentemente excluídas de uma sociedade do faz-de-

conta. Julgo, contudo, que é preciso conhecermos um pouco melhor o 

problema.” (Sampaio, 1998, p. 40) 

Quantos problemas conheço na minha turma? Para conhecer algo é 

preciso interessarmo-nos pelos alunos, pelos seu contextos, pelo seu passado, 

presente e futuro e quantos são os professores que se passeiam pelos 

corredores de uma escola, de livro de ponto em punho, absortos da realidade 
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porque haverá muito mais em que pensar. “Os professores estão muito 

habituados a olhar para os factores de risco, embora o conhecimento desses 

dados não se revele muito útil para a sua acção.” (Sampaio, 1998, p. 43) 

Note-se que o conhecimento dos dados supracitados só não se revela 

útil porque os professores não lhes atribuem importância, significado e, não 

raras vezes, sentem que esse tipo de comprometimento ultrapassa, em muito, 

os desígnios das suas funções. 

Paralelamente penso nas oportunidades que este aluno perdeu, acredito 

que podia ter sido mais e melhor, que podia ter aprendido muito mais, que 

podia ter concretizado muito mais, se alguém tivesse tomado uma atitude.  

Com a matéria prima que tenho, esforço-me por fazer o melhor que 

posso mas sendo sincera, nunca me chega. 

A necessidade de integrar estes alunos solicita outros recursos e  

processos que não são, de todo, alheios aos seus colegas e por muito esforço 

que eles façam, por muito que os incentivem, por muita boa vontade que 

tenham eu percebo a dificuldade de criar algo, de construir algo de raiz 

integrando alguém com tantas limitações. Enquanto folheio um livro desta 

temática apercebo-me de que o meu aluno não se integra em nenhum dos 

capítulos, Síndrome de Down, autismo, deficiência visual, motora e auditiva, 

espinha bífida, etc. mas também eles possuem necessidades educativas 

especiais. 

E depois este aperto no peito, que é de indecisão, porque ninguém 

possui lugares cativos no palco do processo educativo e ninguém deve ficar 

nos bastidores. Quero que todos, sem excepção, usufruam daquilo que eu 

posso oferecer, quero todos e cada um neste palco, ao meu lado, comigo, com 

os colegas, mas quando os obstáculos são demasiados sinto a sua vontade a 

esmorecer e traze-lo de nova à vida, ao reboliço de emoções, à crença de que 

as vão ultrapassar é minha função e responsabilidade e minha sina. Tomara 

houvesse mais tempo, muito mais tempo para realizar ainda mais, mas ele é 

fugaz e agrilhoa-nos os braços e pernas, a cabeça e o sentimento e muitas 

vezes a resiliência e a vontade. Apesar desta quase fatalidade nunca me 

poderei olvidar das minhas responsabilidades e utopias pessoais porque todos 
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os dias os meus alunos mostram-me que vão ser capazes, dentro das suas 

possibilidades. Importa, assim, que não se deixe cair na descrença que sempre 

se refere: “Este mito de que as escolas e classes especiais resolvem todos os 

problemas pedagógicos tem levado à progressiva descrença e 

desresponsabilização de muitos professores.” (Sampaio, 1998, p. 70) 

À falta de estímulos intelectuais e físicos que estes alunos evidenciam 

posso, ainda, aditar as desvantagens socioculturais como paradigma das suas 

vivências diárias. Tudo se acrescenta, tudo se soma, tudo possui uma 

repercussão manifesta no quotidiano destes alunos e mais uma vez percebo 

que, infelizmente, a instituição escola por si só pouco pode fazer para erradicar 

este tipo de problemas. Neste concreto, Diaz e Resa (1997) referem que “O 

problema da desvantagem sociocultural é tão complexo que ultrapassa o 

âmbito da intervenção meramente escolar. Não podemos esquecer, tal como já 

vimos, que a raiz do problema não se encontra unicamente na escola; ela 

alarga-se ao ambiente familiar e social.” (p. 193)   

Então, vejamos diferentes mundos, um mundo para cada pessoa porque 

lhe pertence, nunca são do mesmo tamanho e nunca vão ser, mas não sendo o 

mundo maior do Mundo, é o maior mundo de cada um dos meus alunos. 

Atentemos às palavras de Sampaio (1998) quando menciona que “Um aluno de 

insucesso só poderá melhorar se descortinarmos um conjunto de factores onde 

ele possa triunfar, por mais diminutos que nos pareçam de início.” (p. 44) 

É por acreditar que continuo à procura. 

Continuo à procura numa imensidão de possibilidades, numa imensidão 

de personalidades. 

Continuo à procura de algo que sei que pode ser bem mais e melhor e 

tão maior do que nós. Sei que temos o potencial para tal e percebo, 

claramente, de onde vimos e para onde quero orientar o percurso dos meus 

alunos, mesmo daqueles que manifestam imensas dificuldades em conhecer-

se e em conhecer a sua vontade. 

Boa vontade não chega mas ajuda e, portanto, tento munir-me de todas 

as ferramentas possíveis e imaginárias para que esse meu desiderato seja 

alcançado. Não há palavras que aqui possa escrever e que transmitam de 
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forma fidedigna, crua e nua, numa vulnerabilidade da alma, de quem dá o que 

tem, o quanto isto é importante para mim, quanto investi e criei com eles, 

quanto pensei e sonhei de olhos abertos com o que deveria ser, em 

divagações que me levam alto na infinitude do pensamento, para que os 

resultados fossem o reflexo límpido e inequívoco de novas aprendizagens e da 

renovação de alguns dos paradigmas anteriormente vividos.  

Partindo agora do genérico para o particular, passarei a apresentar o 

caso do meu aluno Guilherme1. 

 

6.3 O meu caso concreto  
 

O Manuel é um aluno empenhado e esforçado mas que evidencia, 

distintamente, imensas dificuldades de locomoção e atitudes posturais pouco 

ou nada correctas, que advêm, a meu ver, de um processo maturacional 

bastante rápido e pouco compreendido. 

O facto de ele se imiscuir da generalidade das modalidades desportivas 

advém, da mesma forma, de uma queda, quando era mais novo, com 

repercussões que não foram ultrapassadas nem compensadas. 

Observemos, então, a sua ficha de Avaliação Postural: 

 

Ficha de Avaliação Postural 

Nome: Manuel  

Idade: 16 anos 

Patologia: Cifose acentuada, escoliose direita e pronação dos pés. 
PÉS Pronação Supinação Pé chato 

JOELHOS 
Valgus Varus 

Desvio rotular 

(altas) 

Desvio rotular 

(laterais) 

ANCA Retroversão com contractura 

LOMBAR Hiperlordose 

DORSAL Escoliose direita Escoliose esquerda Cifose 

CERVICAL Lordose cervical (queixo ressaltado) 

OMBROS Protracção 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O nome Guilherme não corresponde à realidade, sendo que o anonimato foi garantido. 
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ALINHAMENTO VERTICAL 

Parte posterior do pavilhão auditivo Sim/Não 

Meio dos ombros Sim/Não 

Meio cotovelo Sim/Não 

Meia rótula Sim/Não 

Frente ao maléolo  Sim/Não 

 

Diagnose: É assim visível que o Guilherme não possui um normo-alinhamento 

da coluna, sendo notória uma cifose acentuada bem como uma escoliose 
direita e a pronação do pés. É possível, assim, inferir que devido à 
postura extremamente incorrecta, o corpo do Manuel está sujeito a 
esforços exagerados e a uma sobrecarga constante, diminuindo a sua 

eficiência aquando da sua movimentação.  
 
Aconselhamento: No que diz respeito à escoliose direita, deverá ser feito um 

reforço de toda a musculatura do lado esquerdo, especialmente do tronco e do 

membro superior para podermos contrariar a curvatura excessiva da coluna 

com concavidade direita, ou seja, virada para o membro dominante. Tendo em 

conta que a escoliose possui uma concavidade dirigida para o membro 

dominante a prática de modalidades como o andebol ou o voleibol poderá 

agravar esta condição, uma vez que todos os movimentos são executados, 

predominantemente, com o membro direito. Por outro lado, se o aluno fosse 

sinistrómano e se possuísse uma escoliose direita, a prática destas 

modalidades poderia concorrer para uma evidente melhoria. No caso dos 

Jogos Desportivos Colectivos (JDC), existe alguma bibliografia (Massada, s/d) 

que refere que o basquetebol é o único JDC que não agrava curvaturas da 

coluna, uma vez que ambas as mãos são utilizadas indiscriminadamente. 

Todavia, se estas modalidades forem praticadas de forma recreativa e sem 
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grandes cargas horárias, não contribuirão para um agravamento sério das 

curvaturas indesejáveis.  

Da mesma forma, na recuperação desta curvatura e no caso da mesma 

ser transitória deverão ser privilegiados os exercícios de reforço muscular 

unilaterais (enfoque no membro superior esquerdo). Recomenda-se ainda uma 

série de alongamentos, permanecendo em cada posição no mínimo 20 

segundos, para que haja alguma efectividade no movimento. 

Apesar de todas as recomendações acima citadas, não deveremos 

esquecer que determinados casos necessitam de uma abordagem mais 

alargada e pluridisciplinar, tal como já havia sido referido. 

É, de todo, impossível contrariar permanentemente algumas posturas 

incorrectas no momento do acto desportivo, uma vez que o desporto encerra 

em si uma assimetria funcional. 

Passemos, então, ao aconselhamento face à cifose acentuada. A 

cifose pode ser corrigida através de uma contracção muscular voluntária, 

porém no caso do Manuel ela já não é corrigida somente através dessa 

contracção, visto que é evidente a hipertrofia dos músculos anteriores do tórax 

e um alongamento excessivo da musculatura posterior do mesmo. Estou em 

crer que esta dificuldade em corrigir voluntariamente a postura se deve a uma 

atitude cifótica exagerada e permanente no tempo. 

Desta feita, o trabalho de reforço muscular deverá incidir na hipertrofia 

dos músculos posteriores do tórax e no consequente alongamento da sua 

musculatura anterior, de forma a “puxar” os ombros para trás, alinhando-os 

verticalmente. Deverão ser trabalhados, sobretudo, os seguintes músculos: 

rombóides, trapézio, grande dorsal e grande redondo. O abdominal deverá ser 

alongado. Alguns dos exercícios tipo são: remada, rotações externas ou 

abertura lateral dupla. 

Este tipo de trabalho é verdadeiramente difícil de implementar na escola, 

já que existem poucos recursos materiais e temporais. Não obstante, construi 

uns pesos com garrafas de água e areia que utilizamos nas aulas para que os 

alunos possam desenvolver a sua musculatura de forma mais interessante, 

efectiva e perfeitamente dirigida. Da mesma forma, emitia feedbacks que o 
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ajudassem a tomar consciência dos seus erros, orientando-o no sentido de os 

colmatar. Adicionalmente, este aluno deveria ser encaminhado para um ginásio 

para trabalhar com um personal trainner, que poderia elaborar um treino 

específico para as dificuldades apresentadas pelo aluno em questão e/ou para 

a fisioterapia, visto que a sua cifose é já bastante severa e que, atendendo ao 

tempo de uma aula de Educação Física, ele não conseguirá colmatar este tipo 

de constrangimentos. Chamamos, novamente, a atenção para a necessidade 

capital de uma intervenção pautada pela multidisciplinaridade.  

Apesar do trabalho de reforço muscular ser primordial na obtenção dos 

resultados preconizados e na melhoria da postura, jamais deveremos olvidar a 

importância da tomada de consciência do corpo, das suas potencialidades e 

escassezes. Assim sendo, deverão ser emitidos constantes feedbacks que 

orientem o aluno na consecução de uma melhor postura, tornando-o 

responsável e autónomo na procura de um entendimento acerca de como 

poderá alterar a sua habitual posição corporal. 

É recorrendo a esta maior consciencialização por parte dos alunos que 

julgamos ser possível corrigir a pronação dos pés. Se eles perceberem de que 

forma se posicionam e quais as consequências para a sua saúde, poderão 

identificar essas posturas mais facilmente e corrigi-las. 

 

6.4 Repercussões na aula de Educação Física 

 
O aluno em questão evidencia bastante dificuldade em acompanhar os 

restantes colegas durante as aulas, nas mais diversas modalidades, sejam elas 

colectivas ou individuais. Assim e tendo em conta as modalidades leccionadas 

ao longo de todo este ano lectivo (2010/2011) aquela em que o Guilherme 

apresentou maiores dificuldades na realização dos exercícios foi na ginástica. 

Esta dificuldade manifestou-se, amiúde, em elementos de flexibilidade e 

também nos rolamentos. Acresce, ainda, o facto de o aluno não conseguir 

realizar qualquer tipo de apoio facial invertido, roda ou rondada, devido ao 

grande enfraquecimento muscular do tórax e dos membros superiores. A sua 

cintura escapular não apresenta qualquer tipo de fiabilidade ou solidez na 
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execução destes elementos, o que diminuiu a confiança do aluno na 

aprendizagem dos mesmos. Gostaria, porém, de salientar aquele que julgo ter 

sido o elemento gímnico que mais contrariedades suscita a este aluno: a ponte. 

De facto, o Guilherme não consegue elevar as omoplatas a mais do que cerca 

de 10 cm do chão, o que prejudica bastante a execução deste elemento. 

Apesar de todas as situações de aprendizagem proporcionadas, da 

manipulação manual e da tentativa de reforço muscular, o aluno continuou a 

não evidenciar melhorias significativas neste âmbito, uma vez que este é um 

problema que deveria ter sido sinalizado anteriormente, numa fase de 

crescimento mais acentuado. 

Em relação aos JDC leccionados, futsal e basquetebol, o Guilherme 

obteve melhores performances no que diz respeito ao futsal, tendo tido uma 

evolução bastante significativa. Este facto poderá dever-se à não utilização dos 

membros superiores na prática desta modalidade. Todavia, no basquetebol as 

suas anomalias posturais colocaram-lhe maiores entraves, sendo que o 

simples acto de lançar a bola ao cesto constituía-se como um verdadeiro 

desafio. Muito provavelmente, a atrofia muscular dos membros superiores bem 

como a constante atitude cifótica, tão difícil de contrariar, dificultava a sua 

elevação.  

Por último, na modalidade de dança, o Guilherme, devido à sua posição 

corporal e consequente composição corporal, manifestou especiais 

contrariedades na manutenção de uma postura consentânea com os ideais de 

cada ritmo musical. Ademais, no caso de músicas mais rápidas, a pronação 

dos pés atrapalhou a velocidade de execução da sequência de passos 

pretendida, colocando-o numa posição desconfortável, a de estar, na maioria 

das vezes, desfasado do compasso da música. Uma das estratégias utilizadas 

foi a promoção de uma aprendizagem faseada, em que os passos foram alvo 

de permanente desconstrução e consequente junção, providenciando um 

número bastante elevado de repetições para que cada passo pudesse ser 

assimilado e, consequentemente, consolidado e aplicado ao ritmo natural de 

cada música.   



	  

79 
 

Existe, ainda, outra contrariedade extraordinariamente relevante no 

contexto escolar, o da aceitação do outro e das suas dificuldades. Não será, 

obviamente, fácil lidar e aceitar com os comentários e olhares alheios quando 

nos encontramos tão desfasados da realidade da turma. deste modo procurei 

fazer um trabalho exaustivo no sentido de incutir valores de solidariedade e 

aprovação, para que toda a turma ajudasse, dentro das suas possibilidades, os 

colegas com mais dificuldades.  

Ainda assim, deverão ser estes alunos os primeiros a aceitar e 

reconhecer os seus obstáculos, a lutarem para os ultrapassarem, sendo 

ambiciosos, ávidos de evolução e deverão ser eles, em última análise, a 

procurarem formas de evoluírem, tornando-se autónomos e responsáveis pelo 

seu processo de aprendizagem. 

 Percebo as dificuldades de alguns alunos na disciplina de Educação 

Física, percebo e entendo que o nível de envolvimento não é igual para todos 

e, por outro lado, percebo a necessidade desses mesmos alunos se 

protegerem, de não se quererem expor face àquilo que julgam ser ridículo.   

Mas, no que é que a Educação Física pode ajudar? No que é que eu 

posso ajudar? Rink (2006) afirmava que “Because physical education is the 

social laboratory that it is, physical education teachers tend to have a great 

influence on the formation of values and attitudes students develop toward 

others.” (p.  227) 

Retomando o problema detectado na Guilherme e na tentativa de 

encetar justificações recorreremos a João (s/d) que elenca as seguintes causas 

para a aquisição de posições posturais erróneas: traumatismo; patologias que 

limitam a perda funcional da força muscular e a mobilidade; hábitos de postura 

viciosa; fraqueza muscular; atitude mental; hereditariedade; indumentária 

inadequada. 

É curioso perceber como as causas que originam as más posturas 

corporais podem ser hereditárias, ambientais e até mesmo subjugadas aos 

conceitos e preconceitos da sociedade actual. Desta forma, Correia (2003) 

menciona que “muitos professores acreditam que as crianças têm de se sentir 

bem consigo mesmas para poderem aprender. Portanto, se promovermos a 
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auto-estima dos alunos, eles sentir-se-ão entusiasmados, serão receptivos à 

aprendizagem (...)” (p. 127) 

Também na escola estas pressões se fazem sentir e os jovens não lhes 

ficam alheios, sendo que a promoção da auto-estima é, igualmente, um dos 

objectivos dos professores. 

 

6.5 Será que chegamos ao fim? 

 

Entrar na escola, olhar em redor, saber aquilo que significamos para 

estes alunos, que são os nossos, reconhecer a responsabilidade que 

carregamos nos ombros, a de ajudar a tornar o Mundo num sítio melhor, é 

como que rodopiar em alta velocidade e em alta definição, é uma vocação, 

fado e sina e é saber que todos os dias deveremos tornar a aprendizagem 

provável e possível. Sim, é essa a maior finalidade do professor, tornar a 
aprendizagem provável e possível, independentemente do ponto de 
partida de cada aluno, é que eles são sempre únicos e diferentes. Essa 

diferença, não escusa o nosso dever e a nossa responsabilidade nesse 
processo.  

Sempre que olho para o Manuel sei que ele queria fazer melhor, queria 

dominar melhor os diferentes pressupostos das diversas modalidades 

abordadas, acredito que, eventualmente, se sinta amargurado por não ter sido 

melhor acompanhado e aconselhado, acredito que as suas dificuldades são 

quase que impostas e não escolhidas. Pauto a minha actuação pela 

perscrutação incessante das necessidades de todos os meus alunos e no 

conjunto de todos os meus alunos está, também, o Manuel. Posso perceber 

que a sua postura melhorou, que houve uma tímida evolução, incentivo-o e 

encorajo-o mas é-me de todo impossível não indagar se aquilo que fazemos 

em conjunto será o suficiente.  

Ao cabo e ao resto, a postura corporal e a sua avaliação é fundamental 

na manutenção da saúde, na aprendizagem prevista nas aulas de Educação 

Física, na qualidade de vida futura, mas não nos quedemos por esta definição 

aparentemente tão simplória, é que as consequências desta má postura, dos 
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ombros meios estranhos e da passada algo trôpega e descoordenada invade 

todos os meandros da vida de um jovem e as marcas desta intromissão 

poderão ser indeléveis. 

Assumamos, então, uma postura de vigia e de permanente atenção, 

para que possamos actuar atempadamente, para que possamos diminuir a 

passagem fugaz e presunçosa do tempo, para que possamos contribuir com 

novos ensinamentos para uma vida feliz. 

Parece demais, certo? Tudo começou com a Avaliação Postural e 
tomou tamanhas proporções de retrospecção e de reflexão desmedida, 

mas na verdade cada assunto, cada temática, mesmo que pareça trivial, 
pode e deve suscitar a mais completa panóplia de sentimentos, 
porquanto ser professor é isso mesmo, é pensar sempre no antes, no 
agora e no depois dos alunos e nosso, é um andar na corda bamba 

apetecível, num jogo constante do FUI-SOU-SEREI.   
E na escola, o acto desportivo assume (tem que!) roupagens algo 

diferenciadas e tudo possui uma inevitabilidade formativa e educativa, seja a 

leccionação de uma determinada modalidade, a tomada de consciência do 

nosso corpo e do espaço que ocupa, da nossa postura e das suas 

repercussões. Sem esse vector orientador, todos os esforços perdem o norte e 

o sentido, cai-se na demagogia do fazer por fazer, sem fundamentos ou 

finalidade e algo ou alguém nos livre de cair nesse apertado reducionismo de 

nos abeirarmos a tamanha sentença de insucesso e fracasso. 

Por isso vivo estes momentos como únicos, como os últimos nesta 

cruzada, espero a concretização de um fado que é esse mesmo. 
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7. O Modelo de Educação Desportiva no ensino da Educação 

Física: relatos na primeira pessoa de uma estudante-estagiária de 
Educação Física.2  

 
7.1 Resumo 

Este trabalho resulta da análise do relato pessoal da experiência de uma estagiária na aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva ao ensino do Futsal. Este é um modelo que visa formar alunos 

desportivamente competentes, cultos e entusiastas (Siedentop, 1987; Hastie, 2004). A sua aplicação foi 

efectuada no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da FADEUP no ano lectivo 20010/2011, numa escola da Zona do Grande Porto. O 

objectivo deste estudo foi efectuar uma auto-análise do diário de bordo da estudante-estagiária com 

enfoque no significado atribuído à vivência pessoal e à percepção do que os alunos vivenciaram. O 

corpus deste estudo é o Diário de Bordo do período de leccionação do MED, mais especificamente de 28 

de Janeiro de 2011 a 8 de Abril de 2011 e os restantes registos ao longo deste período. O Diário de Bordo 

foi utilizado para registar as situações vivenciadas nas aulas durante esse período (num total de 10 aulas 

de 90 minutos) e outras situações como por exemplo: reuniões antecedentes e precedentes às aulas, 

momentos de planeamento ou simplesmente momentos de reflexão acerca desta temática. O diário de 

bordo foi sujeito a uma análise de conteúdo tendo em conta os seguintes pontos: i) conteúdos ii) 

significados iii) percepções (dos alunos, dos resultados e do que é ser professor). Da análise efectuada 

ficou evidente que i) conhecer o contexto vivido por cada aluno é fundamental aquando da aplicação do 

MED; a aprendizagem deve ser, sempre, faseada por níveis e etapas sendo que em cada uma delas nos 

devemos concentrar no essencial, hierarquizando prioridades; a aula de Educação Física influência a 

formação dos alunos noutros domínios para além do motor, como o psico-social; ii) a aplicação de um 

modelo curricular desconhecido provoca alguma ansiedade inicial no professor, ultrapassada, amiúde, 

após as primeiras vivências com o modelo, dando lugar à imensa felicidade de ver os nossos alunos 

envolvidos nas tarefas e comprometidos com o seu processo de aprendizagem e o dos seus colegas; 

existem, contudo, alguns sentimentos de tristeza associados ao comportamento de alguns alunos não 

consentâneos com os princípios defendidos pelo MED. iii) neste modelo o empenho dos alunos constitui-

se como uma mais-valia, originando resultados de performance elevados e colocando em evidência uma 

responsabilidade e autonomia mais elevada por parte dos alunos no cumprimento das diversas funções 

desempenhadas; ser professor é criar sinergias com os alunos na procura de uma dinâmica de aula que 

promova aprendizagens significativas. Para que tal aspiração se alcance concorre, igualmente, a 

transmissão de feedbacks no momento adequado e com o conteúdo necessário durante as aulas.    

No término desta auto-análise dos meus escritos, já não consigo imaginar o meu processo de formação 

sem esta grande oportunidade de rever e reler todos os meus passos e pensamentos, desilusões e 

ambições, certezas e dúvidas. Nesta retrospectiva pude perceber melhor quem sou e como sou no 

exercício daquela que virá a ser a minha actividade futura: ensinar. 

Palavras Chave: Educação Física; Modelo de Educação Desportiva; Estágio Profissional; Auto-narrativa. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Alves, M., Mota, P. e Batista, P. (2011). O Modelo de Educação Desportiva no ensino da Educação Física: relatos na 
primeira pessoa de uma estudante-estagiária de Educação Física.  
Artigo apresentado no VII  Congresso Nacional de Desporto e Educação Física, em Pontevedra, dia 7 de Maio de 2001 
(Anexo A). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

Abstract 

 

This study was the result of an analysis of the personal experience of a pre-service teacher in 

implementing the Sport Education Model to teaching Futsal. This is a model that aims to train 

competent, literate and enthusiastic students (Siedentop, 1987; Hastie, 2004). Its application 

was made under practicum of the Professional Training of the Masters in Teaching Physical 

Education in Primary and Secondary Schools of FADEUP in the academic year of 2010/2011, 

University of Porto. The purpose of this study was to undertake a self-analysis of the pre-service 

teacher board diary with a focus on the meaning attributed to personal experience and 

perception of what the students experienced. The corpus of this study is the board diary made 

in the period of teaching the Sport Education Model, more specifically, from 28th January 2011 

to 8th April 2011. The board diary was used to register the experiences in classes during this 

period (a total of 10 lessons of 90 minutes) and other situations such as: meetings before and 

after classes, planning time or simply a moment of reflection on this subject. The board diary 

was submitted to a content analysis taking into account the following aspects: i) content ii) 

meanings iii) perceptions (of the students, of the results and of what it is to be a teacher). The 

result show that: i) knowing the context lived by each pupil is essential when applying the Sport 

Education Model; learning should be phased by levels and stages and in each one we should 

focus in the essential; the Physical Education class influences the development of pupils in 

other fields than the physical, such as psycho-social;	   ii) the implementation of an unknown 

curriculum model causes some initial anxiety in the teacher, overcomed often after the first 

experience with the model, giving rise to immense happiness to see our pupils involved in the 

tasks and committed to their and their colleagues learning process; however, there are some 

feelings of sadness associated with the behavior of some students that are not in line with the 

principles defended by the Sport Education Model;	   iii) in this model, the commitment of the 

pupils is an asset, creating high performance results and putting in evidence a greater 

responsibility and autonomy by the students that are more competent in carrying out diverse 

functions; being a teacher is create synergies with the students in search of a dynamic class 

that promotes meaningful high quality learning.To achieve this goal we need to communicate 

appropriate and meaningful feedbacks.  

In the end of the analysis of my personal experience and writings, I can no longer imagine my 

training process without this great opportunity to review and reread all my steps and thoughts, 

ambitions and disappointments, doubts and certainties. In retrospect I could better understand 

who I am and how I am in the pursuit of what is going to be my future job: teaching. 

 

Key words: Physical Education; Sport Education Model; Teacher Training; Self-narrative.   
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7.2 Introdução  
 

O estudo e aplicação do Modelo de Educação Desportiva (MED) tem 

vindo a tornar-se uma realidade incontornável na Faculdade de Desporto da 

Universidade de Porto, sendo que o número de estudos acerca deste concreto 

tem vindo a aumentar significativamente, designadamente nas didácticas 

específicas das várias modalidades desportivas. No reconhecimento do 

indiscutível valor educativo e formativo que lhe é atribuído os estudantes-

estagiários são incentivados a aplicá-lo no contexto do Estágio Profissional e a 

aproveitar as suas valências nas mais diversas situações de aprendizagem, 

bem como, no (re)configurar de uma Educação Física mais perto dos valores 

do Desporto.  

No meu caso houve alguma indecisão quanto à modalidade em que iria 

aplicar este modelo, em que altura e de que forma. Apenas sabia que o queria 

aplicar e que o iria aplicar. Pois, ouvia falar tanto deste modelo, das suas 

repercussões, do sentimento de envolvência e filiação, da evolução notória nos 

alunos que não poderia perder a oportunidade de ver, por mim mesma, de que 

forma se transformaria a minha turma. Foi, certamente, um desafio. 

Compreender a essência do modelo (qual a forma de o aplicar mais 

adequada à minha turma?), a necessidade premente de envolver os alunos na 

sua aprendizagem, a ansiedade de perceber quais os resultados obtidos, a 

eventual felicidade de percepcionar que o modelo é inclusivo, o receio de não 

conseguir orientar proficuamente os alunos seriam, entre outros, sentimentos 

que, certamente, estariam presentes no meu quotidiano de professora no 

processo de aplicação do MED nas minhas aulas de Educação Física. 

O facto de o estágio ser realizado num grupo (o núcleo de estágio) 

permite a partilha de todas estas novas experiências com outros (futuros) 

colegas de profissão, permite aceder a outros entendimentos, a outras ópticas 

do modo de interpretar e aplicar o MED, as quais acabam por ser sempre 

complementares. Daí, que o ponto de vista do professor na aplicação do MED 

em contexto escolar seja fundamental para podermos perceber e fundamentar 
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a sua utilização, o porquê do aproveitamento de alguns aspectos constituintes 

do modelo em detrimento de outros, a sua aplicabilidade e exequibilidade, 

entre outros. Até porque, nenhum conhecimento é totalmente novo, mas cada 

professor experiencia uma realidade muito própria e esse mesmo 

conhecimento renova-se à luz dos seus novos olhares e alunos.  

 

7.3 Modelo de Educação Desportiva – De que se trata? 

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi proposto em 1987 por 

Darly Siedentop. Este é um modelo curricular para o ensino do desporto 

alternativo ao método tradicional, o designado de currículo de multi-actividades. 

Siedentop (1990) refere que o principal propósito do currículo de multi-

actividades é: “For full development to be ensured, people believe each child 

had to experience a variety of activities.” (p.217) Desta forma, o ensino da 

Educação Física é programado recorrendo a unidades temáticas, de curta 

duração no tempo. Um dos problemas que, usualmente, decorrem da utilização 

deste tipo de modelo é que a exígua duração das unidades dificulta a 

assimilação e consolidação dos conteúdos referentes a cada uma das 

modalidade, sendo que, não raras vezes, nos deparamos (na aula de 

Educação Física) com alunos em estado de constante iniciação. Graça, 

Mesquita (2009) complementam referindo que o MED “vai ao encontro da 

necessidade de conferir um cunho afectivo e social às aprendizagens.” (p.59) 

Este modelo pretende que cada aula seja contextualizada, que propicie 

experiências desportivas autênticas e assume-se como um modelo curricular 

inclusivo. Tal como refere Metzler (1999) “they rarely get to have a broader 

sport experience from which they can learn the many other facets of sport in 

order to reach a fuller understanding and greater appreciation for the entire 

scope of our sport culture.” (p.255) 

Desta forma, existem diversas funções como as de: jogador, 

capitão/treinador, jornalista, estatístico, árbitro, entre outras, que devem ser 

vividas por cada um dos alunos. A atribuição de diferentes funções objectiva 

orientar cada aluno face ao domínio das regras, costumes e responsabilidade 
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inerente às mesmas, transformando a aula de Educação Física numa 

experiência muito mais abrangente e enriquecedora do ponto de vista da 

cultura desportiva. Desta forma, os alunos não são perspectivados como 

receptáculos vazios face à transmissão de novos conteúdos, pelo contrário: os 

alunos são activos e diligentes durante a construção da sua aprendizagem e a 

partilha de conhecimentos é constante. O número de funções existentes pode e 

deve variar consoante o contexto de cada turma e a experiência do professor 

que aplica o modelo. Assim, em anos de escolaridade mais baixos o professor 

poderá aplicar o modelo só com duas ou três funções e aumentar o seu 

número gradualmente, consoante o entendimento manifestado pelos alunos. 

Formar alunos autónomos na estruturação do seu saber é ambição 

deste modelo, contudo, numa fase inicial da aplicação do MED poderá ser 

necessário uma intervenção mais prescritiva por parte do professor. A 

imprevisibilidade das situações que poderão ocorrer durante uma aula é 

exponenciada com a aplicação do MED e grande parte das decisões tomadas 

pelo professor têm lugar no imediato, in loco, pelo que o professor deve 

dominar claramente o conteúdo, intervindo de forma coerente, orientada e 

segura. “Furthermore, strategic intervention by teachers will be critical to 

achieving this intended growth in students, responsibility for their own and 

others learning.” (Penny e Clarke, 2005, p.101) 

O paradigma do MED assenta numa trilogia de valores e através da sua 

utilização pretende-se formar alunos desportivamente competentes, cultos e 

entusiastas. Desmontemos os conceitos atrás enunciados: competente, 

reporta-se ao domínio (por parte dos alunos) dos conteúdos técnico-tácticos de 

forma a poderem participar satisfatoriamente nos exercícios e competições; 

cultos denota a valorização das tradições e ritos associados ao desporto; 

finalmente, entusiasta manifesta a vontade do aluno perpetuar a prática 

desportiva para lá dos muros da escola, encarando-o como um impulsionador 

de qualidade de vida. 

O MED possui algumas características que o assemelham ao Desporto 

Institucionalizado, nomeadamente: uma época desportiva (mais extensa do que 

as tradicionais unidades no currículo de multi-actividades), o sentimento de 
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filiação e pertença a uma equipa, a competição de cariz formal, o registo 

estatístico, o clima festivo e um evento culminante, como apogeu da época 

desportiva. 

No que concerne à formação das equipas, estas são formadas tendo em 

conta a avaliação inicial da turma, sendo que devem ser heterogéneas e 

constituídas por rapazes e raparigas. Importa, também, que todas estejam 

equilibradas entre si. “Sport education puts more responsibility on students, 

leading to a more educationally functional relationship between them and their 

teacher.” (Siedentop, 1996, p. 261) Cada equipa escolhe um nome, uma cor, 

um logótipo, um lema e grito de equipa e, até, um equipamento. “Every effort is 

made to make the sport season festive.” (Siedentop, 1996, p. 259)  

O facto de as equipas permanecerem inalteradas durante toda a época 

desportiva promove a integração e a criação e consequente manutenção de 

relações sociais com os colegas de equipa. Tal como referem Penny e Clarke 

(2005): “Maintaining the same teams throughout units of work that may well be 

longer than usual means that there is more time and opportunity for the social 

dimensions of learning to be addressed and advanced.” (p. 49) 

A manutenção das equipas estimula, de igual forma, o desenvolvimento 

do sentimento de filiação e pertença, aspectos caracterizadores do desporto 

institucionalizado e cruciais no MED, uma vez que Siedentop aspirava 

proporcionar uma prática desportiva real e contextualizada, onde a competição 

estivesse sempre presente. Contudo, existem alguns professores que criticam 

a utilização deste modelo, atribuindo à competição um semblante nefasto e 

contraproducente. Esta interpretação de uma abordagem win-at-all-costs, 

legítima mas é pouco relevante aquando da aplicação do MED. Segundo 

Siedentop (1990) poderá encontrar fundamento na actual alienação de alguns 

dos princípios morais e éticos inerentes ao desporto, já Lipovetsky (2004) fala 

da ética indolor. A aplicação do MED pretende erradicar algumas destas 

características negativas que, ocasionalmente, são imputadas ao desporto.  

O reconhecimento da existência de aspectos negativos inerentes ao 

desporto pode retrair alguns alunos para a sua prática. Acresce, ainda, o facto 

de alguns alunos possuírem um menor interesse acerca da nossa disciplina e 
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um nível do domínio do conteúdo também inferior. Nestes casos, podem 

desenvolver-se sentimentos de angústia, tristeza e até recusa em participar nas 

actividades da aula. Todavia, com a aplicação deste modelo cada aluno possui 

uma função diferente para além da de jogador, contribuindo de forma crucial e 

activa durante o desenvolver da época desportiva para o sucesso da sua 

equipa.  

Pretende-se que através de uma experiência positiva durante as aulas 

de Educação Física, os alunos permaneçam envolvidos com o desporto 

mesmo noutros contextos da sua vida. O potencial do MED na conquista desta 

mudança é enorme, uma vez que envolvendo verdadeiramente os alunos nas 

actividades da aula e desafiando-os será possível arquitectar alterações nas 

suas percepções, que sejam estáveis e duradouras. “For students to move 

toward a lifestyle commitment to physical activity, they must come to value 

activity so much that they are willing to make choices for participation in light of 

other attractive, competing choices for how to spend their time.” (Siedentop, 

Hastie e Mars, 1994, p. 159) 

Metzler (1999) menciona as cinco características que julga serem o 

segredo para o sucesso da aplicação deste modelo: a competição é uma 

ferramenta educacional; é inclusivo: todos possuem, pelo menos, duas funções 

e participam activamente nas actividades durante toda a época desportiva; os 

alunos são importantes e valorizados aquando da determinação do contexto e 

estrutura da aula; podem e devem ser utilizadas formas reduzidas e 

simplificadas de uma modalidade (com um regulamento adaptado); e como 

este modelo tem lugar na escola, a responsabilidade de orientar as aulas pelos 

objectivos de aprendizagem, é do professor, logo não devem existir prioridades 

contraditórias (p. 257). 

O Fair Play é um dos eixos estruturantes mais importante deste modelo, 

é enfatizado durante toda a época desportiva e pode ser incluído no registo 

estatístico dos jogos: o Fair Play pode ser avaliado após cada jogo, atribuindo 

pontuações às atitudes mais e menos correctas, poderão ser retirados pontos a 

uma equipa por conduta incorrecta, pode existir um prémio para a equipa e/ou 

jogador que evidenciou mais Fair Play durante a época desportiva, poderão ser 
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atribuídos pontos extra em cada jogo caso exista mais do que um marcador, 

entre outros. Siedentop, Hastie e Mars (2004) referem que o Fair Play possui 

uma interpretação muito mais abrangente no MED: “Fair Play has a much 

broader meaning than just playing by the rules. It also includes respect for 

others, always participating with the right spirit and attitude, valuing equal 

opportunity, and behaving responsibly as a teammate and player.” (p. 94) 

Usualmente, os alunos gostam de ter aulas de Educação Física segundo 

este modelo, advogando que desta forma possuem mais tempo para aprender 

estratégias e habilidades, em resultado da estruturação por épocas desportivas 

(Siedentop, 1996, p. 261). 

Pretende-se a edificação de um novo paradigma, um em que a prática 

contextualizada contribua de forma mais permanente e manifesta para o 

desenvolvimento harmonioso e integral dos nossos alunos, de forma a que 

possam ser responsáveis, críticos e reflexivos face ao processo, contribuindo 

para o seu melhoramento. “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) 

Através da análise dos conteúdos, dos significados e das percepções 

dos alunos, dos resultados e do que é ser professor imperantes neste diário de 

bordo poderemos perceber eventuais estratégias de aplicar e adequar o MED, 

reformulando as nossas metodologias sempre que necessário e poderemos 

entender de que forma é que a construção da identidade do professor se altera 

mediante a aplicação de um novo modelo curricular. Assim, o objectivo deste 

estudo foi efectuar uma auto-análise do diário de bordo da estudante-estagiária 

com enfoque no significado atribuído à vivência pessoal e à percepção do que 

os alunos vivenciaram.  

 

7.4 Material e Métodos   
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Na procura de clarificar os dados presentes neste estudo optou-se por 

descrever não apenas os aspectos inerentes ao processo de registo no diário 

de bordo, mas também o modo como foi organizada a época desportiva. Deste 

modo, a leitura contextualizada dos dados apresentados, por parte do leitor, 

pode sobrevir.  

 

7.4.1 Procedimentos de registo 

 

O corpus deste estudo é o diário de bordo de uma aluna estagiária (Eu) 

do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, do ano lectivo 2010/2011. 

Os escritos analisados, no formato de diário de bordo, reportam-se ao período 

de aplicação do MED na modalidade de Futsal, de 28 de Janeiro de 2011 a 8 

de Abril de 2011. De realçar que o diário de bordo não se reportou apenas às 

aulas mas também a todo o processo de preparação, antecipação em 

cooperação com os alunos, designadamente em reuniões anteriores e 

posteriores às aulas, dinamização dos sites de cada equipa e contributos para 

a definição dos prémios existentes e concretização das aulas e das jornadas 

através, por exemplo, do registo estatístico dos jogos, da criação de portefólios 

e apresentações jornalísticas. 

Os alunos que vivenciaram o MED foram vinte e quatro alunos (15 do 

sexo feminino e 9 do sexo masculino), pertencentes à turma C do décimo 

primeiro ano de escolaridade, da Escola Secundária Almeida Garrett, Concelho 

Vila Nova de Gaia, no ano lectivo de 2010/2011. As suas idades variam entre 

16 e 17, e a média situa-se em 16 anos.  

Este assumiu-se como um documento pessoal, onde foram perscrutados 

os mais diversos sentimentos, reflexões, estratégias, dilemas e esperanças 

aquando de todo o estágio profissional e, neste caso, da aplicação do MED.  

Este registo foi feito diariamente num ambiente calmo e tranquilo, num 

momento posterior mas próximo a qualquer situação relacionada com a 

aplicação do MED, quer fossem aulas, reuniões, momentos de planeamento, 

jornadas, momentos competitivos ou mesmo uma reflexão acerca desses 
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conteúdos, durante 70 dias (de 28 de Janeiro de 2011 a 8 de Abril de 2011) 

que me permitiu atribuir um significado mais ponderado e coerente aos mais 

diversos episódios, bem como, reorientar a minha actuação quando 

confrontada com resultados desviantes daqueles a que eu me havia proposto. 

Em média dedicava diariamente 20 a 30 minutos à sua redacção, no término 

do dia. 

A escrita veicula aquilo que trazemos dentro de nós, cada palavra nossa 

manifesta algo que sentimos, vivemos, desejamos, tememos, ansiamos e reler 

aquelas linhas, escritas meses atrás ou mesmo anos atrás, recorda-nos quem 

somos e donde vimos e através desse momento tão catártico será possível 

compreender melhor a fundamentação da nossa actuação na escola, retirar os 

ensinamentos mais importantes e reformular concepções. Tal como referem 

Amaral, Moreira e Ribeiro (1996) “é natural que relatemos os acontecimentos 

da nossa prática pedagógica.” (p. 105) 

Nem sempre possuímos o tempo ou vontade suficiente para pensarmos 

acerca daquilo que fazemos e pensamos. A verdade é que um diário de bordo 

acalenta a esperança de podermos sempre contar com ‘alguém’, de podermos 

desabafar e mais tarde torna-se num hábito impossível de perder, porque a 

necessidade de pensar e reflectir é quase que imprescindível à reformulação 

da nossa actuação e, por conseguinte, à nossa constante evolução. Assim 

sendo, Amaral, Moreira e Ribeiro (1996) advogam que: “Estes registos 

permitirão, portanto, guardar experiências vividas e dar uma perspectiva 

diacrónica das mesmas, de modo a que se possam tirar conclusões sobre a 

evolução e desenvolvimento do professor nas suas dimensões pessoal e 

profissional.” (p. 106) 

A diferença entre o processo de leccionação, recorrendo ou não ao 

diário de bordo é mais do que evidente, pois quando o utilizamos é possível 

revisitar todas as tomadas de decisão, todas as dúvidas e consequentes 

resoluções, todos os momentos de alento e de conquista, mas também de 

desalento, tornando-nos mais conscientes acerca do processo, dos resultados 

e do caminho percorrido. 
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7.4.2 Organização da época desportiva 

 

Foram definidas, a priori, quatro equipas heterogéneas com seis 

elementos cada. Assim sendo, existiam seis funções a ser distribuídas pelos 

membros constituintes de cada equipa: treinador/capitão, estatístico, oficial de 

mesa, árbitro, responsável pelo material e jornalista. 

Foi construído um Manual da Equipa onde constava um pequeno 

enquadramento acerca do MED, as regras do Futsal, os prémios existentes e 

respectiva forma de atribuição, o quadro competitivo, as responsabilidades de 

cada função, a forma reduzida de jogo a utilizar nas aulas e as fichas de jogo a 

utilizar para o registo estatístico de cada jogo. Da mesma forma, foi elaborado 

um Manual do Capitão onde constavam as suas funções e responsabilidades e 

diferentes exercícios-tipo a utilizar na aula com os respectivos objectivos, 

componentes críticas, erros mais comuns, entre outros. Finalmente, foi 

assinado um contrato entre os capitães de cada equipa e a professora. 

Cada capitão deveria, portanto, elaborar um plano de aula para a sua 

equipa respeitando o Manual do Capitão. Este plano de aula era alvo de 

reflexão conjunta e rectificado quando necessário. No término de cada aula, os 

capitães deveriam reunir com a professora, realizando um balanço acerca da 

aula e da aplicação e coerência dos diferentes exercícios. Numa fase posterior 

(uma semana) os capitães eram convidados a realizar uma outra reflexão, 

referindo-se à globalidade da aula e/ou jogo e em concreto a cada jogador e 

traçar um plano de intervenção. 

 

7.4.3 Procedimentos de análise 

 

O conteúdo informativo foi sujeito a uma análise de conteúdo situada 

entre o pólo dedutivo e indutivo, isto não obstante os grandes eixos de análise 

(temas) terem sido definidos a prior: conteúdos, significados e percepções. 

Contudo, a definição destas categorias iniciais não foi admitida como sendo 

estanque e imutável, sendo que foi prevista e eventualidade do aparecimento 

de outras categorias em resultado do conteúdo informativo. A categoria 
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conteúdos incorpora as temáticas emergentes no texto do diário de bordo, ou 

seja, os assuntos (relevantes, isto é, relacionados com a vivência no MED) que 

foram objecto de registo. A categoria significados refere-se ao sentido que a 

autora atribuiu às vivências que foram narradas, designadamente os eventos, 

contacto com os alunos, dilemas, êxitos, entre outros. 

A categoria percepções reporta-se ao modo como os acontecimentos 

foram apreendidos. Esta categoria subdividiu-se em 3 sub-categorias: alunos -  

percepção do modo como os alunos encararam  as características do MED e o 

modo como participaram e se envolveram no processo; resultados – percepção 

das aquisições obtidas pelos alunos (domínio motor, cognitivo e sócio-afectivo) 

e da sua própria percepção; e, finalmente, o que é ser professor – marcas no 

discurso acerca do que é ser professor (ou no reforço de antigas crenças ou na 

alteração das mesmas mediante a experiência adquirida com aplicação do 

MED). Procurou-se assim indagar se a experiência de aplicar o MED 

(re)configurou as crenças acerca do que é ser professor.  

 

7.5 Resultados e discussão  

  

Os excertos do Diário de Bordo em análise permitiram ascender a um 

conhecimento mais profundo e significativo de todo o processo de preparação 

e aplicação do MED, porquanto me permitiu (enquanto autora) (re)viver os 

acontecimentos. Este revisitar o vivido permitiu, desde logo, atribuir novos e 

renovados significados.  

 

Conteúdos 

Um dos temas que surgiu durante a aplicação do MED na minha turma e 

que considero mais premente, foi a relevância do papel do estatuto sócio-

económico dos alunos que, de alguma forma, condicionou a criação de novos 

equipamentos e materiais. O modo como alguns alunos tiveram que gerir esta 

“exigência” de criar materiais, colocou em evidência as condições com que 

muitas famílias vivem actualmente. A falta de condições financeiras é uma 

realidade incontornável, sendo que qualquer gasto extra, por mais pequeno 
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que seja, não é suportável pelo orçamento familiar. Daquilo que pude observar 

na minha turma, um dos aspectos que maior impacto visual tem na aula com 

cariz MED são os equipamentos distintos de cada equipa. Sem dúvida que é 

um aspecto marcante. 

Esta era uma das muitas alternativas para a caracterização de cada 

equipa e apesar de não ser obrigatória, eles decidiram criá-los. Eu aplaudi a 

iniciativa. Julguei que ia ser fantástico para todos. Mas a questão que se 

colocou e que senti mais tarde, na primeira aula com equipamentos, foi: e 

quem não tem dinheiro para mandar fazer a t-shirt igual à da sua equipa? 

Nesse momento interroguei-me: até que ponto é que é legítimo, enquanto 

professores, incentivarmos à criação de materiais, vestuário, entre outros 

aspectos, quando existe a probabilidade de existirem alguns alunos que se 

poderão sentir ostracizados e diferentes do resto da sua equipa? “‘Being rich’ 

was directly linked to wearing the best clothes and shoes, going places (e.g., 

the mall, movies, athletic events), and getting invited to parties.” (Brock, 

Rovegno e Oliver, 2009, p. 11) 

Esta foi uma preocupação que me acompanhou e que o excerto do dia 18 

de Fevereiro de 2011, relativo a uma reflexão posterior à aula, espelha bem: 

 

“Por outro lado, houve um momento em que me senti genuinamente 

triste e emocionada. Dois alunos tinham as t-shirts da mesma cor 

que a sua equipa contudo não as estamparam por falta de recursos 

económicos. Senti-me culpada...A ideia de criarem equipamentos 

surgiu no cerne de cada equipa, nunca se constituiu como uma 

obrigatoriedade ou factor de penalização. Contudo, apesar de a ideia 

não ter surgido de mim, eu incentivei-os a prosseguirem com a 

realização das t-shirts e agora tinha dois alunos no meio de outros 

22 alunos que eram diferentes e apesar de não ter havido qualquer 

tipo de comentário, lembro-me bem do que é ser adolescente e só 

posso imaginar aquilo que se passava na cabeça daqueles alunos. A 

diferenciação, o sentir que não merecemos tamanha injustiça, 

alguma vergonha... Como é que eu não pensei nisto??” 
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É, certamente, possível aplicar o MED sem investir demasiados recursos 

financeiros nos materiais e vestuários para as aulas, uma vez que o MED se 

caracteriza sobretudo pelo ambiente propício a uma aprendizagem 

contextualizada. Todavia, enquanto professora, aprendi que por muito 

entusiasmados que estejamos, devemos estar atentos e prevenir este tipo de 

situações de forma a evitar que surjam sentimentos negativos, que não 

obstante serem fruto de factores externos perfazem o todo que é o processo de 

ensino-aprendizagem. Acresce que, também é desejável que estes aspectos 

menos positivos sejam contornados de forma a não serem associados à 

aplicação do MED. 

Outros sentimentos negativos podem ser suscitados através de outras 

situações inerentes ao MED, que não as questões financeiras. Refiro-me à 

capacidade de trabalhar como um grupo, como uma equipa.  

Deste ponto de vista, constatei que a maioria dos jovens não está, de todo, 

habituada a trabalhar em equipa, até porque, usualmente estas competências 

não são tão exploradas na escola como deveriam e poderiam ser. Esta ideia é 

bem evidenciada por Vidoni e Ward (2009) quando referem que: “It is also clear 

from our review that social skills remain underdeveloped unless teachers 

implement strategies in the curriculum and address these during instruction.” (p. 

22) 

Contudo, é irrefutável a importância desta competência sócio-afectiva no 

decorrer da vida de cada aluno, seja no seu trabalho, na vida pessoal ou na 

vida em sociedade. 

Na maioria das aulas de Educação Física as equipas tendem a ser 

renovadas em cada aula e, portanto, torna-se quase impossível discernir 

claramente quais as relações e dinâmicas estabelecidas entre os diferentes 

membros de uma equipa, bem como a sua capacidade de resolução de 

conflitos. Este é um aspecto de gestão de relações complexo que se coloca no 

dia-a-dia do professor. Aspecto que para um estagiário, face à sua falta de 

experiência, origina, obviamente, dificuldades acrescidas em lidar com 

situações desta tipologia e esta foi uma realidade vivida, também, nas minhas 
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aulas, tal como é evidente na leitura do excerto relativo à reflexão de uma aula, 

no dia 23 de Março de 2011: 

“Na aula de hoje apercebi-me, mais uma vez, de como os meus 

alunos têm dificuldade em trabalhar em grupo, como uma equipa. 

Realmente através da aplicação do MED (um modelo onde a 

pertença e sentimento de filiação vigora) pude perceber a real 

dimensão deste problema. Provavelmente, se nunca o tivesse 

aplicado nunca teria percebido como eles precisam de ser 

orientados neste sentido, como necessitam de propostas que 

promovam o trabalho em grupo, uma vez que as equipa feitas numa 

aula raramente se mantêm na seguinte. Desta forma, a dificuldade 

em perceber as dinâmicas e relações estabelecidas é, nitidamente, 

avolumada. 

Por isso, nunca esquecendo o trabalho no concreto do Futsal, 

necessito encontrar novas formas para promover este tipo de 

interacção. Aquilo que por agora é evidente, em algumas equipas, é 

que ao primeiro sinal de adversidade, o grupo é esquecido, a 

desorganização aumenta (mesmo durante o jogo) e ultrapassar esse 

estádio de irritabilidade e ansiedade se torna algo difícil.” 

 

Desta forma, julgo que o desenvolvimento de competências que permitam 

aos alunos trabalhar em equipa é capital e o MED deve ser encarado como um 

dos veículos privilegiados para tal. Relativamente ao trabalho em equipa 

Penney, Clarke e Quill (2005) defendem que “mutual support is fundamental to 

the enjoyment and progress of all individuals and to the team’s success.” (pp. 

90-91). Contudo, o desenvolvimento destas competências não acontece de um 

momento para o outro e, no caso da minha turma, cada momento partilhado 

com os alunos representava uma oportunidade para reforçar a importância do 

trabalho em equipa, sendo que os meus alunos foram evoluindo no sentido 

pretendido de forma harmoniosa mas pautada.Ideia que também é reforçada 

pelos mesmos autores “We cannot expect students to instantly understand 

differences in individual learning needs or recognise ways in which they may 
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best support each other in making progress, or ways in which they are currently 

failing to do so.” (Penny, Clarke e Quill, 2005, p. 91) 

Assim sendo, e à medida que a época desportiva decorria pude perceber 

que o facto de os alunos terem que trabalhar em equipa lhes permitiu tornarem-

se mais conscientes acerca do seu desenvolvimento e do dos seus colegas, 

transformando-os, igualmente, em pessoas mais solidárias. 

Apesar de tudo, essa constatação só pôde ser feita perto do término da 

época desportiva, uma vez que também em aulas com cariz MED, a 

imprevisibilidade do ensino se faz sentir, constituindo-se como uma marca 

indelével do mesmo.  

Esta mesma imprevisibilidade foi outro dos construtos que tive que 

reformular durante o meu Estágio Profissional. Apesar de estar consciente de 

que haveria sempre situações que fugiriam ao nosso controlo, acreditava que 

se um professor preparasse de forma cuidada e meticulosa a sua aula, poderia 

antever grande parte das eventualidades de uma aula. Contudo, nem sempre é 

assim e o facto de lidarmos com uma variabilidade extremamente elevada no 

que concerne às modalidades a serem abordadas, espaços designados para 

cada aula e, mais importante do que tudo, alunos distintos, faz com que em 

cada aula o professor tenha que se adaptar às novas circunstâncias. Esta 

constatação pode ser observada no excerto do dia 28 de Janeiro de 2011, 

referente à reflexão da primeira aula MED: 

“A aula começou com uma apresentação power point para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Por muito que as antecipemos 

é impossível responder, previamente, a todas as outras que poderão 

surgir. Sabia que este primeiro impacto era fundamental e que iria 

ditar grande parte dos acontecimentos subsequentes. Apesar de ter 

havido muitas questões, foi bom que as tivessem colocado no 

momento privilegiado para tal.” 

  

Esta imprevisibilidade esteve presente em todas as aulas. Pelo modo 

como a prática foi ocorrendo e através da experiência adquirida fui percebendo 

que a melhor opção era procurar antever o decorrer da aula, bem como, retirar 
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ilações acerca das situações que poderiam surgir sem contudo ficar demasiado 

constrangida face à solução elencada para as mesmas. Mas, mais do que isso, 

deveria investir numa certa plasticidade tão característica e necessária à 

profissão do ser professor, para que me pudesse apropriar das constantemente 

renovadas circunstâncias de cada aula.    

 

Significados 

O MED já tinha sido objecto de estudo na Faculdade, mas a sua 

aplicação na totalidade, ou seja, desde a produção do primeiro documento até 

ao evento culminante era totalmente nova para mim, pelo que tudo o que se 

originou em seu redor foi extremamente enriquecedor e revelador. Inicialmente, 

sentia-me ansiosa. Todos os professores que eu conhecia e que já tinham 

aplicado este modelo mencionavam a espectacularidade dos eventos, a forma 

harmoniosa como corriam as aulas, os resultados obtidos e a evolução 

evidente dos alunos. Face a esta imagem facultada tive receio de não 

conseguir alcançar os objectivos a que me havia proposto, e de não conseguir 

orientar correctamente os meus alunos neste processo, tal como expresso no 

excerto do dia 21 de Janeiro de 2011, numa reflexão anterior à introdução do 

MED nas minhas aulas: 

“Mas a seguir vem o MED, mais um desafio. Tenho que ser sincera, 

sinto alguma ansiedade em relação à primeira aula, será que vou ser 

capaz? Todas as pessoas que eu conheço dizem que corre às mil 

maravilhas e se eu for a única a não conseguir implementar 

condignamente este modelo? Nem posso pensar nisso. Já estou a 

preparar terreno: fui à literatura reler e rever as características do 

modelo, pedi opiniões a colegas e tenho estado a construir os 

materiais a utilizar.” 

 

Acredito que este sentimento de ansiedade é partilhado por muitos 

estudantes-estagiários aquando da aplicação do MED, e mesmo que, a 

generalidade dos professores, tem dúvidas. Aspecto que vem de encontro ao 

que Kim, Penney, Cho e Choi (2006) advogam: “many teachers new to SE 
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openly acknowledge that the pedagogical roles and relationships that they are 

asked to take on and foster are unfamiliar, and to some extent, likely to be 

uncomfortable.” (p. 3) 

Os mesmos autores complementam esta ideia mencionando que o pael 

do professor como facilitador não é, de todo, fácil: “from a teaching perspective, 

shifting from direct instruction to what is typically termed the role of ‘facilitator’, 

charged with guiding and supporting student-led learning, is certainly no easy 

task, not least because of the relative lack of ‘real insights’ into what is required 

to be an effective facilitator of learning.” (p. 3) 

Contudo, à medida que as aulas foram decorrendo e o domínio dos 

pressupostos do MED se foi verificando, senti-me cada vez mais confiante. 

Após alguns dias o sentimento vigente era de alegria e de espanto, uma vez 

que as aulas estavam a correr bastante bem e que os meus alunos estavam a 

corresponder a todas as minhas expectativas. Vejamos o excerto de dia 30 de 

Janeiro de 2011, num momento em que fazia o balanço do percurso até então 

percorrido: 

“Eles estão empenhados, motivados, dinâmicos, conscientes, 

discutem ideias e o resultado das aulas, a forma como correram os 

exercícios, os erros que cometeram, os aspectos melhores da sua 

actuação, entre outros. 

Fico sempre contente quando vejo o quanto eles já cresceram, o 

quanto se modificaram, a forma como agora perspectivam o seu 

percurso na escola e mais especificamente na Educação Física.” 

 

Este sentimento de contento e de deslumbramento foi mantido durante 

toda a época desportiva, uma vez que nunca senti o esmorecer dos meus 

alunos e da sua vontade, e a qualidade do trabalho realizado aumentava a 

cada desafio que propunha. Assim sendo, a satisfação do professor pelas 

conquistas dos seus alunos durante o processo de aplicação do MED, quando 

dominados todos os seus pressupostos, é indiscutível e incomensurável. Esta 

sensação está patente no excerto do dia 11 de Março de 2011: 
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“Houve, também, aqueles momentos em que me senti 

verdadeiramente emocionada, o sentimento materializado num canto 

do olho e por mais vezes que esta seja a minha verdade, parece que 

nunca vai parar e isso acalenta a minha existência. Pensar que 

poderei conservar em mim a capacidade de ser surpreendida, de um 

grito de audácia que me deixa sempre sentir que tudo o que meus 

alunos fazem é novo, insubstituível e meritório, que irei sempre 

sentir-me emocionada com o ensino, que terei sempre mãos que 

tremem de ebriedade e sorrisos rasgados de conquista.” 

 

Em cada momento passado com os meus alunos, em cada reunião, em 

cada jornada da época desportiva, eu sentia que eles se estavam a esforçar 

cada vez mais, que estavam ainda mais envolvidos e as suas conquistas eram 

cada vez mais evidentes. Era impossível ficar alheia ao imenso orgulho que me 

invadia sempre que, nem que fosse por breves momentos, um aluno alcançava 

uma das metas a que ele se havia proposto e que eu sabia ser crucial para a 

sua evolução.  

Mas nem tudo correu de feição durante a aplicação do MED, pois 

constatei que, por vezes, o papel da competição pode ser descaracterizado 

pelos alunos. Também neste aspecto, o professor deve estar atento e orientar 

os alunos na procura de ideais de superação, de solidariedade e de Fair-Play, 

porquanto até os melhores alunos possuem lados menos bons. O seguinte 

excerto, do dia 1 de Fevereiro de 2011, referente a uma reunião com os alunos, 

espelha esta situação: 

“Pedimos aos alunos que tenham ideias inovadoras e criativas, 

anunciamos a entrega de prémios, promovemos a competição e 

num ápice damos pelos nossos alunos a esconderem ideias uns dos 

outros! Parte de mim quase que os percebe, todos querem ser 

melhores, querem provar que tiveram um óptimo desempenho, 

querem receber os prémios e, não raras vezes, a eminência da nota 

supera outras motivações mais nobres. Mas por outro lado eu falo 

sempre com eles acerca da construção de um saber partilhado e sei 
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que eles percebem isso e concordam com isso. Então, o que se 

passou? Onde perdemos o fio condutor?  

Também sei que a sua imaturidade ainda se faz sentir, preciso ser 

capaz de guiá-los na busca de uma dignidade maior e melhor, sei 

que essa também é a minha função. Mas senti-me um bocadinho 

desiludida. Não queria sequer ter pensado nestas eventualidades. 

Mas aconteceu. Falei com eles, tentei que eles percebessem o 

cerne na questão, queria do fundo do meu ser que mudassem de 

ideias e partilhassem as novidades com os demais colegas, queria 

tanto. Quase, quase que me apetecia obrigá-los a fazer o que eu 

queria. Mas tenho para mim que essa não é a solução, que o 

trabalho duradouro é feito lentamente para que surta mais efeitos e 

agora dou por mim a procurar nos livros algo que os faça perceber 

que o MED envolve algo de maior, algo que lhes possa mostrar que 

a minha opinião é partilhada por outras pessoas, algo que lhes 

"toque" no coração, algo que os faça ver aquilo que eu vejo.” 

 

A desilusão é também um sentimento que, por vezes, nos invade durante 

este complexo percurso. Desilusão de ver os alunos adoptar comportamentos 

menos consentâneos com o espírito do modelo, tal como referem Kim, Penney, 

Cho e Choi (2006) “Not all students were keen on working with lower ability 

team members.” “Jo experienced incidents in which students expressed anger 

towards the less talented or skilled members and abused them for their 

inaptitude.” (p.11) 

Por conseguinte, e para que possamos contornar a desilusão e superar 

as dificuldades, é necessário perceber de que forma podemos alterar o 

entendimento dos alunos e envolvê-los em todas as actividades, conquistando 

a sua colaboração para connosco e para com os seus colegas. 

 

Percepções 

Alunos 
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A aplicação do MED encerra em si características extremamente 

dissemelhantes dos modelos curriculares que usualmente são utilizados no 

ensino da Educação Física, como por exemplo: construção do Manual do 

Capitão/Treinador, Manual de Equipa, planos de aula elaborados pelo capitão 

de cada equipa (com a supervisão do professor), entre outros. Assim sendo, a 

quantidade de trabalho imputada quer ao professor, quer aos alunos dentro e 

fora das aulas requer um elevado comprometimento de ambas as partes. 

Tendo em conta que os meus alunos já estão no 11º ano e têm um elenco 

disciplinar alargado e exigente, que implica muito tempo e investimento, tive 

receio que eles não cumprissem as suas funções atempadamente ou, até 

mesmo, que se sentissem desmotivados pelo facto de terem de dar resposta a 

tantas solicitações. Por isso mesmo, tentei prepará-los para as exigências do 

modelo, explicar as diferenças relativamente às aulas anteriores e apresentar 

de forma clara a organização e importância de cada uma das diferentes 

funções do MED. 

Muito me apraz reconhecer que desde o primeiro dia, os meus alunos 

foram inultrapassáveis no que concerne ao cumprimento dos meus pedidos. A 

alegria e o entusiasmo marcaram presença constante. Este sentimento é 

facilmente identificável nos excertos dos dias 26 e 28 de Janeiro de 2011, 

relativos a reflexões posteriores à aula:   

“Hoje falei com os alunos acerca da aplicação do MED, pareceram-

me muito entusiasmados. Tenho que mantê-los assim, só desta 

forma os posso orientar no sentido que pretendo seguir. Via nas 

suas caras a imaginação a ganhar asas e as ideias eram quase 

palpáveis. Óptimo! 

Os capitães foram inexcedíveis, bem sei que o que lhes pedi era um 

grande sacrifício: fazer um plano de aula de 4ª feira para 5ª feira, 

para que houvesse tempo para reunir antes da dita aula. Eles 

acederam ao meu pedido e marcámos uma reunião para amanhã. 

Denota muita motivação e empenho, certo?” 
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“Os meus alunos têm sido fantásticos, já criaram blogs, camisolas, 

lemas, gritos de equipa, um hino, uma bandeira, como é que é 

possível? Acredito que isto ainda é o início. Aquele aluno que criou 

um blog fez algo fantástico, foi comentar a aula no geral, o que 

deveriam melhorar e manter e pronunciou-se acerca de cada um dos 

jogadores. Absolutamente fantástico.” 

 

A aplicação do MED é feita em colaboração com todos os alunos da 

turma e, portanto, é fundamental mantê-los envolvidos nas aulas e nas tarefas 

antecedentes e precedentes à aula, pois só assim é possível promover o seu 

desenvolvimento não apenas nos aspectos motores, mas também nos 

aspectos sócio-afectivos e da literacia desportiva. Alguns estudos têm 

demonstrado que a motivação dos alunos durante a aplicação do MED é 

superior quando comparada com as aulas com uma organização mais comum: 

“The Sport Education condition was more successful in maintaining high levels 

of intrinsic motivation, task orientation, and mastery climate than the Traditional 

condition.” (Spittle, Bryne, 2009, p. 3) 

Por outro lado, o facto de os alunos terem de cumprir determinadas 

tarefas e desempenharem uma função específica no contexto da equipa 

responsabiliza-os face ao seu processo de aprendizagem e ao dos seus 

colegas, transformando o percurso num espaço de partilha onde através, por 

exemplo, do questionamento e da intervenção de cada um enquanto 

capitães/treinadores estes tomam consciência dos aspectos fundamentais a 

cumprir, neste caso no Futsal. Atentemos a dois excertos, dos dias 27 e 28 de 

Janeiro de 2011, respectivamente: 

“Eles cumpriram realmente o que lhes pedi, elaboraram um plano 

para a aula. Foi muito bom poder ajudar os capitães a tomarem 

decisões, questioná-los acerca da pertinência de alguns exercícios e 

orientá-los no sentido de uma aprendizagem sempre renovada.” 

 

“Quando a aula tomou, definitivamente, os contornos defendidos 

pelo MED foi muito gratificante ver todos os Capitães empenhados, 
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a emitir feedbacks correctos e atentos à prestação dos seus 

jogadores.” 

 

A noção de que a aprendizagem é uma realidade em diferentes 

momentos e no exercício de funções distintas ficou bem evidente. Facto que 

vem de encontro ao que Penny, Clarke e Quill (2005) mencionam:“progressive 

empowerment and the development of a shared, collective responsibility for 

learning will be achieved through appropriate structures and strategies.”(p. 88). 

Assim, sempre que os capitães/treinadores elaboravam um plano de aula ou 

emitiam feedbacks, sempre que a equipa reunia para reflectir o modo como 

cada elemento atribuía significado às suas vivências, o procedimento de cada 

uma era distinto, contudo a justificação das suas opções e acções era 

pertinente. Neste sentido, Penny, Clarke e Quill (2005) referem que 

“progressive empowerment and the development of a shared, collective 

responsibility for learning will be achieved through appropriate structures and 

strategies.”(p. 88) 

Neste concreto, os mesmos autores acrescentam, ainda, que “the specific 

roles within Sport Education also provide opportunities for empowering students 

to take greater responsibility for their own learning and actively support the 

learning of others.”(p. 89) 

Por conseguinte, parece evidente que todos os alunos colaboraram no 

processo de aprendizagem dos seus colegas e extravasando, em muito, o 

domínio das competências usualmente imputadas ao ensino da Educação 

Física. Neste momento, os alunos sentem-se mais aptos a jogar, a estruturar 

um plano de aula, a arbitrar um jogo ou a realizar a sua estatística, requisitos 

pouco explorados em aulas de Educação Física sob a égide de outros modelos 

curriculares de ensino.  

 

Resultados  

Usualmente tende a pensar-se que nas aulas no formato MED o tempo de 

empenhamento motor e/ou oportunidade para aprender é inferior ao das aulas 

que habitualmente acontecem no contexto da Educação Física. Esta 
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(pré)concepção revelou-se completamente contrária à que percepcionei nas 

minhas aulas MED, na realidade os alunos estiveram envolvidos muito mais 

tempo na generalidade das tarefas tal como é visível nos excertos dos dias 25 

de Fevereiro de 2011 e 30 de Março de 2011: 

“Por outro lado, com o avançar do MED percebo que as equipas 

estão cada vez mais autónomas, o que é excelente, têm vindo a 

criar uma espécie de biorritmo muito próprio e interessante.” 

 

“Comentários como: “mas a aula já acabou?” e “Nem dei conta que o 

tempo passou.”, multiplicam-se durante uma aula MED e, felizmente, 

têm vindo a aumentar durante a época desportiva, acho que é bom 

sinal. De facto até eu sou surpreendida, por vezes, com o avançar 

do ponteiro do relógio e fico sempre com a sensação de que o 

tempo passou a voar. 

Nas aulas MED, nunca tive a necessidade de parar a turma toda ao 

mesmo tempo para dar indicações ou emitir feedbacks uma vez que 

cada grupo trabalha de forma diferenciada, tentando suprir as 

dificuldades específicas de cada membro do grupo. 

Eles estão tão envolvidos durante a aula e eu tento de tal forma que 

ela se constitua como um espaço deveras potenciador de novas 

aprendizagens que não paramos durante toda a aula. Eles estão 

sempre a cumprir o seu plano de aula; conseguimos, inclusive, que a 

transição entre os diferentes exercícios fosse rápida e eu estou 

sempre a intervir junto de cada grupo, questionando-os, propondo 

algumas orientações, entre outros. 

No final de uma destas aulas sinto-me quase como se tivesse 

corrido a maratona, são extremamente intensas.” 

 

Uma vez que cada equipa possuía um local próprio para treinar, todo o 

tempo de aula era ocupado na realização das actividades propostas, fazendo 

com que a cada aula que passava, a autonomia de cada equipa aumentasse. 

Por outro lado, o facto de a aula ser organizada em quatro grupos de seis 



 

109 
 

membros, facilitava, em muito, a gestão dos recursos, actividades e alunos, 

libertando mais tempo para as actividades em concreto. Acresce, ainda, o facto 

de ter sido realizado muito trabalho fora do contexto de aula, nomeadamente 

em reuniões e reflexões. 

Acerca deste concreto Wallhead e O’Sullivan (2005) referem que: “Time-

Physical Education (ALT-PE) systematic observation instrument (Siedentop et 

al., 1982) to quantify task accomplishment Hastie (1996) replicated these 

findings of increased student participation during practice tasks and game-play. 

ALT-PE data also revealed high levels of student engagement and accuracy 

whilst participating in the non-playing roles.” (p. 19) 

Adicionalmente, foi ainda visível a evolução no domínio do conteúdo 

(futsal) tanto a nível motor como cognitivo foi exponenciado, porquanto os 

alunos estiveram grandemente envolvidos e participam activamente no próprio 

processo de ensino-aprendizagem o que contribuiu para o aumento do tempo 

potencial de aprendizagem. Vejamos um excerto onde declaro a minha 

apreciação da evolução dos alunos, no dia 18 de Fevereiro de 2011: 

“Os capitães na reunião posterior à aula descreveram algumas 

dificuldades em motivar os alunos para uma aula com uma dinâmica 

e celeridade tão marcante. Da mesma forma, a adequação dos 

exercícios propostos in loco é árdua mas penso que estão no 

caminho acertado. Penso que a actuação dos capitães está mais 

sólida e fundamentada, este é um caminho que é feito aos poucos e 

cada aula deve constituir-se como um acrescento para a 

aprendizagem e vivências de cada aluno.” 

 

Outra marca deste modelo é que este se baseia no questionamento como 

forma de aprendizagem concreta, na constante colocação de desafios. Deste 

modo, e face a um problema ou desajuste o professor não pode simplesmente 

responder pelos alunos, tem que ser capaz de os orientar no sentido da 

descoberta por si e para si. Logo, o facto de estas serem aulas em que a 

reflexão, a perscrutação e a indagação tendem a ser prioritárias, concorre para 

a formação integral de cada aluno. Esta noção está patente nos excertos dos 
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dias 27 e 28 de Janeiro de 2011, relativos a uma reunião com os 

capitães/treinadores e a uma reflexão após a aula, respectivamente:  

“Eles cumpriram realmente o que lhes pedi, elaboraram um plano 

para a aula. Foi muito bom poder ajudar os capitães a tomarem 

decisões, questioná-los acerca da pertinência de alguns exercícios e 

orientá-los no sentido de uma aprendizagem sempre renovada.” 

 

“Agora vou dedicar-me a ajudá-los a trabalhar por níveis, dentro de 

cada equipa, para que o paradigma que tenho tentado construir não 

se perca e para que o seu processo de ensino-aprendizagem seja 

deveras rico. 

Da mesma forma, já lancei o desafio para que os capitães elaborem, 

em conjunto, uma matriz daquilo que será o plano de aula, a utilizar 

por todos eles, em todas as aulas, de forma a organizar os dados e 

facilitar a elaboração do mesmo.” 

 

Assim, tentei, de forma adaptada fazer com que os alunos se 

aproximassem da minha forma de leccionação, por exemplo, trabalhando por 

níveis para que pudessem ser ainda mais conscientes na elaboração dos 

planos de aula e escolha dos exercícios a utilizar. Mais do que a mera 

aceitação das minhas sugestões procurei que os meus alunos contribuíssem 

com sugestões suas e interpretassem as minhas criticamente. A colocação de 

desafios foram uma constante. 

 

Ser professor 

Antes de estar no contexto do Estágio Profissional pensava que teria que 

colocar em evidência, em todos os momentos, todo o conhecimento adquirido 

nas diferentes didácticas. Contudo, esta concepção alterou-se como é visível 

no excerto do dia 27 de Janeiro de 2011, que se reporta a uma reunião anterior 

à aula com os capitães/treinadores: 
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“Mas confesso que é estranho, ali estava eu, na biblioteca, a ajudar 

os meus alunos a desenvolverem o mesmo tipo de pensamento que 

pretendo para mim. Parecia que estávamos a trocar de funções. Mas 

por outro lado, é benéfico para os dois, dei por mim a sistematizar de 

uma forma muito mais simples o meu próprio conhecimento. Era 

como falar comigo própria sem cair na tentação de complicar as 

coisas porque achamos sempre que tudo deve ser mais rebuscado. 

Foi este o ano em que me apercebi, realmente, da veracidade e 

pertinência da CONCENTRAÇÃO NO ESSENCIAL. Agora acho que 

falo disto pelo menos uma vez por dia, mas é mesmo verdade!” 

 

A ideia da necessidade de o professor se concentrar no essencial está 

patente na reflexão efectuada. Na realidade, com o decorrer das aulas, fui-me 

apercebendo de que não é necessário emitir feedbacks (FBs) acerca de todas 

as componentes críticas de um só exercício. Na verdade, o que é necessário é 

emitir FBs pertinentes, isto é, com o conteúdo adequado (objectivo e sintético) 

e no momento apropriado. Caso contrário, se transmitisse demasiada 

informação confundia os alunos e, em certa medida, até a mim própria, uma 

vez que não conseguia hierarquizar as minhas prioridades. Neste sentido, 

Bento (2003) refere que “se pretendemos ensinar com eficácia, se queremos 

formar nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, aproveitando o 

escasso tempo disponível, então temos que definir o essencial e concentrar 

nisso a nossa actividade e a dos alunos!” (p. 27)     

Agora, percebo que o domínio do conteúdo é crucial para a qualidade da 

leccionação em qualquer modalidade mas devemos recorrer a esse 

conhecimento de forma coerente e seleccionando aquilo que realmente importa 

naquele momento. “Objectivos e matéria em demasia impedem uma boa 

atmosfera de aprendizagem activa.” (Bento, 2003, p. 27) 

Outros aspectos que se alteraram na minha percepção do ser professor 

relacionam-se com a adopção e posterior aplicação de um determinado modelo 

curricular. Na faculdade estudamos muitos modelos e interpretamo-los, 

discorremos acerca das suas insuficiências e potencialidades e antes de 
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começar a dar aulas, no contexto do Estágio profissional, considerava que 

cada professor escolheria um dos modelos, que julgasse mais pertinente e 

adequado a si e à sua turma e aplicá-lo-ia na íntegra. Mas, assim que comecei 

a estar em contacto com a realidade pude constatar que nem sempre é assim e 

de que devemos retirar aquilo que cada modelo tem de melhor e moldar essas 

mesmas características à nossa realidade e contexto. Observemos o excerto 

do dia 11 de Março de 2011 que espelha esta constatação: 

“Se há coisa que aprendi nos últimos tempos com a aplicação do 

MED é que ninguém tem necessariamente que aplicar o modelo na 

íntegra. Contudo, e isto sim é importante podemos e devemos 

aplicar algumas especificidades deste modelo, aquelas que melhor 

se adequam à nossa turma e aos desideratos a que nos propomos. 

Sempre soube que eles podiam ir mais longe, sempre soube que 

tinham aquilo que era necessário dentro deles e hoje provaram-me 

isso mesmo. É que uma das coisas mais importantes no MED é o 

sentimento de pertença e o envolvimento dos alunos nas 

actividades. E quem disse que não podíamos ter tudo isso sem 

aplicar o MED? É possível e recomenda-se, eu não estou a aplicar o 

MED na ginástica e hoje vi perfeitamente o resultado desse mesmo 

envolvimento. Eles estavam interessados, motivados e envolvidos 

nas tarefas. Foi um óptimo momento! 

E todos estavam orgulhosos de si e das suas conquistas e das 

conquistas dos seus colegas e amigos. A partilha é isso mesmo. E 

sabe bem, muito bem!”  

  

Assim sendo, e tendo em conta a diferença contextual vivida em escola 

diferentes ou mesmo no seio de uma mesma escola mas em turma diferentes, 

a aplicação do MED poderá não se adequar na totalidade a uma turma e 

alguns professores poderão julgar que este tipo de trabalho é inconcebível. 

Apesar das características tão diferentes de cada aluno e turma, poderemos 

sempre usufruir de uma ou duas particularidades do MED que julguemos 

prover efeitos na aprendizagem da nossa turma e aplicá-las como, por 
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exemplo, uma competição entre grupos de trabalho, a reflexão acerca do 

trabalho de cada grupo, a introdução de um árbitro durante um jogo, entre 

outros. 

A mudança em relação a alguns aspectos do ser professor foi 

influenciada, certamente, pela aplicação do MED e pela resposta dos alunos ao 

mesmo. Na realidade, experienciar sucesso na aplicação de um qualquer 

modelo curricular altera crenças e permite-nos (re)construir novos 

entendimentos. 

Neste quadro, Sinelnikov (2009), num estudo acerca do desenvolvimento 

profissional dos professores aquando da introdução de um novo modelo 

curricular, mais especificamente do MED, concluiu que “the significant changes 

in teacher beliefs and attitudes occur after they gain evidence of improvements 

in student learning. In turn, the improvements in student learning result from the 

teacher changing the classroom practices.”(p. 18) Ou seja, este é um processo 

em que impera a reciprocidade e a construção conjunta de saberes. 

Por conseguinte, porque se trata de um processo em constante parceria, 

sempre fiz questão de estar atenta ao trabalho desenvolvido por todos os 

alunos e de acompanhar as suas descobertas e investimentos, emitindo 

feedbacks acerca dos mesmos e reforçando positivamente todo o seu esforço. 

Comentava assiduamente os sites criados por eles no contexto MED, propondo 

novas actividades, resoluções e incentivando o trabalho que estavam a 

desenvolver, tal como é perceptível no excerto do dia 28 de Janeiro de 2011 

concernente à primeira aula MED: 

“Aquele aluno que criou um blog fez algo fantástico, foi comentar a 

aula no geral, o que deveriam melhorar e manter e pronunciou-se 

acerca de cada um dos jogadores. Absolutamente fantástico. Claro 

que fui logo colocar mais questões e elogiar o seu trabalho. Tento, 

sempre, comentar cada post que eles fazem ou responder aos seus 

comentários no blog que eu criei para a turma.” 

 

O desenvolvimento do MED carece de um investimento extremamente 

grande em espaços e tempos que não meramente os da aula formal, sendo 
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que os sites, emails e blogs criados tanto por mim como pelos meus alunos se 

constituíram como plataformas privilegiadas de discussão entre mim e eles. Da 

mesma forma, acredito fortemente que o envolvimento dos alunos e o reforço 

positivo das suas acções concorre para a durabilidade e solidez de uma 

aprendizagem no tempo. 

Num estudo acerca da aplicação do MED na Coreia, Kim, Penney, Cho e 

Choi (2006) colocam em evidência a importância da emissão de feedbacks, 

mencionando uma das rotinas estabelecidas aquando da sua numa escola da 

Coreia: “feedback is fundamental to improvements in any aspect of learning. In 

addition to the meetings with captains and coaches, Jo gave feedback in 

response to the postings on notice boards and work in team portfolios. She 

established a system whereby portfolios would be handed in every week and 

she would provide suggestions/guidance for work the next week.” (p. 9) 

Se estes momentos e aprendizagens durarem no tempo e se se 

manifestarem noutros contextos e em anos vindouros no contexto, por 

exemplo, da aula de Educação Física, então o professor terá a sua maior 

recompensa, que é ver o aluno desenvolver-se e crescer em capacidades, em 

horizontes e em ambição. Na perscrutação deste desiderato o professor vive 

um processo constante de questionamento acerca do seu papel e função na 

vida do aluno, bem como, acerca da sua responsabilidade nas aprendizagens 

dos seus alunos. Esta noção ficou bem evidente no excerto do dia 30 de 

Janeiro de 2011: 

“Fico sempre contente quando vejo o quanto eles já cresceram, o 

quanto se modificaram, a forma como agora perspectivam o seu 

percurso na escola e mais especificamente na educação física. 

Mas há alguns momentos em que dou por mim a pensar se eu terei 

alguma responsabilidade por todo este reboliço fantástico e 

incomensurável em torno das aulas. Será que consigo realmente 

envolve-los nas actividades? Fomentar o espírito de auto-descoberta 

e a necessidade constante pela melhoria do que fazemos e do que 

somos? Sei que me esforço para isso, sei que eu própria me sinto 

assim e penso que lhes transmito essa "energia positiva".  
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Interrogo-me sobre esta questão, tenho receio de em alguns 

momentos não passar de uma espécie de transeunte ocasional.   

Sei que o ano passado alguns dos alunos já vivenciaram o MED 

(noutra modalidade) mas também sei que alguns dos aspectos que 

eles têm vindo a desenvolver este ano são novos e nunca o haviam 

feito. Por outro lado, tenho muitos alunos que são novos na turma e 

mesmo esses, que nunca vivenciaram o MED, estão envolvidos. 

Bem sei que, por norma, a minha turma é intrinsecamente motivada 

mas gosto de pensar que eu também contribuo para isso. Continuo 

todos os dias a orientar a minha actuação por essa necessidade tão 

minha de fazer, pelo menos, uma pequenina diferença na vida 

destes alunos. 

Espero mesmo estar a conseguir esse meu objectivo. Mostrar-lhes 

realidades novas e diferentes, mostrar que sim, que é possível 

ambicionar por um futuro melhor, com trabalho e dedicação, que 

podemos sempre melhorar o que somos, sentimos e sabemos. 

Julgo serem normais estas inquietações. Julgo que um dia, mais 

tarde ou mais cedo, terei resposta para as mesmas.” 

 

Qualquer professor que paute a sua actuação por esta necessidade de 

ajudar a transformar os alunos em mais e melhor é, em algum momento, 

assoberbado por este tipo de questões e, quiçá, nunca exista uma resposta 

terminal e acertada para as mesmas. Contudo, em nenhum momento deixei de 

me interrogar acerca das minhas acções, motivações e ambições para com 

esta turma e para comigo, pois julgo que este é o caminho mais acertado para 

que possamos transpor barreiras, melhorar a nossa actuação e discernir aquilo 

de, de facto, é crucial no processo de ensino-aprendizagem.  

Esta preocupação, este querer mais é uma responsabilidade constante do 

professor e jamais se desvanece, uma vez que a actuação de qualquer 

professor se deve pautar pela tentativa incessante de proporcionar as 

condições adequadas para que os alunos possam aprender. Esta noção está 
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presente no excerto do dia 18 de Fevereiro de 2011, relativo à reflexão 

posterior a uma aula: 

“A responsabilidade também é minha e a situação já está resolvida, 

não poderia permitir que estes dois alunos se sentissem novamente 

como hoje. Enquanto professora e estando ciente de que 

relativamente ao campo financeiro pouco ou nada posso fazer, tento 

pensar nestas situações todos os dias. Por mais que canse e doa e 

custe e os olhos se fechem por momentos, eu esforço-me e faço 

tudo por eles, para que sejam aulas criativas e com elevada 

qualidade, com aprendizagens constantes, para que eles aprendam 

que têm direito a tudo quanto sonharam, que é possível e realizável, 

que um dia serão adultos bem formados, com ambição e 

sofreguidão pelo sucesso para que possam singrar na vida e 

transmitir esses mesmos valores de abnegação, esforço, dedicação 

e trabalho aos seus filhos. Espero que um dia as coisas sejam 

diferentes para eles.” 

 

A intencionalidade do professor deve ser, portanto, a de tornar a 

aprendizagem possível e provável. Mesmo que ele não possa resolver algumas 

das situações presentes, não raras vezes, no contexto educativo, pode e deve 

facultar um processo formativo de alta qualidade.   

A aplicação do MED reforçou algumas das minhas ideias acerca do que é 

ser professor e ajudou-me, da mesma forma, a perspectivar outras formas de 

entender esta profissão mesclada com vocação. E ser professor materializa-se 

desta forma: numa preocupação constante com a qualidade do processo e com 

a evolução dos alunos. Na aplicação deste modelo o trabalho realizado fora do 

contexto da aula é extremamente importante e, dessa forma, devemo-nos 

comprometer com as incumbências do mesmo para que a sua aplicação possa 

trazer benefícios. 

Acima de tudo, aprendi que independentemente do modelo que 

estejamos a aplicar é possível envolver os alunos nas actividades propostas e 

consciencializá-los para a importância da sua responsabilidade no seu 
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processo de ensino-aprendizagem. Acredito que o MED é um modelo 

privilegiado que permite perseguir, quem sabe, um novo paradigma para a 

Educação Física, renovando os olhares sobre a mesma, sobre a actuação do 

professor, sobre o envolvimento dos alunos, numa tríade de íntima relação 

impossível de contestar.       

 

7.6 Conclusões 

 

A aplicação do MED trouxe ao meu quotidiano de professora/estagiária 

sensações de natureza distinta e, por vezes opostas. Desde a ansiedade, aos 

conflitos, passando pela excitação e alegria tudo foi vivenciado neste período. 

Paralelamente a esta variabilidade de sensações a aquisição de novas 

aprendizagens foi uma constante. Posso mesmo afirmar que a aplicação deste 

modelo curricular foi um processo de (re)invenção constante do meu papel face 

à escola, ao ensino e aos meus alunos.  

Durante a aplicação deste modelo fui percebendo, de forma mais 

fidedigna, alguns aspectos do acto educativo, como sejam a importância do 

Fair-Play, do trabalho em grupo, do envolvimento dos alunos nas actividades 

da aula e do nosso papel como orientadores de um processo, em detrimento 

de uma actuação mais prescritiva. Assim, passei a atribuir um novo significado 

ao processo de questionamento dos alunos, no sentido de os levar a criar um 

pensamento mais crítico e reflexivo, responsabilizando-os pelo seu processo 

de aprendizagem e pelo dos seus colegas. Ficou evidente para mim que o 

MED se constitui como um veículo extremamente adequado para alcançar 

esses desideratos. 

Quanto aos conteúdos pude perceber que a história de cada aluno, de 

onde vem e qual o seu contexto, devem ser tidos em conta aquando da 

aplicação do MED. Deste modo, nunca deveremos permitir que as nossas 

motivações ou ambições coloquem entraves à inclusão de todos os alunos. 

Por outro lado e porque com a aplicação do MED não se perdem de vista os 

objectivos motores, devemos ser capazes de nos concentrar no essencial, 
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hierarquizando prioridades e transmitindo-as claramente aos alunos. Outro 

aspecto a respeitar é que apenas se deve avançar quando os alunos tiverem 

adquirido os aspectos basilares que lhe permitam exercer a autonomia de 

forma responsável e compensadora do ponto de vista das aprendizagens. Por 

último, e independentemente de não devermos permitir que as aulas de 

Educação Física percam o seu cariz predominantemente motor, este modelo 

revelou-se um instrumento essencial no desenvolvimento de outros domínios, 

como o psico-social. Este revelou-se um instrumento que contribuiu 

grandemente para a formação dos alunos. 

Relativamente aos significados de destacar a reformulação da minha 

concepção do ensino da Educação Física. Neste sentido, a ansiedade inicial de 

aplicar um novo modelo baseado em concepções distintas daquelas que tinha, 

deu lugar à felicidade e sentimento de pertença e de conquista por perceber, 

nitidamente, que os alunos estavam envolvidos, motivados e a evoluir no 

domínio dos conteúdos, abeirando-se cada vez mais do paradigma central do 

MED: alunos desportivamente competentes, cultos e entusiastas. 

Pontualmente, existiram alguns momentos de desalento e desilusão em 

resultado de alguns comportamentos menos consentâneos com os princípios 

defendidos pelo MED. 

No que concerne às percepções acerca do que os alunos vivenciaram 

foi visível que eles sempre se empenharam no cumprimento das suas funções 

e extravasaram, em muito, as minhas expectativas, sendo que todos eles 

acabaram por criar um sentimento de pertença e grau de competência nas 

suas funções bastante relevante. Concomitantemente, os resultados por eles 

alcançados, seja no domínio motor, cognitivo ou psico-social, foi indiscutível, 

não apenas para mim, pois eles próprios se aperceberam desses ganhos. No 

final da unidade todos se sentiam mais confiantes nas diferentes funções que 

exerceram, desde jogador, à arbitragem, a oficial de mesa e estatístico, entre 

outras. 

Relativamente à minha própria actuação, pude perceber de que forma é 

que o professor pode trabalhar em conjunto com os alunos na consecução de 

um mesmo propósito, proporcionando tarefas de aprendizagem de elevado 
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relevo e qualidade. Tive, também, a oportunidade de revisitar algumas das 

minhas crenças, formadas enquanto aluna ou aquando dos anos anteriores da 

minha formação inicial. Assim sendo, percebi qual a pertinência dos feedbacks 

adequados (no momento adequado e com o conteúdo necessário) e assumi, 

finalmente, o acto educativo como um acto inerentemente imprevisível, onde a 

responsabilidade pelos nossos alunos é constante e irrevogável e a 

compensação por todo o nosso esforço e dedicação se encontra lado a lado 

com os alunos. 

No término desta auto-análise dos meus escritos, já não consigo 

imaginar o meu processo de formação sem esta grande oportunidade de rever 

e reler todos os meus passos e pensamentos, desilusões e ambições, certezas 

e dúvidas. Nesta retrospectiva pude perceber melhor quem sou e como sou no 

exercício daquela que virá a ser a minha actividade futura: ensinar. Hoje 

compreendo que só o “contacto” comigo mesma me permitiria atribuir novos e 

renovados significados ao vivido. Foi uma revelação olhar para mim, para as 

minhas atitudes e decisões como quem olha para o outro. A veracidade da 

vivência tida na aplicação do MED ganhou ainda mais significado. Percebi o 

quanto este processo significou para mim, quanto investi e criei com os meus 

alunos, quanto pensei e sonhei com o que deveria ser, em divagações que me 

levam alto na infinitude do pensamento, para que os resultados fossem o 

reflexo límpido e inequívoco de novas aprendizagens e da renovação de alguns 

dos paradigmas anteriormente vividos.  

A interpretação do meu relato constitui-se como a resposta aos meus 

porquês? Quem? Como? Quando? Onde? Com quem? Para quê? Deixem-me 

repetir o último: Para quê? 

Perspectivo, assim, a enorme contribuição que a Educação Física pode 

e deve ter na formação holística dos alunos, orientando-os no sentido de uma 

descoberta guiada em que mais do que o mero alcançar de resultados 

concretizados numa escala de 0 a 20 valores, importa definir a finalidade e o 

propósito da nossa actuação, que deve pautar-se por uma elevada qualidade, 

potenciando mentes criativas, ávidas de conhecimento, críticas, reflexivas e 

solidárias. 
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8. Nos meandros da avaliação e da classificação – entre o 

certo e a dúvida 
 

No ano do Estágio Profissional a diversidade de estímulos é 

simplesmente absurda. Absurda no melhor sentido possível. Num só dia, é 

possível experienciar tantos sentimentos e sensações quantos quisermos, 

basta para isso, que nos consigamos e queiramos envolver. Ainda que não 

quisesse ou não me apetecesse seria, certamente, impossível ficar alheia aos 

demais encantos da escola, das aulas e dos alunos, como se de uma nau se 

ouvisse o canto das sereias, que era sempre mais forte do que eu. Sentia-me 

envolvida com todas as tarefas inerentes ao Estágio e todas elas ocupavam um 

lugar especial no meu dia-a-dia. 

Porém, os desafios a superar eram, também, imensos e com a falta de 

experiência facilmente nos perdemos nas sinuosidades do caminho, sobretudo 

num caminho como este, tão longo e tão exigente. 

Um dos momentos que mais me marcou foi o da classificação dos 

alunos, fosse ela decorrente da avaliação contínua ou sumativa, formal ou 

informal, prática ou teórica.  

Importa, antes de mais, esclarecer a finalidade e aplicabilidade de cada 

tipo de avaliação. A avaliação deve ser um processo contínuo, podendo ser 

formal ou informal. A avaliação formal é mais constrangedora e não permite, 

tão facilmente, a generalização para a vida real. Exemplos dela são os testes 

escritos e os testes de aptidão isolados. A avaliação informal é uma forma de 

recorrer à avaliação como uma experiência de aprendizagem que promove o 

desenvolvimento dos alunos. A criação de um portefólio, de um jornal ou 

manter a estatística dos jogos são formas de avaliação informal. Siedentop e 

Tannehill (2000) dizem que “There is a spectrum of ways to assess student 

performance that includes both formal and informal means. These may be 

viewed on a continuum from standardized and controlled assessment (formal) 

on one end to less-structured assessments that are integrated into the learning 

process (informal) on the other end.” (p. 180) 



	  

122 
 

A avaliação poderá ser, ainda, formativa ou sumativa. A avaliação 

formativa sugere ajustamentos ao processo de ensino/aprendizagem, ajuda os 

alunos a melhorarem o seu desempenho e tende a ser informal, uma espécie 

de degrau deste ciclo, por outras palavras, providencia feedback com o intuito 

de reformular o processo de instrução (este feedback é direccionado para os 

alunos e, também, para o professor). A avaliação sumativa é formal, ocorre no 

final da sequência de instrução e prevê (quase sempre) a atribuição de uma 

classificação, atribuindo notas ou comparando alunos.  

Desta forma, e acerca da avaliação formativa, Pacheco, em 1998, refere 

que: “Utilizar a avaliação formativa como elemento central da construção do 

referente não significa que o professor abandone a formulação de objectivos de 

aprendizagem, tão-só que avalie a partir de um feedback contínuo que fornece 

informações para a recolha de dados”. (p. 116) 

Ainda neste concreto, Siedentop e Tannehill (2000) sintetizam a 

diferença entre avaliação formativa e sumativa da seguinte forma: “Both have 

their place in assessment, but there is a clear distinction between assessment 

that is intended to provide feedback to impact the ongoing instructional process 

(formative) and assessment that provides a final judgment on learning 

(summative)” (p. 181)     

Existe, no entanto, outro tipo de avaliação, a “avaliação alternativa”, que 

integra, praticamente, todo o tipo de avaliações diferentes das usuais situações 

analíticas. O aluno é incentivado a gerar uma resposta ao contrário de escolher 

uma previamente formulada. Divide-se em avaliação autêntica, que exprime o 

que os alunos fazem fora da escola e a avaliação tem lugar num cenário 

realista, reflectindo a vida real e em avaliação de desempenho, que requer que 

os estudantes criem algo utilizando o pensamento crítico ou a reflexão. Rink 

(2006) refere que “the reason that alternative assessment techniques have 

become more popular is that they tend to focus on more meaningful “real-life” 

learning.” (p. 272) 

Assim, a instrução, a avaliação e os resultados deve estar alinhados. 

Este facto coloca desafios aos alunos, que são responsabilizados por 

demonstrar a sua aprendizagem e aos professores, que devem desenhar 
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avaliações realistas para permitir que os alunos possam cumprir a sua parte. 

Contudo, nas tarefas de avaliação não deve ser só o professor a avaliar, os 

alunos podem e devem cumprir um papel determinante na avaliação contínua 

dos seus pares. 

Sentir que temos o poder nas mãos de mudar o destino dos nossos 

alunos é, deveras, assustador e, quanto a mim, perigoso quando utilizado 

erroneamente. Por isso mesmo, a seriedade com que encaramos este 

momento é fundamental para que não sejam cometidos lapsos. 

Por outro lado, era em momentos como este que me sentia cada 

vez mais como uma professora, apesar de todas as notas serem 
discutidas com quem de direito, era eu, em última análise, que as 
propunha. 

Mas o medo era constante: “E se estiver a ser injusta?”, “E se não 

conseguir ser imparcial?”, “E se alguém me questionar acerca da nota de um 

aluno?”, “E se não for capaz?”. Eram tantos os “s” que a determinada altura 

lhes perdi a conta e tentava transformar cada “s” numa certeza, pelo menos 

quanto àquelas perguntas que acredito ser possível. Uma certeza porém, 

quanto à justeza da elaboração dos critérios de avaliação e consequente 

aplicação não tinha qualquer dúvida. Estava, já, salvaguardado um dos 

aspectos mais prementes nestas questões. “A expressão “nota verdadeira” é 

um mito (Bonniol) que só poderia ser aceite se o teste fosse um objecto físico, 

susceptível de ser regulado por técnicas psicométricas. Mesmo assim, e 

apesar das imensas ciladas do objectivismo (Hadji, 1994), é possível  tornar a 

avaliação credível através de uma prática de construção do referente e da 

utilização de procedimentos fiáveis de classificação.” (Pacheco, 1998, p. 115) 

Desde o início do ano lectivo que fomos incentivados a envolver o 

processo de avaliação numa transparência inquestionável e quanta era a 

minha felicidade por ser assim, porque acredito que é bem mais simples para 

todos e, acima de tudo, porque acredito veementemente que alunos 
esclarecidos alcançam melhores prestações e, consequentemente, 

melhores classificações. Os meus alunos tinham, portanto, acesso a todas as 

matrizes de qualquer tipo de avaliação, fosse prática ou teórica, fosse formal ou 
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informal, e tinham, também, acesso a todas as classificações resultantes do 

processo avaliativo para que não houvesse nenhum tipo de equívoco. Neste 

concreto, Rink (2006) menciona que “teachers should teach with clear 

objectives, and provide opportunities for students to assess their progress. 

Their work becomes focused and accountable and the work of students 

becomes focused and accountable.” (p. 267)  

Também aqui o professor educa e desengane-se quem julga que em 

algum momento esta função cessa. É que a atribuição de uma classificação 

aquando de uma avaliação prática ou teórica não dita o outcome final, ou seja, 

a nota final de um aluno não se obtém pela simples média aritmética do 

resultado de todas as avaliações e a atribuição de uma classificação final 

engloba muito mais. No princípio de tudo, eu mantinha um documento no meu 

computador com informações acerca de todos os alunos, fosse na componente 

cognitiva, na motora ou na sócio-afectiva, que actualizava a cada aula que 

acrescentava ao meu reportório. Rapidamente percebi que não precisava de 

palavras, meramente escritas, aprendi a conhecer tão bem os meus alunos que 

criei, no sótão da minha cabeça, um filme com cada um deles. A película 

andava para trás e para a frente e permitia-me relembrar com extrema 

facilidade determinada situação, evento ou história. A nota final atende, 

obviamente, a todo esse filme e a atribuição de uma classificação tem, 

obrigatoriamente, que preconizar todo o historial do aluno, o seu percurso e 

evolução, o seu ponto de partida, de passagem e de chegada, para que essa 

mesma classificação espelhe todo o processo de ensino-aprendizagem. E tal 

como eu referia anteriormente, os professores têm que educar os alunos a 

perceber isso mesmo, que a sua nota final não é influenciada, somente, pelas 

classificações numéricas obtidas durante todo o ano. Tal como diz Bento 

(2003) “os adeptos radicais da análise rigorosa do produto esquecem que 

ensino e aprendizagem em Educação Física, como noutra disciplina qualquer, 

compreendem mais do que a melhoria da habilidades motoras de base. 

Atendem pouco ao facto de que um produto só surge, geralmente, mediante 

um processo, sendo indispensável, consequentemente, examinar este 

cuidadosamente.” (p. 182) 
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Este foi um processo algo moroso e existiam sempre alguns resistentes 

que insistiam que a sua classificação não estava certa porque as contas não 

davam isso! Mas com muito esforço e muitas conversas, e sim sempre pude 

conversar abertamente com os meus alunos, eles começaram a perceber que 

eu queria muito mais deles do que obter um 16 a ginástica acrobática ou um 17 

a futebol. E eu era clara e manifestava as minhas expectativas, que eram 

sempre altas mas creio que, igualmente, concretizáveis e esperava sempre 

mais e melhor deles. 

Sempre falámos sobre a avaliação, eu fazia questão de privilegiar um 

momento específico nos meados de cada período para falarmos sobre isso, 

pedia que se avaliassem, “E se o final do período fosse agora, qual era a 

classificação que propunham para vocês?”, eu comentava e exprimia a minha 

opinião. Repetíamos este ritual antes do término de cada período e no início do 

seguinte, numa espécie de mística muito própria para que todas as motivações, 

razões, desejos e frustrações fossem entendidas de parte a parte. Com o 

passar do tempo os seus argumentos deixaram de se quedar, unicamente, 

pelas avaliações palpáveis e passaram a evidenciar que este era um processo 

reflectido e ponderado. Decidi, então, propor um exercício: durante a avaliação 

de ginástica acrobática, que por sinal correu maravilhosamente bem, cada 

aluno tinha um ficha que eu havia elaborado, onde devia, de forma simples e 

concisa, avaliar a sua performance e a dos seus colegas. “The intent of all self-

assessment for students is to critically analyze aspects of their performance for 

comparison to their own goals, teacher-designed criteria, or peer performance 

standards. Self assessment requires the student to reflect upon performance, 

learn to compare what a performance feels like to what it should look like 

(kinesthetic knowledge), and be able to analyze correct versus incorrect 

performance.” (Siedentop e Tannehill, 2000, p. 200) Apesar de, em alguns 

aspectos, a hetero-avaliação assumir características ligeiramente diferentes, 

estamos em crer que o excerto anterior descreve de forma muito interessante e 

sucinta os objectivos deste tipo de avaliação e, mais concretamente, da 

actividade que lhes propus (Anexo A). Assim sendo, existia um espaço para a 

classificação numérica, de 0 a 20 valores. Confesso que não era com esta 
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coluna que estava preocupada. A coluna seguinte pedia-lhes a justificação e 

este sim era o momento do culminar do meu esforço para os educar, 

igualmente, neste concreto. Alguns deles eram menos minuciosos e reflexivos 

do que a maioria deles mas, no geral, todos foram extremamente justos, 

ponderados e honestos nas apreciações que realizaram. 

O reconhecimento da importância da clareza neste procedimento é 

indispensável para que os alunos façam parte activa do seu processo de 

aprendizagem, uma vez que só quando eles estão cientes da importância de 

alcançar determinadas competências, nos três domínios previstos para a 

Educação Física, e só quando percebem, nitidamente, de que forma poderão 

alcançar esses mesmos desideratos é que poderão definir estratégias para 

suprir as suas maiores dificuldades. Assim sendo, Siedentop e Tannehill (2000) 

referem que “the more realistic the performance assessment, the more students 

will be motivated to perform; and the result will be more learning, improvement, 

and success.” (p. 180) 

Apesar de todo o meu esforço para esclarecer as especificidades da 

avaliação, certo dia uma aluna abordou-me para falar comigo sobre a avaliação 

de ginástica acrobática. Segundo ela, e apesar de ela concordar com a sua 

nota, ela acreditava que algumas das notas, comparativamente à dela, eram 

injustas. Era tudo o que eu não queria ouvir... o tempo parou, a fugacidade de 

uma tal viagem no tempo sobrepôs-se a tudo e a todos e ali estava eu, 

confrontada com um dos meus maiores receios, o de avaliar os meus alunos 

de forma injusta, e um rubor desmedido invadiu a minha face e as minhas 

extremidades estavam agora frias e pálidas. Dez segundos que pareceram 

horas. Refiz-me, certifiquei-me de que estava tudo correcto e comecei a 

fundamentar a nota que havia atribuído, falámos da matriz que havia enviado, 

referi a diferença entre se ser base ou volante, reforcei, mais uma vez, a ideia 

de que a classificação final não é atribuída tendo em conta somente uma 
avaliação e aos pouco ela percebeu que o que eu estava a dizer era 
sincero e verdadeiro e acabou por reconhecer que, infelizmente, às vezes 

se esquecia de tudo o que envolvia avaliar. Respirei de alívio, convicta da 

minha decisão e certa de que as minhas assumpções estavam correctas. 
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Porém, é curioso como um simples acontecimento pode levar a tantas e 

tantas horas de cogitação. Dali a uns dias ainda me sentia quase que 

dormente como se tivesse pontos na alma, estarrecida pelas questões que 

colocava a mim mesma, não havia passado um único dia em que eu não 

tivesse revisto, às vezes mais do que uma vez, a minha grelha de avaliação e 

por mais absurdo que possa parecer deitava-me e acordava a pensar no 

assunto. Enquanto professores, quantas vezes teríamos sucumbido à 
mercê da subjectividade? Teríamos prejudicado algum aluno? Quantas vezes 

ouvimos este tipo de comentário: ela merece 13 mas é tão boa menina? Ou, 

ele merece 12 a futebol mas é tão esforçado! O momento e o local para avaliar 

tais qualidades não é este, é, antes, o da avaliação da componente do ser e 

este facto é crível para todos quantos exercem esta profissão, apesar disso a 

ocorrência destas situações parece não diminuir. Relativamente à 

subjectividade que envolve o processo de avaliação, Pacheco (1998) menciona 

que: “como na avaliação de um teste a objectividade depende da ordem dos 

testes, das características dos alunos e das representações dos professores, a 

nota do aluno é o resultado da relatividade de um juízo e que é delimitado tanto 

por factores de ordem pessoal, psicológica e social como por factores 

curriculares.” (p. 114) No caso da Educação Física a subjectividade pode 

aumentar exponencialmente, privando o processo de validade, quando a 

avaliação não é consentânea com os objectivos definidos, aquando do início do 

ano lectivo, para cada aluno ou mesmo quando esses objectivos não são, de 

todo, delimitados. Desta forma, e sem a definição de objectivos específicos não 

existe termo de comparação entre a situação inicial e final dos alunos, 

relativamente a uma determinada modalidade. Esta é, segundo Rink (2006), 

uma das razões que tem contribuído para o fracasso dos professores no 

âmbito da avaliação bem como para a descredibilização deste processo na 

Educação Física. A mesma autora (2006) adita, ainda, que “If you do not have 

an intended outcome, or, if you haven’t defined specific enough learning 

outcomes for students, then you have no need to determine what students have 

learned.” (p. 267)       
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Mas há esperança. Fiz questão de me lembrar disto todos os dias, para 

que nas próximas avaliações fosse ainda mais exaustiva, atenta, justa e 

correcta para com os meus alunos. É que é certo e sabido que avaliar 

preconiza melhorar. Mas será que nesta frase só se entende o melhoramento 

dos alunos? Não creio. De cada vez que era confrontada com a inevitabilidade 

desta situação melhorava a minha capacidade de julgar as competências dos 

alunos mediante padrões definidos previamente. Acresce, ainda, o facto de 

através da interpretação da avaliação e consequente percepção dos resultados 

da nossa orientação educativa, podermos redefinir as nossas metodologias e a 

forma como actuamos na realidade da aula, de forma a podermos alterar 

efeitos menos desejáveis. A este respeito, Couvaneiro e Reis (2007) referem 

que: “avaliar apenas como exercício de medição da aprendizagem é uma visão 

não só redutora mas também atrofiante das capacidades de avaliar se 

pensarmos que avaliar, mais do que mero instrumento de medida, é um 

processo de aprendizagem.” (p. 33) Assim, a avaliação permite-nos melhorar, 

de forma continuada, o cariz das nossas aulas. Ao cabo e ao resto é a praticar 

que se desenvolve um maior sentido de responsabilidade e de confiança, nesta 

função de se ser professor. Avaliar requer, ainda, que a reflexão faça parte do 

nosso quotidiano e é, também, nesta exigência que se legitima a avaliação. 

Bento (2003) alerta para o facto de que “sem um trabalho de reflexão 

suficientemente aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da 

actividade pedagógica do professor. E sem controlo permanente da qualidade 

do ensino nenhum professor consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua 

prática pessoal.” (p. 175)  

Todos passamos por estas incertezas e, no entanto, nenhum de nós se 

pode omitir ao cumprimento das mesmas. Mais vale, então, que aceitemos as 

nossas fraquezas e dúvidas naturalmente, porque fazem parte de nós e de 

quem somos, que as partilhemos e as discutamos na procura de um paradigma 

sério e competente, que confira validade e fiabilidade ao processo de avaliação 

em Educação Física. 

Há uma pequena linha que separa o certo e a dúvida. O medo de errar 

faz-nos sentir sempre pequeninos por dentro e a evidência da nossa 
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competência não escapa a tais missões, já que “ (...) analisar e avaliar o 

próprio ensino constitui um «INCÓMODO» NECESSÁRIO!” (Bento, 2003, p. 

178) 

O certo e a dúvida são como que dois corpos que se querem fundir num 

só, o poder de atracção é baluarte na vida do professor e em nós não há mais 

querer, do que fazer bem feito. E fazer bem feito é feito de certezas 

sarapintadas com dúvidas e de dúvidas sarapintadas com certezas, que vieram 

para ficar e que são marcas indeléveis em nós da cartografia pela procura da 

excelência.  
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9. Testemunhos da vida do professor para além dos 90 

minutos 

 
Ser professor envolve o desenvolvimento de diversas actividades e o 

desempenhar de diferentes e complementares funções, pelo que a 

permanência do professor na escola extravasa, em muito, o horário lectivo. 

Tendo em conta que no ano do Estágio Profissional somos assessorados de 

forma muito próxima e que possuímos um estatuto algo diferente dos restantes 

professores que integram o grupo disciplinar, é-nos concedido mais tempo para 

investirmos na nossa formação e para, em conjunto com o grupo disciplinar e 

com a escola suprirmos as nossas maiores dificuldades. 

Assim sendo, fomos incentivamos a participar nas mais diferentes áreas 

da escola e fomos, inclusive, responsabilizados pela organização de algumas 

actividades. Tamanhas incumbências foram deveras enriquecedoras durante o 

nosso processo de formação e vieram confirmar a crença de que a acção do 

professor não se esgota na mera leccionação das aulas porquanto a escola e 

neste concreto o Estágio Profissional pode e deve ser perspectivado como uma 

caixa de Petri, onde têm lugar as mais fantásticas criações e reinvenções 

educativas.   

Desta forma, e se atendermos ao artigo 6.º do Projecto Curricular de Escola 

(PCE) poderemos perceber que a todos os professores cabe, obviamente, a 

leccionação das aulas mas também e de forma a completar o horário lectivo, 

algumas das seguintes tarefas: “avaliação de desempenho de outros docentes; 

Direcção de Turma; Coordenação de Directores de Turma; Coordenação de 

Departamento; a Direcção de Instalações; Coordenação da Biblioteca Escolar; 

coordenação de clubes ou projectos; participação em clubes ou projectos; 

funções no âmbito do Desporto Escolar; actividades de substituição; apoio a 

alunos; tutorias (…)” 

Tanto quanto me foi possível, tentei imiscuir-me nas mais diferentes 

actividades da escola para que pudesse perceber o funcionamento intrínseco à 

mesma, ampliando o meu leque de conhecimentos e, por conseguinte, o meu 

leque de intervenção. 
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Estou em crer que a minha experiência enquanto estudante estagiária e 

a diversidade de funções por mim desempenhada durante este ano espelha, na 

perfeição, a complexidade da função docente, sendo que a plasticidade de 

actuação e de pensamento lhe está inerente, colocando em evidência a 

necessidade fulcral de uma ambivalência profissional na docência. 

 

9.1 A Direcção de Turma enquanto função diminuidora do 
hiato escola-família 
 

No que diz respeito, por exemplo, ao trabalho realizado com a directora 

da minha turma, pude perceber de que forma se processam os mais diferentes 

trâmites legais, como se elabora o mapa de faltas, participei nas reuniões de 

pais e, até, no horário de atendimento aos mesmos. Foi através de todas estas 

situações que compreendi verdadeiramente a responsabilidade inerente ao 

desempenho desta função, uma vez que o director de turma se afigura como a 

entidade chave na diminuição do hiato entre a escola e os pais. Uma vez que 

se pretende que estas duas entidades colaborem e que trabalhem rumo à 

consecução dos mesmos objectivos, a formação holísticas dos jovens, o 

director de turma deve saber interpretar as situações que surgem em cada 

turma; deve conseguir auscultar as necessidades tanto dos alunos como dos 

Encarregados de Educação e responder prontamente às mesmas; deve gerir 

todos os professores da turma visando um mesmo entendimento acerca do 

funcionamento da escola e da estandardização dos métodos utilizados e deve, 

sobretudo, garantir que estão reunidas todas as condições para que cada ano 

lectivo seja pautado pelo sucesso e pela aprendizagem efectiva dos alunos. 

Neste concreto, o momento que para mim foi mais marcante, foi a 

reunião de pais do 1º período, já que era a primeira vez que me via confrontada 

com os pais dos meus alunos, enquanto professora de Educação Física dos 

seus filhos. O dia 6 de Janeiro de 2011, será um dia que, certamente, nunca 

irei esquecer. Foi, mais ou menos, assim que me senti: ali estava eu, de frente 

para todos os pais. Exposta. Sentia  todos os olhos postos em mim, quem seria 
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aquela jovem? Senti-me quase como se tivesse a enfrentar um pelotão de 

fuzilamento. 

O meu olhar oscilava entre os pais, na tentativa de reconhecer alguém, 

a directora de turma e o chão. Eles cada vez eram mais, o que era um óptimo 

sinal, estavam interessados, queriam saber mais, perceber como nós, 

professores, vemos os seus filhos e como podemos unir esforços para os 

ajudarmos. Estava, realmente, inquieta mas as expectativas eram altas. 

Aquele silêncio inicial, que mediava a chegada de mais pais e a entrega 

das fichas de avaliação àqueles que já estavam presentes foi algo 

constrangedor. 

Ultrapassado esse momento, quer dizer, atenuado esse momento, pude 

olhar melhor para os pais. Eu não os conhecia e eles não me conheciam, mas 

sentia que sim, eu sabia algo acerca das suas vidas, assuntos discutidos em 

reuniões anteriores e conhecia os seus filhos, diz-me de onde vens, dir-te-ei 

quem és. Algo semelhante, certo? Sentia-me solidária com eles, comovida por 

eles e pelas suas vidas e pelos filhos que haviam criado. 

Os pais estavam atentos mas o seu olhar parecia-me vazio, faltava algo, 

parte da interacção tinha-se perdido pelo caminho. Rapidamente me veio à 

memória a expressão ‘receptáculos vazios’. Fazer a ponte entre um meio tão 

específico como o da escola e os pais é mais difícil do que pode parecer. 

Devemos ser claros, auscultar as suas ânsias, dizer aquilo que eles querem e 

precisam ouvir. Às vezes perguntava-me, será que eles percebem o que estão 

a ouvir? Ou, será que era este o intuito deles quando vieram a esta reunião? É 

que ninguém falava, questionava, comentava, nada. 

Mais do que transmitir dados, que facilmente se lêem na fichas de 

avaliação, devemos comunicar com os pais, ouvi-los, ajudá-los, estabelecer 

metas e objectivos em conjunto. Gostava que se tivesse criado mais 

interacção, pergunta, resposta, pergunta, resposta, partilha de opiniões, 

partilha de sentimentos, mais interacção, mais interacção, como se se tratasse 

da construção de uma simbiose perfeita entre os dois agentes activos e mais 

proeminentes na educação destes nossos alunos, colaboração. 
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Passamos o tempo a procurar estratégias para lidar com os alunos, para 

colmatar as suas dificuldades, para avaliá-los, para dar aulas, para tudo menos 

para aquilo que achamos não ser necessário. Quiçá estejamos equivocados. 

Tanto quanto pude descobrir hoje também devíamos traçar planos para estes 

encontros com os pais, definir planos para que todo o potencial destas reuniões 

fosse explorado, para que pudessemos unir esforços para a obtenção de um 

objectivo partilhado por ambos. Atribuir significado a estas reuniões, 

transformá-las em algo com conteúdo e consequências efectivas é uma tarefa 

extremamente árdua. Penso, até, que provavelmente nem os pais estarão 

habituados a esse tipo de formato, mas consigo imaginar e consigo elencar um 

sem número de vantagens, vantagens que permitiriam, pouco a pouco, dissipar 

as barreiras entre os dois intervenientes das mesmas, para que este peso nos 

ombros, de quem carrega o futuro de alguém, fosse dividido por dois. 

Queria conhecê-los, perceber quem eram, que dúvidas tinham, o que 

sugeriam, que atitudes tomavam em casa para que os seus filhos melhorassem 

as notas. 

Sem dúvida que a sua presença em massa denotava que estavam 

dispostos a ir mais além, que estavam dispostos a ser orientados num 

processo de partilha, que queriam saber o que poderiam fazer e alterar, que 

estavam dispostos a fazer mais e melhor.  

Felizmente, tive muitas oportunidades para privar com os pais e 

Encarregados de Educação dos meus alunos e cada um desses momentos foi, 

sem dúvida, extremamente prazeroso e útil, uma vez que a troca de opiniões, 

de objectivos, de estratégias só pode acrescentar algo de muito rico à nossa 

vivência na escola.   

Os pais têm que ter voz, uma que seja audível. Preparemo-nos, então, 

para dar resposta a estes anseios. 

 

9.2 O Corta-Mato escolar enquanto impacto com o real 
 

Outras das minhas incumbências, e esta partilhada por todo o núcleo de 

estágio, foi a organização do Corta-Mato escolar. Geralmente, esta é uma 
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actividade (prevista no Planeamento de Actividades Anual) que fica à 

responsabilidade do grupo disciplinar de Educação Física. Estávamos cientes 

de que o Corta-Mato do ano anterior havia sido bastante bem organizado e 

tendo em conta que esta seria a primeira vez que estaríamos numa posição de 

maior vulnerabilidade face aos nossos pares e, na realidade, ao resto da 

comunidade educativa, a ansiedade era bastante. 

Passados alguns meses, percebo, nitidamente, que era necessário e 

imprescindível que passássemos por uma situação daquele cariz para que 

pudéssemos perceber a gestão destes eventos, para que pudéssemos afirmar 

a nossa posição perante a escola e para que pudéssemos, em última análise, 

vivenciar o confronto com a realidade, qual postal ilustrador do Corta-Mato nas 

escolas.  

E na organização deste Corta-Mato tivemos oportunidade para tudo isso, 

foi uma montanha-russa de emoções, todas contrastantes, algo conflituosas 

mas verdadeiras e disso não se pode fugir. 

Quantas vezes, enquanto alunos, participámos no Corta-Mato? E de 

nenhuma delas nos apercebemos da dimensão organizativa que está por 

detrás dele. No dia anterior ao mesmo, soavam as oito badaladas do sino da 

Igreja de Mafamude e nós ainda estávamos na Escola. Havia pormenores que 

tinham que ser tratados, prémios de alguns patrocinadores de última hora a 

chegar, inscrições tardias a serem feitas. Mas nessa mesma noite, eu sabia 

que tudo aquilo que poderia ter sido feito para que o iniciar do dia seguinte 

fosse célere, estava terminado. 

O crepúsculo matutino anunciava o grande dia, as borboletas no 

estômago, uma necessidade veemente de viver aquele dia e, ao mesmo 

tempo, de que ele acabasse rapidamente, para que pudéssemos respirar de 

alívio, afinal de contas a responsabilidade era enorme e queríamos ser bem 

sucedidos na tarefa que nos havia sido atribuída. 

As tropas chegaram, as tarefas foram relembradas rapidamente, todos 

foram encaminhados para o seu posto e as últimas dúvidas foram esclarecidas. 

O papel dos nossos alunos foi fundamental e eles foram inexcedíveis no 

cumprimento das tarefas que lhes delegámos. O juízo que havíamos feito 
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deles, de que eram dignos de confiança e de que se iriam esforçar para que o 

dia corresse sem grandes problemas foi confirmado, mais uma vez. 

Quando começaram a chegar os alunos para o levantamento dos 

dorsais, rapidamente fomos assoberbados por uma massa humana que 

parecia não ter fim. Mas ao contrário do que havíamos previsto, a programação 

não sofreu nenhum tipo de atraso, muito pelo contrário, estávamos adiantados 

relativamente à programação. Esta situação originou alguns equívocos, sendo 

que alguns alunos, apesar de terem sido avisados de que todos deveriam 

permanecer junto ao local da corrida, não estavam presentes aquando do 

encetar da sua corrida. Nestas excepções, os alunos foram colocados a correr 

com outro escalão e todas as alterações foram feitas contando com a 

participação de todos os envolvidos, para que no final da mesma não fossem 

gerados quaisquer enganos. 

O dia estava soalheiro mas muito frio e as condições para correr não 

eram as ideais, pelo que dois ou três alunos não se sentiram muito bem. Estes 

alunos foram, rapidamente, ajudados e a intervenção dos quatro enfermeiros 

do Projecto de Educação para a Saúdes (PES) foi essencial durante toda a 

corrida. 

Durante a manhã houve dois momentos específicos para a activação 

cárdio-respiratória, com música e coreografias dadas por mim. Como são 

díspares os alunos mediante as oportunidades que lhes damos! Era evidente 

quais os alunos pertencentes a turmas onde o ritmo e a exposição face a si, ao 

seu corpo e ao outro eram trabalhados. Não quero com isto advogar que a 

única forma possível de trabalhar estes aspectos é através da dança. Antes, 

quero assinalar que aqueles alunos presos ao corriqueiro, ao banal, ao seguro, 

não ultrapassam as suas próprias barreiras porque não são ensinados a fazê-

lo. Que deleite ver os meus alunos, entre outros, a cumprir uma rotina musical 

sem preconceitos e a fruição, naquele momento, era indiscutível. E é sempre 

esse o sonho, que mais e mais alunos percebam que as arcaicas concepções 

como: ‘homens não dançam’, ‘tenho vergonha porque se vão rir de mim’, ‘não 

sei fazer isso’, são isso mesmo, meras ideias enclausuradas na ignorância de 

quem, por força das circunstâncias, nunca viveu outra realidade, uma realidade 
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maior e mais verdadeira, mais de sonho e de realização, menos de obrigação e 

de descontentamento, mais de concretização absoluta do ser-aluno. Venha a 

nós essa capacidade de criar aulas desafiantes e de explorar até as áreas em 

que nos sentimos incapazes, venha a nós a sede de fazer com que os nossos 

alunos transponham as dificuldades físicas, cognitivas e psico-sociais, venha a 

nós a idoneidade de motivar os nossos alunos, fazendo com que eles se 

transformem mais neles próprios, qual sinceridade para consigo.  

E nestes devaneios eis que olho para todas aquelas pessoas que se 

detinham à minha frente e só dois colegas de Educação Física é que 

partilhavam aquele momento, só dois, só dois. E o exemplo vem daí, certo? De 

quem tem a missão de educar todos os dias. Como posso eu pedir algo aos 

meus alunos, aliciá-los para determinadas actividades se nem eu participo 

nelas? Corremos o risco de cair no apertado reducionismo da demagogia.  

Havia já pedido a sua participação, mas voltei a fazê-lo publicamente, na 

esperança de que se sentissem impelidos a partilhar o espírito de alegria e de 

exaltação do exercício físico que se vivia na escola. E voltei a pedir. E voltei a 

pedir. Quando me senti, bem baixinho, quase a implorar, um dos colegas 

juntou-se a nós por brevíssimos momentos. Nesse momento os olhos dos seus 

alunos saltaram, brilharam porque afinal ‘o meu professor também está aqui’. 

Vale ou não a pena? 

E as diferentes corridas, referenciadas a cada escalão e género, foram 

tendo lugar e antes de cada uma delas as especificidades do percurso eram 

perscrutadas em conjunto. O sol ia ganhando lugar no céu azul, as horas 

tinham passado a voar e todas as pessoas envolvidas na organização do 

evento estavam a dar o seu melhor para que os eventuais danos colaterais 

fossem minimizados, os lanches eram suficientes e estavam a ser distribuídos 

de forma regrada e atempada, a distribuição das pulseiras nos pontos de 

controle estava, igualmente, a ser feita correctamente, as provas tinham um 

início e um final bem demarcado e dentro do horário previsto.    

Era tempo para a última corrida. A corrida dos professores, auxiliares de 

acção educativa e todos aqueles que estão diariamente envolvidos no 

funcionamento desta escola. Fomos equipar-nos, todo o núcleo de estágio e o 
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professor cooperante. Estávamos algo ansiosos, para ser sincera, era a 

primeira vez que estávamos tão expostos face à escola e à sua comunidade, 

nomeadamente por termos sido nós a organizar o evento. Apesar de termos 

colocado um aviso específico na sala dos funcionários e dos professores 

sabíamos, a priori, que a afluência não iria ser elevada. Da mesma forma, 

alguns dos professores de Educação Física, usualmente os únicos que 

participam no Corta-Mato escolar, não o poderiam fazer este ano devido a 

problemas de saúde. Mas sobravam alguns e portanto tínhamos esperança e, 

de certa forma, uma certeza inabalável de que os restantes lá iriam estar, para 

representar o grupo disciplinar e mostrar que mais do que pedir aos alunos que 

o façam, nós também participamos. 

Quando chegamos ao local de partida fui invadida por um misto de 

surpresa, frustração, desmotivação e, até, alguma indignação. Para onde 

tinham ido todas as pessoas? Onde foram os professores do grupo? E os 

jornalistas do evento? E o resto dos alunos? Onde foram? Éramos só nós: eu, 

a Leonor3, o Miguel4, o professor cooperante e alguns dos nossos alunos, 

espécies de despojos da manhã que havíamos preparado com tanto esforço e 

dedicação. Na verdade senti que nos tinham abandonado. Ninguém do 

gabinete correu. Ninguém. E nós, os resistentes, nem claque de apoio 

tínhamos. Estava triste. Esta nossa última corrida tinha sido negligenciada por 

todos, o filho bastardo do Corta-Mato ESAG 2010, se não fosse pelos nossos 

poucos alunos, também eles resistentes, estaríamos completamente sós e a 

diferença entre correr e não correr seria a mesma. Não tinha sido isto que eu 

tinha imaginado na minha cabeça. Não foi para isto que nos preparamos e 

trabalhamos. Não era assim que era suposto ser. Se calhar é inocência minha. 

Será a perda de encanto? Gostava que alguém acenasse com a cabeça, que 

me dissesse que sim, para sentir que não estou sozinha, para ter a certeza de 

que não é ilusão ou vontade desmedida minha em acreditar que as coisas 

deviam ser diferentes. O olhar algo desiludido na cara dos meus colegas deixa 

adivinhar algo parecido com o que estou a sentir. Do alto da minha pequenez 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Nome fictício.	  
4	  Nome fictício.	  
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gostava que alguém se apercebesse disso, pelo menos que ficasse a pensar 

na sua tomada de decisão. Não digo que tenha sido a errada, para mim sim, 

mas isso sou só eu, sou só mesmo eu. Bem sei que é mais cómodo não correr, 

sendo que aqui a corrida é uma metáfora, uma metáfora de tantas outras 

situações. Mas isso chega? Satisfaz a vossa existência? 

A corrida acabou quase tão depressa como se iniciou, chegamos e 

ninguém tinha voltado para nos ver e apoiar. Agora, derrotados, tínhamos que 

arrumar tudo e preparar as classificações da corrida para as dar a conhecer 

aos alunos. Mas havia uma réstia de esperança, pelo menos nós estávamos lá 

e como já havia dito nesta pequena reflexão, o exemplo vem de quem nos 

educa todos os dias e o nosso também estava lá. 

E depois surgem as questões usuais, teria sido nossa a culpa? Porque 

nós estudamos os documentos do Corta-Mato do ano passado e todos eles 

haviam participado, com mais ou menos voltas, na corrida. Se eles eram os 

mesmos, talvez a justificação estivesse em nós. Não os motivamos 

devidamente? Não estabelecemos as relações esperadas? Não fomos bem 

sucedidos na organização do evento? Questões que nos atormentaram durante 

todo o dia e ainda hoje. 

Depois do convívio durante o almoço do grupo disciplinar de Educação 

Física teve início a entrega de prémios. A presença do grupo não foi muito 

evidente, bem como a dos alunos. Em anos vindouros penso que a entrega de 

prémios deveria ser feita após o término de cada corrida, por forma a que a 

presença dos alunos fosse notória, o culminar dum acontecimento deste tipo... 

No final do dia, com o cansaço acumulado e alguns sentimentos para 

meditar pensámos que iríamos ter algum tipo de feedback, de opinião dos 

nossos colegas; eles são muito mais experientes do que nós, já participaram 

em inúmeros eventos como este e têm a capacidade de melhorar, em muito, a 

nossa formação. O que podíamos ter feito de forma diferente? Quais foram os 

pontos fortes? E fracos? Alguém tem sugestões? Alguém? Bom, uma pequena 

palavra de apreço era bem-vinda e mais ainda se nos ajudasse a perceber 

como poderíamos aprender com aquela situação. Uma panóplia de visões 

acerca do mesmo assunto é sempre mais enriquecedora do que recorrer, 
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somente, à nossa. Talvez tenha sido o facto de ter sido o último dia de aulas, a 

azáfama de entregar as notas e, no caso do directores de turma, de terem que 

tratar de todas as informações das suas turmas, mas na verdade nós 

estávamos à espera de algo. Ou será que este evento é já tido como um lugar-

comum? Uma inevitabilidade do final do 1º período? Mais uma tarefa que, 

simplesmente, tem que se cumprir?  

A nível pessoal e enquanto núcleo de estágio penso que cumprimos o 

que nos havia sido pedido, fomos expeditos e acho que a organização do 

evento foi adequada, sendo que não houve nenhum problema. Enquanto futura 

professora, deixou-me a pensar e a ansiar por mais, porque as coisas deveriam 

ser diferentes, chega de ouvir e ver aqueles ‘Isso passa-te’, como se a 

inspiração e a motivação de um professor expirasse num prazo pré-

determinado de cinco a dez anos após se começar a trabalhar.  

Mas isso chega? Satisfaz a vossa existência? 

 

9.3 A mística da vigilância do teste intermédio 
	  

Ao longo de todo este documento tem sido colocada em evidência uma 

certa transdisciplinaridade do professor, seja qual for a disciplina que lecciona. 

Apesar de eu ser quase professora de Educação Física, também tive que 

vigiar, mais do que uma vez, os testes intermédios de Biologia/Geologia dos 

meus alunos. Não há, certamente, nenhuma vez como a primeira porquanto 

tudo nos parece novo, fantástico, soberbo, a concretização de todas as nossas 

ambições e desejos e acredito, veementemente, que o primeiro impulso é 

sempre mais justo, é mais verdadeiro.  

Durante o ano do Estágio Profissional existe um sem-número de 

actividades, responsabilidades e funções que nos fazem abeirar da verdadeira 

essência do ser professor, uma mística que se desenvolve, que se cria e que 

enraíza em nós, ao longo de todo o ano, numa espécie de passagem para o 

outro lado, aquele que é o da profissão que quero que me acolha. 

Nesta construção da minha identidade profissional, a vigilância dos 

testes intermédios e todos os procedimentos que englobam, constituiu-se como 



 

143 
 

um marco indelével em mim, um salto de fé, um grito de ousadia e de 

conquista. . Este sentimento é perfeitamente visível no excerto do meu Diário 

de Bordo referente ao dia 11 de Fevereiro de 2011: 
“Adorei, a sério. Não sei bem porquê, ou melhor sei, porque é isto que eu 

adoro fazer - ser professora, mas senti-me extremamente confortável e 

feliz. Acho que estive sempre a sorrir, para mim, para dentro, por todo o 

caminho que já percorri. Estava mesmo entusiasmada. O ir buscar os 

testes, as regras estipuladas e o seu cumprimento, a seriedade da função, 

os formalismos que lhes estavam inerentes, a entrega dos testes, tudo.” 

 

E foi assim mesmo que me senti, percebem? No topo do mundo. É a 

constante novidade, desafio, resposta e consequente saciedade. É o querer 

mais e poder tê-lo, é chegar mais longe com os pés parados, que a mente não 

conhece limites. 

De uma mera assinatura, multiplicada por 24 vezes (na verdade foram 

bem mais!), vem a concretização faseada – qual regozijo. Um sorriso nos 

lábios: subtil, efémero e ao mesmo tempo perene. Mais um traço, mais uma 

linha percorrida pé ante pé e aquela sensação sempre presente de que estava 

quase lá, quase palpável, tal como ficou evidente no excerto do meu Diário de 

Bordo do dia 11 de Fevereiro de 2011: 

“Se as expectativas eram altas não estavam nem perto da realidade, 
daquilo que eu ia sentir. Bem sei que parece inocente ou até algo ridículo, 
afinal só ajudei a vigiar um Teste Intermédio… Mas é que para mim não foi 
só isso, é toda a significação que este episódio encerra em si, a minha 
primeira vez e ainda por cima pude assinar as folhas de teste e dizer as 
horas e os miúdos perguntavam-me coisas. É quase um ritual de 
passagem, algo meio místico para quem ainda não está na escola, é 
quase como assinar o livro de ponto e escrever o sumário. Não é o acto 
em si, é tudo o que quer dizer, sabem? 
 

Como é bom ver que as coisas mudam, não que aquilo que foi não volte 

a ser, porque volta, mas a bagagem agora é outra, o significado é outro, é 

maior e congregador, é uno e quase quase holístico. A mudança é 

subsequente à alteração das circunstâncias da vida, às vezes quase inevitável 

mas, amiúde, e prefiro pensar assim, é resultado das nossas conquistas, 
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batalhas, derrotas, empates e desempates das nossas construções. Aquilo que 

podemos fazer para mudar as nossas circunstâncias é demasiado para ser 

ignorado ou menosprezado, é mesmo demasiado. 

Não é uma mera vigilância, é toda a significação que encerra, é o ritual, 

o simbólico, uma aproximação mitológica do real. É o que significa, percebem? 

E só se torna significante porque eu lhe confiro essa propriedade, essa 

característica, bem o sei. Daí, que os episódios significantes da nossa vida não 

sejam transversais a todas as pessoas. Cada um tem os seus, são pessoais, 

íntimos e guardo os meus junto ao coração, na memória e naquela sensação 

tão própria, porque é tão minha. 

Ainda com os lábios positivamente arqueados reparo na oscilação do 

olhar, cima e baixo, baixo e cima, entre os meus manuscritos (que a urgência 

era demasiada para esperar pelo longínquo depois) e os meus alunos. 

Já havia visto tudo isto, o tic-tac praticamente audível do relógio, o olhar 

cintilante e hesitante, as caras preocupadas, ansiosas, concentradas e a 

caneta que não parava de escrevinhar. Tudo aquilo me parecia tão próximo e 

tão distante, tudo aquilo era agora tão meu, tão transfigurado à minha renovada 

imagem. 

Incrível como um mesmo tempo pode ser tão diferente. O relógio é o 

mesmo, sempre com três ponteiros, passam os segundos que se transformam 

em minutos, que se transformam em horas, contudo passa a velocidades tão 

díspares. 

Para uns passou demasiadamente rápido, tudo parecia tão insuficiente, 

tão fugaz para tudo o que tinham que fazer; para outros, companheiros de 

jornada, porque os anos de experiência já conferiram o traquejo necessário 

para navegar nestas águas da docência, deve ter sido um compasso lento e 

agradável; para mim, foi uma miscelânea de velocidade: rápido, porque o 

momento era único e de fruição, lento para que pudesse captar cada momento, 

cada silhueta, cada toque, cada odor e mesmo cada dor. 

Um só tempo, em não sincronia, e tantas são as variáveis e os ritmos. 

Fascinante. Um só tempo.    
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9.4 Corridas contra o tempo 
 

 Corremos contra o tempo quando sentimos que temos demasiado para 

fazer, demasiado para aprender, demasiado para viver e para sentir. Este foi 

um ano com provas de fundo, em que para além de ter o privilégio de leccionar 

pude, felizmente, participar em diversas actividades com os meus alunos 

porque quem é professor, também o é fora dos muros da escola. 

Foi acreditando neste prenuncio que organizei diferentes visitas de 

estudo (mostra da UP, feira do livro, baixa cultural do Porto, exposição do 

Corpo Humano) e que organizei a nossa ida a algumas das diferentes corridas 

que têm lugar na cidade do Porto (Corrida Sport Zone, Corrida do Dia do Pai, 

Corrida da Mulher). 

Em cada momento destes foi possível crescer e amadurecer 

determinados aspectos do ser professor, que julgo ultrapassarem os meandros 

do ginásio desportivo ou da sala de aula. Também para os meus alunos houve 

espaço, tempo e momentos para ver novas realidades, para alargarem os seus 

horizontes e, no caso das corridas, para fortalecerem a sua relação com a 

escola, com os pais, com os Encarregados de Educação e com o desporto.   

Quando falei na corrida Sport Zone (a primeira) os seus olhares eram 

transparentes, não era preciso nem uma palavra para eu perceber aquilo que 

eles estavam a pensar. Era e primeira vez que alguém lhes propunha algo 

assim, eles nunca tinham participado em nenhuma e já que são adolescentes, 

“será que aquilo é fixe?”  

Não esperava grande adesão, mas esperava que esta fosse a primeira 

de muito e, sobretudo, que este fosse um hábito a manter e, quiçá, a partilhar 

com o resto da família. Ainda assim, fomos 8 participantes e o melhor de tudo 

foram os seus comentários, tal como podemos perceber pelo seguinte excerto 

do meu Diário de Bordo, do dia 18 de Setembro de 2011: 

“Esta foi a primeira corrida em que alguns dos alunos participaram. 

Foi extremamente gratificante perceber que esta tinha sido a sua 

primeira experiência neste tipo de provas. O facto de ter sido uma 

situação nova e do agrado dos alunos permitiu-me abordar a 
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importância da continuidade do trabalho que realizamos nas aulas, 

de forma a que possamos perspectivar o exercício físico e a 

actividade desportiva como impulsionadora da qualidade de vida.  

Da mesma forma, pude intervir perante alguns pais, que estiveram 

presentes, promovendo uma maior interacção com o trabalho 

realizado na escola pelos seus filhos. Neste concreto o meu maior 

desejo é que em provas futuras o número de alunos aumente, sendo 

que a opinião dos colegas que estiveram presentes é deveras 

fundamental.” 

 

Seguiu-se a Corrida do Dia do Pai e foi nesta corrida que consegui que 

alguns pais aceitassem o desafio e fossem comigo e com os seus filhos até à 

Praceta do Molhe – Foz, participar naquele mega evento. Foram poucos e 

alguns à última da hora não conseguiram ir, mas foram alguns e na próxima 

corrida irão, certamente, mais um ou dois. 

Eu só queria desfazer mitos e preconceitos. Quando conheço algo de 

bom, sei que tenho a responsabilidade e obrigação de o dar a conhecer a todos 

aqueles que me rodeiam. Sei que muitas vezes as pessoas só não fazem as 

coisas de maneira diferente porque não conhecem outras formas, mas também 

sei que, podendo não ser as mais correctas, eu conheço outras soluções, 

alguém mas mostrou outrora. 

E todos juntos, cada um como conseguia, apoiando-se mutuamente, 

entre olhares carinhosos e encorajadores de pais e filhos, o apoio do amigo, a 

certeza de que iríamos conseguir, o espanto inabalável por se verem naquela 

posição, com o mar plantado mesmo ao nosso lado, “voámos pelas ruas, que 

fizemos céu.”  

O excerto do dia 13 de Março de 2011, do meu Diário de Bordo 

descreve de forma bastante fidedigna as sensações vividas nesta corrida: 

“Que manhã tão bem passada. S. Pedro honrou o compromisso que 

tinha comigo e não choveu durante a prova. Sabem o que é mais 

curioso? Apercebi-me, e ainda bem, que não precisava ter feito 

nenhum acordo divino, os meus alunos estavam preparados para 
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correr à chuva, sim porque eles contactaram-me com a seguinte 

questão: "Professora, nunca corremos à chuva mas como amanhã 

deve chover queríamos que nos aconselhasse acerca daquilo que 

devemos fazer!". Isto é simplesmente fantástico, eles estavam 

dispostos a ir, fossem qual fossem as condições do tempo. E eu 

levo-os comigo, aonde eu for. 

O melhor foi termos crescido de uma corrida para a outra, éramos 

mais e melhor, vieram amigos e até alguns pais. Fazíamos a ligação 

entre a escola, as aulas, os alunos e os pais, como eu queria isto: 

partilhar vivências, mostrar o trabalho que os seus filhos realizam, 

envolvê-los na nossa esfera, conversar com eles, responder a 

questões, ver os olhos brilhantes de novidade e de interesse. E vi, 

eles estavam perplexos com a quantidade de pessoas, todos 

vestidos de igual, a organização da corrida, o percurso; "Cães com 

camisolas?", "Nunca tinha visto isto!", "Até bebés vão, é incrível!", 

"Já reparei em algumas pessoas com deficiência e eles não 

desistem.", entre muitos outros comentários. Estavam, deveras, 

impressionados. E eu estava feliz. 

Adorei a partilha, o convívio, a entrega, a clareza dos sentimentos, o 

trazer do desporto para a nossa vida sempre e sei que é isto mesmo 

que quero fazer. Enquanto eu acreditar, há-de existir.” 

 

A última corrida, foi a Corrida da Mulher, com a particularidade de só 

poderem participar mulheres. Foi extremamente curioso quando fui abordada 

pelos meus alunos rapazes a dizer que também queriam participar na corrida e 

a desilusão foi evidente quando souberam que só podiam participar mulheres. 

Mas, nesse momento, entre gargalhadas pelo seu olhar inocente, eu tive a 

certeza de que havia conseguido atingir o meu objectivo e que no futuro, 

alguns dos meus alunos, iriam manter este hábito. 

A Corrida da Mulher foi, igualmente, um momento privilegiado para 

intervir junto dos meus alunos e dos seus pais, neste caso mães, que também 

participaram. Atente-se ao seguinte excerto do meu Diário de Bordo, do dia 15 
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de Maio de 2011, que reflecte claramente o sentimento de conquista que 

advém da participação dos meus alunos e dos seus pais nas corridas: 

“Já foram imensas as actividades que organizei com a minha turma 

e a sua participação tem sido constante. É verdade que o número de 

alunos oscila e, neste caso, o facto de não poderem ir rapazes 

diminuiu, em muito, o tamanho do nosso grupo. De qualquer forma, 

não posso deixar de ficar feliz, porquanto acredito que já conquistei 

imensas vitórias com eles. Acresce, ainda, o facto de que em cada 

corrida há sempre novas pessoas a participarem e desta vez mais 

uma mãe veio connosco. Aos poucos julgo estar a ajudar a alterar, 

por pouco que seja, as vivências e experiências destes meus alunos 

e é isso que me faz continuar.” 

 

No que diz respeito à organização de algumas visitas de estudo, acredito 

que ser professor é mais do que leccionar um determinado conteúdo 

programático, como matemática, inglês ou filosofia e, portanto, vejo a minha 

função como algo mais do que ensinar a jogar basquetebol, futebol ou voleibol, 

sendo que as visitas de estudo foram a materialização de algumas das minhas 

preocupações no que concerne ao desenvolvimento integral dos alunos. O 

professor tem, também, a responsabilidade e a obrigação de educar os seus 

alunos nos mais diferentes aspectos constituintes de um indivíduo. 

Na visita de estudo ao teatro, fomos assistir à Peça Frei Luís de Sousa e 

a diferença de comportamento e de maturidade entre a nossa escola e as 

restantes era abismal, sendo que, mais uma vez, ficámos, extremamente 

orgulhosos dos nossos alunos. Porém, naquela visita houve alguns 

pensamentos a reter, expressos na minha reflexão acerca da mesma, que data 

de dia 17 de Março de 2011, vejamos: 

“As escolas são todas tão parecidas e no entanto tão diferentes. Tão 

diferentes porque toda a cultura organizacional é tão dissemelhante, 

os contextos também, os professores e os alunos igualmente e estes 

serão o conteúdo mais intrínseco ao acto educativo. Existindo uma 

pessoa dentro de cada aluno, existe, também, uma multiplicidade de 
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olhares, de vontades, de comportamentos, de ambições, de tudo 

quanto é uma pessoa. 

E, portanto, como professores devemos ajustar-nos a cada uma 

destas pessoas e àquilo que constituem as suas circunstâncias. 

Percebo, claramente, a dificuldade de estarmos aptos a lidar com 

tanta diversidade. Percebo, claramente, a frustração de não 

conseguir orientar alguns dos nossos alunos face a um maior 

desenvolvimento e bem sei que por muito que queiramos, nem 

sempre é possível.  

(...) 

Ninguém tem respostas definitivas, nem tão pouco correctas e 

irrefutáveis mas acredito que há um nicho e oportunidade para cada 

um de nós fazer um pouco, o nosso pouco que pode transforma-se 

em imenso. Porque olho para as nossas turmas e vejo que é 

possível, porque mesmo tendo um ponto de partida diferente todos 

eles já evoluíram imenso. E penso que se trata disso mesmo: 

perceber que todos têm uma história diferente e que ainda assim é 

possível reescrevê-la.  

Não desejo a uniformidade, acredito no diverso e na cor e na 

multidão mas desejo sim que todos possam evoluir um pouco mais e 

para isso, para que possamos vivenciar a recompensa temos de 

pensar que as pessoas dentro dos alunos são todas diferentes e 

todos chegam a lugares diferentes: mas chegam a um novo lugar!” 

  

A visita à Mostra da UP foi extremamente importante, já que os meus 

alunos frequentam o 11º ano de escolaridade e a escolha de um futuro 

profissional se aproxima. Se por um lado, percebo que alguns dos meus alunos 

percebem claramente aquilo que querem fazer, outros sentem-se 

desnorteados, indecisos e, deste modo, pensei que a visita a uma feira deste 

cariz os pudesse auxiliar na clarificação de todas as possibilidades. Segue-se o 

excerto da reflexão (19 de Março de 2011) que, no meu entender, ilustra esta 

visita: 
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“Não acredito que outra pessoa possa tomar o lugar deles na 

descoberta do seu futuro nem na procura de informação, mas posso 

ajudar a promover esses encontros.  

Eles estavam muito interessados e sei que muitos mitos foram 

desfeitos, diversas questões tiveram resposta e novos sonhos foram 

reconstruídos. 

Para além disso é sempre bom passar estes momentos tão 

enriquecedores com os meus alunos, poder contribuir para algo 

maior e há instantes muito nítidos em que tenho a certeza de que 

também eles acreditam nestas pequenas concretizações. 

Apesar de não utilizar o Facebook, sei que os meus alunos recorrem 

inúmeras vezes a esta rede social e por esta altura apercebi-me de 

que são bastantes os meus alunos que lá colocaram fotos das 

nossas visitas com comentários realmente agradáveis e que 

denotam verdadeiro interesse e atribuição de significado. Às vezes 

poderia ser eu a exagerar as repercussões das nossas actividades, 

mas afinal eles sentem o mesmo. 

Podia ser melhor?” 

 

No seguimento da ideia de que os professores são responsáveis pela 

formação dos seus alunos e de que a escola deve suprir as suas necessidades 

quando, infelizmente, a família não consegue, surgiu a visita à Feira do Livro e 

a caminhada para descobrir o Porto cultural. Apesar da idade dos meus alunos 

(16/17 anos) poucos são aqueles que conhecem a sua cidade e alguns dos 

locais mais icónicos da mesma. Por outro lado, o prazer da leitura e do folhear 

as suas páginas tem vindo a perder-se. Por isso mesmo, decidi juntar o útil ao 

agradável e avivar algumas memórias ou, em alguns casos, criá-las. Aqui fica 

parte do relato dessa visita, retirado da reflexão do dia 24 de Fevereiro de 

2011: 

“Esta tarde, tão bem passada, caracterizou-se sobretudo pela 

novidade e pela primeira vez de mais um punhado de vivências. É 

que era a primeira vez que alguns deles iam tanto à feira do livro 
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como ao Palácio de Cristal! Por um lado, a tristeza é inevitável, são 

marcos da cidade que os viu nascer que nunca viram, são 

experiências que nunca tiveram, são coisas que nunca sentiram. 

Mas também é uma oportunidade que não posso perder, eu conheço 

esses sítios, sei aquilo que sentimos, posso fazer com que eles 

também os conheçam e o significado que atribuem faz parte de cada 

um mas seja ele qual for, sei que vai mudar algo dentro deles. 

Na feira pude falar sobre alguns livros que já havia lido, aconselhar, 

trocar impressões, motivá-los a ler, actividade que tem vindo a ser 

negligenciada a cada momento que passa e ouvir também as suas 

opiniões, os seus pensamentos. 

Fizemos o caminho a pé, exaltando o papel do desporto da nossa 

vida e quando saímos da feira do livro, voltamos a caminhar pelas 

ruas perdidas no tempo da cidade do Porto e fomos descobrindo 

meandros de uma vida antiga que eles também não conheciam. 

Relembro alguma melancolia, alguma ternura mesclada com 

comprometimento mas também a certeza de que aquela tarde iria 

mudar alguma coisa. 

Estivemos na Reitoria na Universidade do Porto, na praça dos 

Leões, na Torre dos Clérigos, na Livraria Lello&Irmão, entre outros e 

a cara de novidade, os olhos sedentos de conhecimento, a 

descoberta constante e a surpresa inevitável mostravam 

evidentemente que nunca haviam visto nenhum daqueles sítios. 

Fiquei absorta e surpreendida por nunca terem estado na Torre dos 

Clérigos mas para além de terem descoberto onde ficava o tal ex-

líbris descobriram, também, que o arquitecto do mesmo havia sido 

Nicolau Nasoni. Gostaram sobretudo da Livraria mais emblemática 

do Porto, os vitrais, as escadas serpenteantes de um vermelho tão 

vivo que parecia palpável, os trabalhados na madeira, a antiguidade 

e história que aquele sitio encerra. 

É a descoberta percebem? Sentir que pude proporcionar tantas 

primeiras vezes é incrível e lembra-me a cada instante que ser 
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professor é bem mais do que dar aulas, sinto-me útil, sinto que 

posso contribuir com alguma coisa para a formação dos meus 

alunos, sinto e sei que cada tarde como esta é um acrescento à sua 

vida. 

No final da tarde já ouvia alguns murmúrios: “Temos que repetir uma 

tarde como esta...” E eu concordo.” 

 

Algo me diz que estou certa sempre que incito os meus alunos a 

participarem nestes eventos, sei que um dia mais tarde se lembrarão de todas 

estas actividades, sei que pelo menos por um momento vão estar muito mais 

unidos porque partilharam algo e hoje em dia o tempo é escasso e foge por 

entre os dedos, sei que vão falar sobre as corridas que fizeram juntos nos 

almoços de família, sei que no futuro vão aceitar rapidamente o meu convite, 

sei o que sentia sempre que os meus pais estavam envolvidos nas minhas 

actividades e sei que naquele dia, também eles se sentiram assim.  

 

9.5 A construção da identidade profissional também passa 

pelo Desporto Escolar 
 

O Desporto Escolar constituiu-se como uma actividade deveras crucial 

no meu percurso de formação, sendo que pude participar nas 3 actividades que 

a nossa escola disponibiliza (BTT, esgrima e ginástica acrobática e de grupo). 

No Desporto Escolar pude suprir algumas das minhas dificuldades a nível do 

domínio do conteúdo e pude, igualmente, acompanhar a equipa de ginástica 

durante os treinos (4ª feira – 18.30h às 20.30h, 6ª feira – 18.30h às 21h e 

Sábado – 10h às 13h) e durante o calendário competitivo, sendo que o seu 

contributo foi indiscutível e incomensurável. 

Durante os treinos e durante as competições recorri, por diversas vezes, 

à captação de imagens, na linguagem da investigação aos métodos visuais, 

numa tentativa de captar a essência de cada momento e de poder retratar de 

forma mais real e apelativa uma das minhas  muitas realidades durante este 

ano lectivo. Desta forma, passarei a fazer um pequeno enquadramento teórico 
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acerca desta temática para depois avançar para a reflexão acerca dos 

significados e vivências tidas nesta actividade. 

 

9.5.1 Os métodos visuais 
 

 Os métodos visuais têm vindo a constituir-se como um acrescento à 

investigação nas ciências sociais, mormente na antropologia e na sociologia, 

sendo que através da captura de imagens o investigador pretende representar 

uma determinada realidade, promover a interpretação da mesma por parte do 

leitor ou tão somente complementar as suas informações. Phoenix (2010) 

confirma esta ideia, referindo que “Such growth reflects a rising appreciation of 

the ubiquity of imagery and visual culture in every day life, as evident by the 

growing number of texts focusing upon the analysis of visual representations, 

visual methods or both.” (p. 2) 

Os métodos visuais utilizados na investigação podem incluir fotografia, 

vídeo, entre outros, tal como referem Keller, Fleury, Perez, Ainsworth e 

Vaughan (2008): “Visual method approaches might include photographs and 

dialogue as data generated to provide insight and knowledge about the human 

condition and lead to a richer understanding of social, cultural, and contextual 

factors.” (p. 2) 

As imagens podem suprir diferentes intuitos, como por exemplo encetar 

uma entrevista ou constituir-se como o mote para a reflexão. Banks (2001) 

refere-se a esta temática dizendo que: “[photo-elicitation] involves  using 

photographs to invoke comments, memory and discussion in the course of a 

semi-structured interview. Specific examples of social relations or cultural forma 

depicted in the photographs can become the basis for a discussion of broader 

abstractions and generalities; conversely, vague memories can be given 

sharpness and focus, unleashing a flood of detail.” (pp. 87 e 88) 

Keller et al. (2008) acrescentam, ainda, que “Photo-elicitation involves a 

select number of pho- tographs assembled by the investigator, or produced by 

the participant and used to stimulate interview dialogue.” (p. 3) 
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 Alguns dos críticos face à utilização deste método advogam que à sua 

interpretação está inerente uma forte subjectividade, podendo esta conspurcar 

a sua validade. Contudo, tal como é nosso intuito, esta subjectividade pode ser 

percebida como um factor enriquecedor da interpretação de uma determinada 

realidade. Outros há, todavia, que defendem a sua utilização referindo que é 

possível isolar as suas evidências, constituindo-as em objecto de estudo. 

Assim, Banks (2001) menciona que “images exist materially in the world, are 

involved in particular and specific human social relations. (...) They have 

authors and consumers, they are attributed with agency and affect the agency 

of others. All these features are discernible, documentable, and can be isolated 

for analysis and comparison.” (p. 179) 

Uma vez que todas as acções humanas podem ser caracterizadas pela 

espontaneidade, podemos inferir que a autenticidade e a veracidade dos 

momentos captados permanecem intactos, não obstante a interferência do 

fotografo, sempre que toma uma decisão, como o que deve ou não incluir na 

fotografia. Da mesma forma, estamos cientes de que a visualização de uma 

determinada imagem por outrem pode não ser interpretada da forma que 

prevíamos. Neste contexto existe, amiúde, uma dualidade inextinguível entre o 

pólo dedutivo e o indutivo, devendo, todavia, conservar-se uma certa 

permeabilidade aos aspectos relevantes tanto de uma perspectiva como da 

outra. Assim sendo, Phoenix (2010) refere que “The researcher is required to 

shift between, on the one hand, a careful structural analysis of set parts, whilst, 

on the other hand, demonstrating an intuitive grasp of the whole.” (p. 9)   

Nesta caso, a partilha de um mesmo objecto de estudo – o desporto e o 

facto de partilharmos os aspectos de uma mesma cultura, podem aproximar 

ambas as interpretações. “But as with all symbolic linkages, there has to be a 

common cultural field that we share in order to interpret the symbolism 

correctly, and we establish our co-presence in that cultural field through 

sociality, through the sharing of social relations.” (Banks, 2001, p. 50). Phoenix 

(2010) menciona a importância da utilização dos métodos visuais em contexto 

desportivo, elencando três razões principais que legitimam a sua utilização 

neste contexto, referindo que “Incorporating visual methods into the field of 
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physical culture is useful for a number of reasons. First, they can offer a 

different way of ‘knowing’ the world of physical culture, which goes beyond 

knowledge constructed and communicated through written and spoken word 

alone. (…) Second, visual images can act as unique forms of data that have the 

ability to amass complexly layered meanings in a format, which is both 

accessible and easily retrievable to researchers, participants and audiences 

alike. Third, images are powerful in that they can do things. Images can evoke a 

particular kind of response.” (p. 3) É, então, nosso intento complementar a 

visão proporcionada ao leitor, enriquecendo-a, no que concerne ao Desporto 

Escolar, mais especificamente, à ginástica acrobática e de grupo. 

Pese embora todo o interesse manifestado pela utilização dos métodos 

visuais enquanto forma de perspectivar renovadas realidades, os métodos 

visuais possuem algumas insuficiências, que importa referir. A forma como a 

imagem é capturada (perto, longe, etc.) e a sua qualidade no que concerne à 

visualização do aspecto pretendido podem condicionar a utilização das 

imagens. Desta forma, todas as fotografias foram tiradas com o consentimento 

de todos os alunos e professores e apesar de todos conhecerem o objectivo da 

captura destas imagens, optamos pela recolha de imagens à distância e sem 

flash, para que nenhuma acção, dos professores ou dos alunos, ficasse 

comprometida. 

O senso comum refere que uma imagem vale por mais do que mil 

palavras e é com este entendimento enquanto precursor que pretendo retratar 

as minhas vivências neste âmbito, já que uma imagem tem sempre algo a 

acrescentar à palavra, jamais funcionando apenas como um acessório. Neste 

concreto, Banks (2001) refere que “the content of an image I refer to as its 

internal narrative – the story, if you will, that the image communicates.” (p. 11) 

A fotografia5, neste caso o método utilizado, pode ser percepcionado 

enquanto uma forma de narração per si, servindo de âncora aos sentimentos 

que a mesma evidencia.  

 

9.5.2 Vale de Rans sobre rodas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  Foi obtido consentimento junto dos encarregados de educação para a utilização das imagens que se seguem. 



 

156 
 

 
A profissão de ser professor tem imensa aventura, seja pelo "simples" 

facto de ajudar a realizar sonhos e construir identidades, que por si só já possui 

imensa adrenalina, seja pela nossa participação em actividades paralelas mas 

complementares à leccionação de aulas, tal como é evidente pela figura 1.  

 

 
Figura 1 – Antes do início da prova.  

 

E o dia da 1ª prova de BTT, foi um desses dias aventureiros. Confesso 

que por essa altura, já sentia alguma falta daquele tipo de actividades e por 

muito cedo que fosse, por muito frio e chuva que se fizesse sentir, soube-me 

bem sair um pouco do "escritório" e do computador (conforme a Figura 2). 

 

 
Figura 2 – À espera da nossa prova. 
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Fui pela primeira vez a uma prova de BTT, aliás antes do início deste 

ano eu nem imaginava que existia Desporto Escolar de tal modalidade. 

Contudo, penso sempre que devemos aproveitar todas as oportunidades que 

nos são concedidas, que nos permitem saber de cor cada recanto de uma 

escola, desta nossa escola. 

Tudo me permitiu ir mais além, saber mais um pouco, estar cada vez 

mais inteirada das rotinas e diferentes actividades que uma escola pode ter, 

quero estar preparada para qualquer eventualidade e procurei nesta escola, 

que se tornou num dos meus nichos de crescimento e desenvolvimento mais 

permanente, os conhecimentos de outrem para tornar mais inteiro aquele 

conhecimento que quero construir. Neste concreto, Onofre (1996) refere que 

“Assim, num processo de formação, o contacto com a realidade profissional 

deverá ser mediatizado por profissionais peritos que, intimamente identificados 

com a sua filosofia e estratégia, assegurem realização e/ou problematização de 

todo o tipo de experiências formativas, particularmente aquelas que se realizam 

nos períodos de formação teórica.” (p. 80) 

Na Figura 3 é possível observar o local de acreditação para a prova, 

uma das responsabilidades dos professores responsáveis pelo Desporto 

Escolar, em dia de prova: 

 
Figura 3 – Local de acreditação. 

 

Quero sempre conhecer os alunos e as pessoas que existem dentro 

deles e aqueles eram os momentos para isso, eram os momentos em que 
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conhecia novas e reavivadas realidades, novos e reavivados contextos e traços 

de personalidade. E esta novidade constante não é só dos alunos, é minha, é 

dos meus colegas de profissão, é de todos em conjunto, há sempre algo que 

está para existir, há sempre algo que ainda não vi mas quero ver. 

Depois é a aventura e a luta contra as adversidades que nos aproxima 

sempre um pouco mais e que reforça e veicula os laços entre professores e 

alunos, entre professores e professores e entre mim e a minha identidade 

profissional, veja-se a Figura 4. 

 

 
Figura 4 – A dificuldade de voltar para casa. 

 

Nesta provas aprendi sempre alguma coisa nova, é a mutabilidade do 

conhecimento, e o desenvolvimento profissional dos professores é, 

inevitavelmente, multidimensional: “ (...) esta área do sistema educativo não é 

imune a influências individuais, políticas, sociais, económicas e profissionais.” 

(Garcia, 1999, p. 196).     

Por isso nunca me escusei a participar na vida da escola e da 

comunidade, por isso procurei sempre novas formas de me completar, por isso 

sei que cada momento como aquele é um acrescento, dando ênfase à minha 

responsabilidade educativa e formativa, conhecendo mais de mim própria. 

 

9.5.3 A descoberta da Esgrima  
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 A prova de esgrima foi uma das oportunidades fantásticas que a Escola 

Secundária Almeida Garrett me proporcionou, aprender mais acerca de 

modalidades que nunca experimentei, que não domino e que não foram 

abordadas na faculdade. Poder-me-ão dizer que isso iria acontecer em 

qualquer escola onde eu estivesse a fazer o Estágio Profissional, talvez sim, 

talvez não, mas nesta escola, com este grupo disciplinar absolutamente 

fantástico tenho a certeza de que o apoio e o espírito de entreajuda vividos 

bem como a procura de novos entendimentos superou, em muito, as 

expectativas. Nunca, nenhum professor se inibiu de pedir ajuda, todos 

partilhavam aquilo que sabiam e ajudavam-se mutuamente. 

E no dia 5 de Fevereiro de 2011, dia da primeira Competição Regional 

de Esgrima, pude comprovar mais uma vez que aquela era, de facto, a 

realidade vigente no grupo disciplinar. Eles são, deveras, notáveis! 

A esgrima é uma modalidade bastante díspar das mais tradicionais, o 

equipamento é muito específico, uma espécie de código de honra ancestral 

que parece remontar à idade média, um certo cavalheirismo e o branco como 

mote para cada duelo (conforme Figura 5). 

  

 
Figura 5 – O equipamento de esgrima. 

 

Neste concreto, Costa (1990) menciona que “Pensando a partir dos 

símbolos, compreenderemos melhor a existência humana. E situando as 
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competições desportivas entre os sistemas  ais simbólicos e rituais do mundo 

actual, podemos chegar a um conhecimento profundo do homem e da nossa 

sociedade e descobrir o sentido autêntico da existência humana e da própria 

história do mundo.” (p. 64) 

Num primeiro momento senti-me completamente desadequada, não 

tenho qualquer base acerca do desenrolar desta modalidade e, no entanto, 

rapidamente este desconforto se transformou num sentimento de quase 

pertença, é que o esforço dos professores responsáveis, Gustavo6 e Carolina7, 

para me integrar foi inexplicável. 

Fiz de tudo, tirei fotos para que aqueles momentos não ficassem 

perdidos na memória, observei de perto cada jogo e a intervenção de cada 

árbitro e preenchi diversas fichas de jogo. De facto, a capacidade de 

observação é fundamental e fiquei extremamente impressionada com a 

quantidade de feedbacks e considerações que são emitidos pelo árbitro em tão 

pouco tempo: “Parada. Resposta. O ataque foi bom. Zona de atenção. 

Prontos? Começa.” (Figura 6) 

 

 
Figura 6 – Um dos jogos entre esgrimistas. 

 

 E isto é só um exemplo. A velocidade era tanta que às vezes até tinha 

dificuldade em perceber o que eles estavam a dizer. Por muito que eu pudesse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Nome fictício.	  
7	  Nome fictício.	  
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perceber a dificuldade das tarefas, tentar desempenhá-las era ainda mais 

árduo. O professor Gustavo arbitrou grande parte dos jogos durante toda a 

tarde e sempre que eu estava perto dele, ele questionava-me acerca daquilo 

que estava a acontecer, quem havia iniciado o ataque, se o toque havia sido 

em zona válida ou não, entre outros. Acho que não acertei um única vez nas 

respostas, falta-me a prática, mas aprendi bastante nessa tarde de sábado. 

Quando decidi mudar um pouco a incidência da minha atenção e me 

quedei pelos aspectos da organização, preenchimento de resultados, 

eliminatórias, entre outros, apercebi-me que para uma prova deste cariz 

funcionar bem era preciso muita dedicação e trabalho, afinal são tantas as 

coisas que fogem ao nosso controlo, variáveis que não conseguimos prever. 

Passei rapidamente de completamente leiga a ser eu a preencher os materiais 

da prova e os árbitros já me procuravam para saber qual o próximo jogo e para 

me facultarem o resultado daquele que haviam acabado de arbitrar (conforme 

Figura 7). 

 
Figura 7 – Resultados de um dos jogos. 

 

 Esta situação fez-me querer saber ainda mais e fiquei extremamente 

satisfeita com a minha evolução, nunca pensei que numa tarde pudesse 

aprender tanto acerca de algo que me era completamente alheio. 

Por outro lado, havia uma escola que tinha 4 alunos com NEE e que 

também estavam a participar na competição. Foi uma agradável surpresa para 

mim vê-los a praticar esgrima, todos os alunos os aceitavam sem qualquer tipo 
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de constrangimento e esta é uma das situações em que o poder transformante 

do desporto é vinculado. “Tem que questionar-se como é que o desporto pode 

contribuir para a autorealização do homem e para um mundo com maior 

acentuação na dignidade humana.” (Bento, 1989, p. 38) 

E sim, pude apreciar muita beleza misturada com gilets, uma espécie de 

“estado intemporal do ser” (Feio, 1990, p. 54), enquanto observava cada jogo 

era assaltada por uma estranheza enternecedora, a subtileza das intenções, a 

movimentação dos pés que se assemelha a uma dança, a mão levantada em 

tom de atenção e ao mesmo tempo de desafio, a luva branca que empunha o 

florete, o constante avançar e recuar, o combate evasivo e a consequente 

restituição da calma, tudo embrenhado na voz do árbitro, no gosto amargo do 

débito de oxigénio, do esforço, do suor e da dor premente dos músculos. Sim, 

é um desporto que nos pode levar a imaginar diversos cenários, cenários 

heróicos e que encerra em si algo de nobre, de mitológico (conforme Figura 8). 

 
Figura 8 – As especificidades da esgrima. 

 

“Nestes rituais desportivos são evocados temas da mitologia arcaica, 

como as oposições eternas entre a Vida e a Morte, o Céu e o Inferno, os Bons 

e os Maus.” (Costa, 1990, p. 62) 

 

9.5.4 O desporto colectivo que a ginástica pode ser 
 

O Desporto Escolar, na modalidade de ginástica acrobática, possui um 

quadro competitivo onde as mais variadas escolas se juntam para mostrarem 
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os frutos do seu trabalho. Numa primeira fase, são encontros entre as escolas 

de uma determinada área geográfica, depois passam a ser regionais e o 

culminar serão as provas nacionais. Obviamente cada escola apenas participa 

na fase seguinte se obtiver pontuação suficiente para se classificar nos 

primeiros lugares de cada eliminatória. 

 
9.5.4.1 A ansiedade da primeira prova 

 

Eram 8 horas da manhã e nós já estávamos na escola, como anfitriões 

tínhamos que arrumar todo o material, sinalizar os diferentes espaços, receber 

as outras escolas, entre outros (conforme Figuras 9, 10 e 11). 

 

 
Figuras 9, 10 e 11 – Os últimos preparativos para a prova. 

 

O encontro decorreu dentro da normalidade, todos os ginastas tiveram 

um determinado tempo para a realização da activação geral, seguidamente 

todos apresentaram os seus esquemas, fossem eles de grupo, pares ou trios e, 

em último lugar, tivemos uma das partes mais pedagógicas do encontro, 
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aquela onde todos os treinadores se misturaram e trabalharam com as 

diferentes escolas. 

Porém, existiu uma determinada sensação, um determinado momento 

em que me apercebi, claramente, de que algo estava errado. É que apesar de 

os professores responsáveis por estes alunos assumirem, neste contexto, uma 

função, ligeiramente, diferente, o âmago da questão mantém-se: educar. 

Pude assistir a atitudes pouco éticas e desleais, uma espécie de 

exaltação da competição acima de todos os valores e crenças, uma 

dessacralização da função que o Desporto Escolar assume na vida destes 

jovens. Vencer é importante, mas a que custo? Que mensagens erróneas são 

estas que enviamos aos nossos alunos? É esta a função pedagógica que tanto 

prezamos? Bento (1990) refere que “Um homem não adquire dignidade por ter 

batido um record, por ter ganho uma medalha olímpica, por ter obtido um título 

nacional ou mundial. O facto de ser homem implica já essa dignidade, pelo que 

são a garantia  desta, o seu respeito e protecção que conferem qualidade ao 

acto desportivo. O êxito desportivo não pode e não deve ser um produto 

cultivado e obtido por indivíduos portadores da mácula do homem não livre.” (p. 

38) 

Vou concretizar. Todos deveriam mostrar os novos esquemas ou as 

partes já terminadas dos novos esquemas e nós, ESAG, fomos a única escola 

a fazê-lo, fomos a única escola que jogou no cumprimento das regras, todos os 

outros fizeram as rotinas do ano passado, numa tentativa de esconder as 

novidades, para que não fossem copiados ou algo parecido. Com as nossas 

atitudes e tomadas de posição confirmamos perante os nossos alunos e atletas 

que é normal contornar as regras estipuladas, que não faz mal não sermos 

totalmente honestos se isso nos trouxer a vitória. 

Eu estava a borbulhar, apetecia-me gritar e terminar com aquela 

encenação narcisista de que todos estavam a cumprir o previsto para a prova, 

queria apontar com o dedo o cinismo de alguns treinadores que se iravam com 

outros por supostamente estarem a ser desonrosos e que, posteriormente, 

faziam a mesma coisa. Quanta era a imprudência de quem educa os nossos 

filhos, estariam a concretizar sonhos ou a realizar-se através dos outros? 
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Os colegas da escola estavam, de igual forma, consternados com a 

situação que, tanto quanto pude apurar, já se repetira mais vezes. Apesar de 

todas as tentativas para que esta situação originasse algum tipo de 

penalização junto de quem de direito, nada parecia sortir efeito e as acusações 

eram mútuas, alimentando aquele ciclo vicioso. 

Por pior que aquela situação me tenha feito sentir, por ver que em 

determinados momentos, em determinados contextos, se perde a bitola 

orientadora do acto educativo pela mão daqueles que o deveriam promover e 

defender, a cara dos nossos alunos e desabafos murmurantes eram bem 

piores. Eles vêm aquilo que eu vejo, ouvem aquilo que eu oiço, sentem aquilo 

que eu sinto e podem não lhe atribuir um significado tão pedagógico ou 

concreto mas sabem que algo está errado e sentem que não lhes vale de muito 

esforçarem-se porque algumas escolas são sempre tratadas de forma diferente 

e condescendente. Que desânimo! Saber, à partida, que competimos em 

circunstâncias diferentes e que, independentemente de todo o nosso esforço, 

alguém há-de sempre estar à nossa frente e não por ser necessariamente 

melhor do que nós. 

Restava-me, apenas, animá-los, mostrar-lhes que as coisas podem ser 

diferentes, que aquilo que importa é a forma como nós encaramos as 

adversidades e aquilo que aprendemos com elas, que eles são merecedores 

de todo o meu respeito e admiração pela dedicação ao trabalho e por terem 

agido de forma correcta (Figura 12). 

 

 
Figura 12 – O clima de afectividade vivido no grupo. 
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Mas, apesar de não ter acalentado aqueles seus sentimentos de 

frustração, que nada de bom trariam, eu partilhava-os em segredo e em 

segredo guardei-os e aqui, onde eles não os vêem, manifesto-os finalmente. 

 

9.5.4.2 A responsabilidade da segunda prova 
 

O bom de viver um mesmo momento mais do que uma vez, 

transfigurado pelo tempo que entretanto decorreu, é a comparação entre 

estímulos, entre sensações, entre reacções. 

Um mesmo sentimento a reter, aquele que se manifesta quando as 

condições não são as mesmas para todos os grupos. Apesar de não haver 

nada descrito no regulamento da prova o sentimento ético, a responsabilidade 

de educar os alunos em valores, tem que ser maior do que qualquer outro 

condicionalismo, Rocha (1996) menciona a terminologia de pessoa-educador: 

“Para além da consideração da personalidade do educando e em ordem  à 

correcta formação dela, a educação para a liberdade e a autonomia tem 

necessariamente que ver com os próprios educadores. É que nem todas as 

formas de educação conduzem a esse objectivo. Para que tal aconteça, exige-

se um ambiente propício e uma trajectória adequada.” (p. 33) 

Podem parecer minúcias, migalhas insignificantes dum mundo 

demasiadamente absoluto, provavelmente poucos ou nenhuns professores se 

preocuparam ou sequer se aperceberam destas situações, mas foram 

momentos que me marcaram, impossíveis de ignorar, difícil foi não me 

questionar, não me interrogar, não reflectir, não pular da cadeira, não me sentir 

irrequieta, não dar por mim parada e absorta como que num mundo paralelo a 

respirar fundo. “A sociedade actual apresenta muitas carências – a menor das 

quais não é a falta de pistas válidas e pluralistas, que apontem razões de viver 

e de realização do homem. Estas pistas são valores. E a realização do homem 

não se faz só amanhã (futuro!), mas vai-se construindo no dia a dia. E, se 

educar é, no fundo, dar uma ajuda a outrem para a sua realização, o mais 
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possível, integral, resulta claro ser absurda a posição dos que pretendem 

educar sem valores: seria caminhar para o vazio!” (Rocha, 1996, p. 17) 

 Algum do descontentamento patente na 1ª prova manteve-se mas na 2ª 

prova a maturidade dos ginastas, a sua vontade de competir fez com que 

alguma possível desmotivação ficasse para outro dia, noutro lugar, noutro 

momento que fosse mais oportuno (Figura 13). 

 

 
Figura 13 – A maturidade do grupo. 

 

Eu estava particularmente ansiosa, tinha estado a trabalhar com os 

alunos sozinha no dia anterior, tive que realizar algumas alterações de última 

hora, queria apoiá-los, motivá-los, estar presente, ser uma fonte de motivação, 

de confiança, de segurança. 

A maioria dos alunos estava a competir pela primeira vez e mesmo 

aqueles que já tinham experiência nas provas viam-se agora confrontados com 

um novo par ou trio, pelo que o nervosismo, ansiedade e sofreguidão de 

começar a prova era evidente (conforme Figura 14). 
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Figura 14 – Segundos antes da prova. 

 

Os pares e trios pareciam intermináveis, um imenso universo de 

sessenta e sete, sem contar com os esquemas de grupo, que eram pelo menos 

mais dez. O passar do tempo mesclado com desassossego e recepções 

falhadas traduziu-se em quebras de tensão de diferentes tipos e gravidade, 

sendo que todo o grupo vivia momentos de sobressalto. Por outro lado, 

também mostrava a união, preocupação e carinho partilhado por todos, mais 

do que colegas, amigos (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – A verdadeira união. 

 

O culminar da apresentação de cada esquema foi indescritível, 

trabalhamos juntos para um mesmo objectivo, que agora se concretizou, 

mesmo à nossa frente. E nem os erros, nem os esquecimentos, nem a 

celeridade com que algumas figuras eram abandonadas diminuiu o orgulho 
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imenso e incontido, manifestado vezes sem conta, em gritos, palmas, canções, 

murmúrios sorridentes de orelha a orelha (Figura 16). 

 

 
Figura 16 – A claque de apoio. 

 

A atmosfera foi de júbilo, novos fatos, irreverentes e ousados, 

coreografia feita e sabida, necessidade latejante de mostrar todo o esforço, os 

dias contados pelos dedos das mãos até ao momento tão aguardado e algum 

espírito de competição, tão salutar (conforme Figura 17). 

 

 
Figura 17 – A apresentação dos novos fatos. 

   

Todos juntos éramos um só no meio de centenas, o bom foi dividido, 

festejado, apetecido e merecido. O mau foi, também, dividido, suportado por 

muitos ombros, tornado mais fácil.  
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Antes do início da competição disse-lhes, emocionada, que 

independentemente daquilo que acontecesse naquele dia, eles eram e 

continuariam a ser os melhores para mim. Dito e feito. Eles são mesmo os 

melhores (Figura 18). 

 
Figura 18 – O grupo. 

 

9.5.4.3 A fruição da terceira prova 
 

Parece que irá ser sempre assim, quer dizer por muito tempo que passe, 

por muitas vezes que estejamos em prova, há-de sempre haver burburinho na 

nossa cabeça, borboletas na nossa barriga, as mãos que tremem em jeito de 

ansiedade e a torcida pela melhor escola do mundo. 

 Mas julgo que esta ansiedade é boa, aliás é óptima: ela só deixa de 

existir quando a rotina e previsibilidade se apoderam do nosso quotidiano. Para 

além da novidade constante e daquela sensação boa de nunca saber ao certo 

aquilo que vai acontecer, acredito veemente que nos preocupamos porque 

gostamos, e muito! 

  E eu gosto genuinamente daqueles miúdos e vivo de perto as coisas 

boas e menos boas, as derrotas e receios, as vitórias e conquistas. Por isso 

mesmo, sempre que alguém entra no praticável eu fico sempre na expectativa, 

e no caso da prova deste fim-de-semana, a evolução das suas prestações foi 

evidente (Figuras 19, 20 e 21). 
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Figuras 19, 20 e 21 – Alguns momentos da prova. 

 

Depois desta prova, a contagem é feita de forma decrescente, o relógio 

não pára e o calendário dita a data de duas semanas para que tenha lugar a 

próxima prova, com mais uma parte da coreografia – a derradeira. 

Na prova daquele fim-de-semana senti que tudo havia sido mais 

partilhado, não senti tanta rivalidade desmedida e acredito que os alunos de 

diferentes escolas estiveram mais unidos e solidários. 

E ver isso foi fenomenal, afinal eles são todos feitos da mesma matéria, 

procuram no desporto uma formação mais integral, que os oriente no sentido 

do desafio e evolução constante. E sempre que pisam o praticável, todos eles 

vivem um momento único e indescritível de fruição, de superação e nesses 

momentos, não há diferenças (conforme Figura 22). 
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Figura 22 – O grupo B. 

 

9.5.4.4 O dia-a-dia 
 

 No que diz respeito ao domínio do conteúdo foi nos treinos que mais 

pude aprender, foram muitas horas passadas no ginásio, umas a observar, 

outras a questionar, outras a praticar (Figura 23). 

 

 
Figura 23 – O treino. 

 

Para além de ter desenvolvido a minha capacidade de observação, pude 

reformular algumas concepções e aprimorar os feedbacks que os meus alunos 

tanto precisavam de ouvir (conforme Figura 24). 
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Figura 24 – Ângulo com dois bases. 

 

Por outro lado, as ajudas, mormente, em elementos técnicos de 

dificuldade elevada, sempre me fizeram sentir constrangida, uma vez que a 

precisão dos movimentos e o timming adequado são capitais para proporcionar 

aprendizagens efectivas. Vejamos o excerto do meu Diário de Bordo do dia 28 

de Janeiro de 2011: 

“Estive a aprender as ajudas do mortal à frente e da rondada-flick. O 

mais importante, para além de dominar a ajuda, é o timming com 

que se ajuda o executante. Esse timming pode determinar a ajuda 

correcta ou o completo falhanço do praticante.” 

 

Através de muitas repetições pude melhorar a minha percepção do 

movimento e orientar mais proficuamente a minha ajuda, a evolução que pude 

percepcionar foi enorme e julgo ter sido possível, sobretudo, à minha 

envolvência com o Desporto Escolar. Atentemos ao excerto do meu Diário de 

Bordo, do dia 2 de Fevereiro de 2011: 

“Num dos últimos treinos aprendi com o professor Afonso8 uma 

possível sequência de aprendizagem para o rolamento saltado. Hoje 

estive responsável pelo grupo C e pude colocar em prática esses 

mesmos exercícios. É sempre bom aplicar aquilo que aprendemos. 

Por outro lado, numa das fases do treino estive a realizar ajudas aos 

ginastas do grupo A. É incrível como são difíceis de fazer, o timming 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Nome fictício.	  
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tem que ser optimizado e depende de vários factores: do elemento a 

executar, do executante, da velocidade com que o realizam, do 

tamanho do executante, etc. Para ser sincera quando se trata de 

ajudar alunos do mesmo tamanho que eu (o que não é difícil!), 

maiores ou mais pesados, tenho bastante receio. Não só por mim 

mas também pelos próprios alunos. Mas também sei que para 

melhorar tenho que praticar, o que me coloca num conflito de 

interesses. De qualquer forma já sei mais do que aquilo que sabia no 

início do ano lectivo.” 

  

Foi, também, nos treinos que desenvolvi um maior sentimento de 

pertença e de identidade para com aquele grupo que tão bem me acolheu, quer 

fosse, pela camisola que envergava, pelos convívios ou pelas viagens de 

autocarro, tal como fica explícito através das Figuras 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e 

do excerto do meu Diário de Bordo, do dia 28 de Janeiro de 2011: 

“Depois de falar com ele apercebi-me de que as novas camisolas do 

desporto escolar personalizadas já tinham chegado! Fiquei muito 

feliz, estava ansiosa por este momento. Era a materialização da 

pertença a mais um dos aspectos concernentes à escola. Às vezes 

penso que este ano é cheio de trabalho mas também penso que não 

quero que acabe, é tão bom e engrandecedor. ” 
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Figuras 25, 26, 27, 28, 29, e 30 – Momentos fundamentais na construção da 

minha identidade profissional. 

 

Através da minha participação no Desporto Escolar pude tornar-me mais 

autónoma em actividades que extravasam a leccionação das aulas e neste 

momento sinto-me mais confiante face à minha competência para desenvolver 

uma actividade deste cariz no futuro. Este sentimento é evidente no excerto do 

dia 25 de Fevereiro de 2011, do meu Diário de Bordo:  

“Hoje é o último dia antes da prova e hoje sim estou ansiosa, muito! 

Os ginastas ainda não experimentaram os fatos, é preciso afinar 
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pormenores importantes, é preciso motivá-los e tentar que façam um 

bom trabalho. E eu hoje estou sozinha com o grupo A porque a 

professora Dulce não se encontra em Portugal. Por um lado é 

óptimo, é importante para mim, por outro é aterrador. Não é no 

último treino  que se fazem alterações de maior, mas há que treinar 

muito bem tudo aquilo que já aprenderam e por si só estar 

responsável pelo último treino antes da prova é muita 

responsabilidade.” 

 

Ao terminar esta viagem, olhando para as imagens e para as frases que 

aqui coloquei recordo todos e cada momento como se fossem únicos. E na 

verdade foram mesmo únicos (conforme Figura 31). 

 

 
Figura 31 – Mais um dos momentos do treino. 
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10. Revisitar o ser professor: recompensas de uma vida 

 

Sou todos quantos se amarram à tentativa denodada de desacorrentar Prometeu, de lhe 

libertar os pés e as mãos, a cabeça e a mente, a emoção e a razão, os desejos e os 

sentimentos, o riso e o sorriso. 

Bento, 2004, p. 46 

 

Esperava e espero que os meus alunos estejam receptivos a uma nova 

forma de encarar as aulas e o futuro. Comecei, pé ante pé, pensando naqueles 

professores que deixaram um sinal cravado em mim, naquela que queria que 

fosse a minha realidade. Marcar a diferença na vida dos nossos alunos é meio 

caminho para que as recompensas de se ser professor surjam na nossa vida e 

é a meio caminho que me apercebo de que é mais aquilo que recebemos do 

que aquilo que damos. Tudo começa com uma forma meio indefinida e a partir 

dela vamos construindo novos paradigmas, vamos conhecendo os alunos e as 

suas necessidades, percebemos claramente como intervir num meio que se 

pretende formador e delineador de novas experiências e aprendizagens, 

concorrendo para a exaltação do papel do professor na vida dos alunos e de 

cada aluno. A meio caminho apercebo-me de tudo quanto já conquistei. A meio 

caminho apercebo-me de como os meus alunos retribuem tudo quanto invisto, 

a cada dia que passa. 

Não existe uma combinação de palavras que possa colocar neste papel 

e que possam transmitir de forma suficientemente realista, sentida, vivida e 

fidedigna aquilo que é ser professor, aquilo que para mim é ser professora. 

A alegria de ter alunos, os olhares multiplicados pela ansiedade de 

aprender, o desafio de lidar com pessoas, com estas pessoas, com os seus 

detalhes e pormenores e requintes de personalidade, o acompanhar da sua 

evolução e do seu crescimento, daquele abrir asas e voar do cimo de uma 

falésia do alto da nossa pequenez, que não se esgota, porque há sempre mais 

alguma coisa a descobrir e a explorar. 

Ser professor é ser tudo e não ser nada e, quanto a mim, é ser 

recompensado pelo brilhantismo da sabedoria em crescendo, pela ligação 
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entre pupilos e mestre e vê-los anos mais tarde sabendo que tivemos algo a 

dizer durante o seu crescimento, suspiro!, recomeço, a mudança dos 

arquétipos que são mais do que humanos, a transfiguração à semelhança do 

que tem que ser, um forasteiro insaciável nos caminhos da concretização do 

Homem livre. 

É estar sempre expectante, em constante mudança, indagando os 

porquês, os como, os para quê, os quem, os onde e os com quem, só porque 

sim. Tal como refere Bento (2004) “é como se empreendesse uma viagem para 

fora de mim, movido pela ânsia de conhecer e percorrer o meu pequeno mundo 

pessoal dentro do mundo grande e maior dos outros.” (p. 43) 

A profissão de professor tem vindo a alterar-se, o paradigma difere dos 

de outrora e há-de, com certeza, continuar a reinventar-se pelo que a 
necessidade e capacidade de adequação é uma das características mais 

prementes num professor, adequar-se aos tempos e às tecnologias, aos 

alunos que são sempre outros, à complexificação natural da ordem e das 

coisas. Não devemos, contudo, esquecer que o cerne da profissão 
permanece inalterado, educar, sendo que apenas recorre a diferentes 

roupagens para se reafirmar à luz de novos saberes. Neste concreto, 

Roldão (1999) refere que “é um facto insofismável que o exercício da função do 

professor mudou. Todavia, atrevo-me a afirmar que é igualmente inegável que, 

no essencial, a função profissional não mudou...” (p. 112) 

O acto de ensinar, de aconselhar, de ‘fazer aprender’, nas palavras de 

Roldão, de querer bem, mantém-se e manifesta-se através de uma panóplia de 

técnicas como o questionamento, a exposição, a descoberta guiada, a 

pesquisa entre outros. Para a mesma autora (1999), “fazer aprender pressupõe 

a consciência de que a aprendizagem ocorre no outro e só é significativa se ele 

se apropriar dela activamente. Por isso mesmo são precisos professores.” (p. 

114) 

E é nesta mesma necessidade que os professores e a sua função se 

distinguem, somos nós que tornamos este processo em algo mais do que 

leitura passiva, actos de memorização e contas na máquina calculadora, um 

processo interactivo, de partilha e de construção conjunta e o poder de 
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abrilhantar tamanha responsabilidade e atribuir-lhe um cunho pessoal, que é 

tão nosso, que é indiscutível. 

A plenitude das aproximações à própria definição de ser professor são, 

em si e por si, as diversas recompensas da profissão, reiteradas por cada linha 

escrita anteriormente. 

Porém, as recompensas jamais são estanques, ou seja, elas são 
diversas e imensas e a percepção daquilo que pode ou não ser uma 
recompensa da profissão altera-se conforme o sujeito que as vivencia. 
Assim, cada indivíduo percepciona cada episódio da sua vida profissional de 

forma dissemelhante, a atribuição de significado difere de professor para 

professor e, por conseguinte, também aquilo que é reconhecido como 

recompensa. O ponto de partida é, já, descoincidente, as personalidades 
são diferentes, a formação inicial e contínua também e os episódios 

vividos não são excepção. Simões, C. & Simões, H. (1997) referem essa 

mesma diversidade de estímulos exteriores e interiores: “O desenvolvimento 

profissional através de uma multiplicidade de aspectos que transcendem a 

preparação formal para o exercício da profissão e que evoluem ao longo da 

carreira; tal processo implica, entre outros factores, uma reformulação da 

própria identidade psicossocial e inclui, para além dos elementos de ordem 

individual, as circunstâncias contextuais decorrentes de um determinado 

quadro formativo.” (p. 48)  

Sinto que este desenvolvimento profissional, recheado de recompensas, 

concorre para a formação de um auto-conceito renovado, uma espécie de 

melhoramento de um previamente existente e que é diferente em tudo, na cor, 

na forma, ao toque e ao cheiro, ao sentir e ao passar, tão preso em mim, tão 

dentro de mim. Também Simões, C. & Simões, H. (1997) advogam que: “Este 

equacionar da realidade de modo diferente interfere, de maneira 

complementar, nas concepções, ideias, perspectivas e estratégias, valores, 

atitudes e opiniões de ordem profissional em relação aos quais as pessoas 

fazem incidir a sua reflexão  (...) o que determina muitas facetas que 

influenciam a sua auto-estima e satisfação pessoal e, de um modo geral, muito 

do seu posicionamento face à realidade.” (p. 49) 
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As recompensas extravasam, em muito, a mera leccionação das aulas, 

tornar-se professor é tornar-se actor e assumir tantos papéis quanto possível. 

Sentindo-me professora sinto-me una e dividida em mil pedaços, que somados 

são maiores e melhores e, ainda mais, sei que sou conselheira e ombro, 

veículo de formação e muitas vezes ponto de partida e de chegada. Que ser 

professor é aprender e não só ensinar ou fazer aprender. Sou rede de 

segurança e trapezista, sou cartomante e líder, sou agricultora de princípios e 

de valores, sou zeladora do ser e do estar naquilo que Bento (2004) apelida 

metaforicamente de multidão de ofícios: “ser muitos – e ser de todos os tempos 

– num só que sou eu.” (p. 45) 

Se à primeira vista podemos perspectivar a multidão de ofícios como uma 

escolha feita por alguns, devemos compreender a urgência de tornar todos 
e cada professor em artistas de muitas e tantas funções com 

representatividade em vastíssimos palcos sendo que neste concreto, 
podemos assumir a profissão docente como um único ofício mas onde 
estão contidas inúmeras funções. Uma das funções que considero mais 

importante e com mais repercussões futuras é a de proporcionar todas as 

ferramentas ao nosso alcance para que os alunos possam singrar ao longo de 

toda a sua vida. Trata-se, portanto, de orientar os alunos na procura de uma 

maior autonomia na resolução de conflitos e problemas, na procura de novo 

conhecimento, na mediação das relações sociais estabelecidas fora e dentro 

da escola e de nunca lhes apresentar soluções pré-estabelecidas para as mais 

diversas situações, inibindo-os de serem críticos e de reflectirem acerca das 

suas próprias aprendizagens. Assim sendo, a recompensa da autonomia é 
uma das minhas favoritas, primeiro investimos e trabalhamos e 
esforçamo-nos para criar as condições absolutamente perfeitas para que 

os nossos alunos possam evoluir, melhorar e aprender e nem sempre é 
fácil, por vezes custa e dói e cansa e nem sempre conseguimos discernir 
claramente os resultados de tanto sacrifício mas há um dia, aquele dia, 
em que sentimos o húmido da emoção mesmo no canto de um olho 

porque finalmente tornou-se palpável aquela concretização que tanto 
ansiávamos. 
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Por momentos ficamos absortos, parados, absorvidos pelo encanto 

reconfortante de ver a verdadeira tomada de decisão, aquela que é 
sincera, reflectida, prudente, antecipada e fundamentada, aquela que 
espelha o nosso trabalho em conjunto com os nossos alunos. Haverá 
maior recompensa? Este é o seu ponto de partida, agora poderão percorrer o 

seu caminho, fazer as suas descobertas, transmitir esses mesmos princípios e 

valores, superar as expectativas e nunca, nunca ficar satisfeitos com a 

mediania. 

Mas este percurso, feito lado a lado com alunos e professores não é 

algo natural e espontâneo, acarreta esforço e dedicação. Alguns autores 

obviam: “contudo, pensar requer esforço e sofre a interferência de factores 

afectivos tais como: valores, motivações e atitudes. Fazer um raciocínio eficaz 

não basta, é necessário fazer disso um hábito.” (Cardoso, Peixoto, Serrano, 

Moreira, 1996, p. 76) 

Assim sendo, o clima envolvente deve ser propício ao desenvolvimento, à 

colocação de questões, ao aproveitamento do potencial de cada aluno, à 

investigação e jornadas de sonho e de descoberta não ocasionais mas sim 

corriqueiras. “As atitudes positivas relativamente ao pensar são encorajadas 

por um ambiente aberto ao questionamento e à exploração e são 

desencorajadas por ambientes autoritários e por aqueles em que a ênfase recai 

sobre a memorização.” (Cardoso et al. 1996, p. 76) 

A não esquecer que para o derradeiro saborear desta recompensa 

devemos ser nós, professores, os primeiros a desbravar os meandros do 

pensamento, junta-se uma medida de reflexão, outra da mistura de 

perscrutação e retrospectivas, uma pitada de definição de estratégias e outra 

de concretização das mesmas e polvilha-se com vontade aguerrida e dentes 

cerrados. 

Podemos, ainda, tentar realizar uma espécie de sistematização das 

recompensas, dividindo-as em recompensas a curto e a longo prazo. Acredito, 

veementemente, que esta será uma das inevitabilidades do ensino: na maioria 

dos casos, a recompensa, a resposta aos nossos esforços não é perceptível 

tão rapidamente quanto gostaríamos, porquanto é necessário dar tempo aos 
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alunos para amadurecerem e assimilarem tudo quanto aprenderam, aplicando 

esses mesmos ensinamentos no seu quotidiano. Acredito, até, que o facto de 

termos que ser pacientes e de termos que esperar algum tempo antes de as 

mudanças serem evidentes, pode originar alguns sentimentos de frustração ou 

desmotivação por parte do professor que julga, erroneamente, que da sua 

intervenção face a determinado aluno não resultou qualquer tipo de mais valia 

para o mesmo. 

Deste modo, e quanto às recompensas a curto prazo creio que a 
atenção ao pormenor é fundamental, devendo cada professor aprender a 

ler por entre as linhas de cada aluno. Cada mudança, quer seja no seu 

comportamento, nas expectativas manifestadas, no relacionamento com o 

outro, no domínio da matéria, entre outros, evidencia uma apropriação dos 

ensinamentos transmitidos pelo professor. Por outro lado, a nossa ambição 

deve encerrar em si uma dualidade algo contraditória: por um lado, deve ser 

desmedida, devemos acreditar que podemos mudar o Mundo e, mais 

concretamente, o Mundo de cada aluno; por outro, devemos ser contidos e 

atribuir o devido valor a cada alteração do paradigma de cada aluno, por mais 

pequena que seja. Considero, portanto, que estes são alguns exemplos 
das recompensas a curto prazo: uma atitude mais benevolente e solidária 
com os colegas, um teste ou trabalho excepcionalmente bom, uma 
performance durante um jogo formidável, uma apresentação de um 
trabalho teórico com confiança, presença e domínio do conteúdo, uma 

classificação no final do período mais elevada do que aquilo que 
poderíamos antever, entre muitas outras. Quanto a mim, julgo que as 

recompensas dependem, também, do aluno em questão, sendo que se alteram 

em conformidade com este aspecto. Quando num jogo desportivo colectivo 

algum dos meus alunos realiza passe e corta imediatamente para o cesto 
ou baliza de forma automática, sei que ele percebeu aquilo que deve fazer 
e, mais importante, porque é que deve fazer. Quando os meus alunos 

realizam figuras de acrobática do início ao fim cumprindo todos os 

pressupostos que lhe estão inerentes, bem como, as questões de segurança 

de forma fluida e natural, sei que este é um elemento gímnico que já faz parte 
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do seu reportório motor e que o conseguem adaptar e integrar num sequência 

gímnica, se necessário. Nestes momentos acredito que o meu trabalho deu 

frutos e sinto-me recompensada, é impossível disfarçar o brilho nos olhos. 

Existem, ainda, as recompensas a longo prazo, aquelas que são mais 

consistentes e que parecem prolongar-se durante o resto da vida. Cada 

professor orienta a sua acção tendo em conta esse mesmo desiderato. Tal 

ambição é concretizada quando, por exemplo, o professor reencontra algum 

aluno anos mais tarde e ouve as histórias do seu percurso de vida, aquilo que 

entretanto concretizou, o cargo que ocupa, os projectos em que está envolvido, 

aquilo que criou e conquistou. A forma como o ex-aluno aborda o professor e a 

sonoridade das suas palavras, envoltas em melancolia, deixam transparecer o 

quanto significaram aqueles momentos do passado, aqueles que lhe 

contribuíram para a construção deste futuro, agora presente, e mais nenhum 

outro. Certamente muitos outros professores terão tido um papel de relevo na 

sua formação, desenvolvimento e crescimento, uma panóplia de vivências e 

experiências contribuíram, de igual forma, para que o dia do reencontro fosse 

assim e não de outra forma, mas é impossível o professor não se questionar 

acerca do papel que desempenhou para que aquele seu aluno tivesse 

percorrido aquele trilho e tivesse vencido as vicissitudes da vida. As 

recompensas a longo prazo são como que um refrescar e reavivar de tempos 

passados, são o relembrar constante, ao virar de uma esquina, da razão que 

impele o professor, constantemente, a ensinar e a tentar alterar, por pouco que 

seja, a realidade de cada aluno. E sem esforço, sem comprometimento com a 

causa, sem querer desmedido, sem sonho e ambição, a probabilidade de haver 

recompensa é diminuta mas não se pode ficar eternamente à espera, pois 

não? Sentados, a desejar, imóveis, numa respiração cada vez mais lânguida, 

um olhar taciturno e pardacento, num desacreditar profundo. 

Então, professores enchamo-nos de coragem e respiração acesa, 
pensamento fumegante e audaz, pois as recompensas são para ser 
conquistadas e vividas e desfrutadas, está ao alcance de qualquer um, 

basta fazer acontecer, até porque temos tudo o que precisamos: os 
alunos. 
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E mais, desafio a não nos quedarmos por aqui, transmitamos este anseio,  

este capricho dos que acreditam, este desígnio do professorado a todos 

aqueles com quem compartilhamos a profissão mesclada com vocação, o 

cumprimento de um só destino na escola, incentivemos os alunos que somos 

todos nós amanhã a serem corajosos, porquanto não vai ser fácil. 

Teme-se aquilo que não se conhece, certo? No início, provavelmente vão 

ironizar as nossas ideias, um sorriso sarcástico em jeito de desmerecimento, 

um desabafo de escárnio e mal-dizer porque o tempo pode ser bem melhor 

ocupado e os loucos julgam que o reconhecimento não é suficiente porque 

vivem na tão conhecida ética indolor de Lipovetsky (2004): “A exigência de 

ética não permanece acantonada nos domínios que apelam a uma 

responsabilidade a longo prazo, cristaliza-se igualmente na esfera que 

encarna, por excelência, o presente efémero e espectacular (...).” (p. 261) 

Mantemo-nos fiéis e convictos. 

É assim que percepciono as recompensas de ser professor, as 

recompensas de uma vida, sentidas cada uma a seu tempo e de uma forma tão 

própria que torna impossível qualquer tentativa de tradução, porque palavras 

leva-as o vento... 
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11. O papel da Família na (re)conceptuaização da 

Educação Física  

 
11.1 Introdução 

 
A necessidade de perscrutar esta temática adveio do reconhecimento 

indiscutível do valor intrínseco à cooperação entre escola e família e vice-

versa, numa relação dialética, na alteração profunda de paradigmas obsoletos 

(anos 70), em que existia a crença de que a escola garantia, per si, a educação 

dos alunos na sua globalidade.   

Por conseguinte, partir-se-á da caracterização da realidade vivida na 

Escola Secundária Almeida Garrett no que concerne à relação escola/família, 

sendo que será explorada de uma forma mais profunda e específica, a forma 

como a Educação Física é encarada pelos encarregados de educação e pelos 

alunos. Adicionalmente, procurar-se-á caracterizar a realidade da escola ESAG 

no que concerne aos recursos à disciplina de Educação Física. Assim, esta 

análise começará pelos recursos às classificações de Educação Física nos 

anos lectivos de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 no Ensino Secundário e 

terminará com a captação das opiniões acerca da Educação Física na 

comunidade educativa (de alunos, e pais/encarregados de educação). A 

incursão por um trabalho desta índole justifica-se pelo facto de acreditar que é 

através de uma maior consciencialização da família e, por conseguinte, dos 

alunos que será possível caminhar na direcção de uma (re)conceptualização 

da Educação Física, atribuindo-lhe relevância e respeitando-a, restabelecendo 

a sua dignidade, como disciplina integrante da formação dos alunos, propósitos 

alcançáveis com o desenvolvimento de actividades exteriores, como corridas e 

caminhadas com pais e filhos, convívios desportivos entre pais, filhos e 

professores e através da minha própria acção com os educandos, uma acção 

séria, ponderada, que procure despertar o valor intrínseco e latente de cada 

aluno, colocando a bitola num desempenho elevadíssimo e na formação para a 

excelência destes alunos. 
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A colaboração da família com a escola, bem como a necessidade de 

partilhar interesses e estratégias para a consecução dos objectivos comuns 

destas duas entidades, materializados num maior e melhor desenvolvimento 

dos alunos, tem vindo a transformar-se num aspecto fundamental para um 

melhor entendimento dos modelos de colaboração escolas/família. É, 

certamente, inquestionável a necessidade de estabelecer um compromisso 

entre a escola e a família: a forma como a família percepciona a escola e, mais 

concretamente, a disciplina de Educação Física tem repercussões directas e 

inegáveis no processo de leccionação. Magalhães (2007) refere que “é 

provável que o interesse dos pais no processo de educação determine a forma 

segundo a qual as crianças estão envolvidas, ou seja, pais mais interessados 

melhor utiliza[m] os seus recursos pessoais (apoiando os filhos no trabalho 

escolar), económicos (proporcionando aquisição de material) e sociais, 

estabelecendo relações de igualdade e cordialidade com os professores dos 

seus filhos.” (p. 51)  

Acredito que estas duas entidades devem trabalhar em conjunto, 

promovendo estratégias comuns, partilhando expectativas e pontos de vista, 

compartilhando um mesmo e único interesse, uma formação de qualidade e de 

excelência para cada aluno. Assim, revejo-me nas palavras de Marques (1998) 

quando refere que : “Afigura-se que alguns pais delegaram na escola uma 

grande parte da sua responsabilidade educativa em resultado da divisão de 

funções que sentem entre a escola e a família. A fim de alterar estas atitudes, 

seria preferível que as escolas conduzissem o processo de contacto com os 

pais, não apenas para falar do progresso académico das crianças mas também 

para os ajudar a desenvolver o conhecimento e a capacidade que necessitam 

para compreenderem os filhos em cada nível educativo, ou para orientarem os 

pais a fim de acompanharem e apoiarem os seus próprios filhos em casa.” (p. 

48) 

Este tema surge pela relevância e premência que assume na minha 

actuação diária, na forma como perspectivo aquilo que deve ser o acto 

educativo, porque acredito que é possível. “Mas deveremos mostrar-nos assim 

tão resignados quando se trata do futuro propriamente humano que nos diz 
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respeito, a nós e sobretudo, depois de nós, às gerações que tivermos tido a 

imprudência de colocar no Mundo? (...) Mais vale, então, construí-lo, em função 

do sentido que queremos que ele tome.” (Hameline, 2001, p. 48) 

Diariamente, lutamos pela sobrevivência da credibilidade da Educação 

Física em contexto escolar, pela renúncia à crise instalada na educação, na 

Educação Física e a cada pé que coloco no espaço daquela escola reavivo a 

certeza da necessidade de nos insurgirmos contra este conformismo e 

condescendência. Lutamos pela acreditação da mesma e pela compreensão 

de que, sendo uma disciplina prevista no currículo escolar durante todo o 

percurso escolar, ela possui validade e é meritória do nosso investimento e 

respeito. Neste concreto, Proença (2008) refere que: “Não ousarei declarar – 

nem isso teria qualquer importância – a crise de identidade da Educação 

Física; todavia, a presença de factores contraditórios, de crescimento 

desregulado, de uma formação verdadeiramente atípica, a par de uma cada 

vez maior necessidade e reconhecimento social é susceptível de provocar 

perturbação. Esta perturbação é identificável a um estado de crise? 

Provavelmente.” (p. 148) 

Tal como refere Terrén (2001) “Existem espaços para produzir essa 

mudança e caminhos por onde percorrer esses espaços.” (p. 35) e a escola 

encerra em si os espaços e os caminhos. 

Partindo destes pressupostos pretendo procurar perceber qual o papel 

da família na (re)conceptualização da Educação Física e os possíveis 

contributos para a requalificação do lugar da Educação Física na escola. 

 

11.2 Enquadramento teórico 

11.2.1 A experiência pessoal em retrospectiva 
 

Sempre que estou na escola sinto um arrepio nas costas, é algo que me 

impressiona e me comove, tento atribuir importância a tudo quanto faço, a cada 

olhar, a cada momento e relembro com carinho e convicção, para me orientar 

nas demandas futuras, a importância da presença da minha família durante o 
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meu crescimento bem como nos dias de hoje no sentido de eu encarar a vida e 

as suas vicissitudes e desafios de forma criativa e reflexiva. 

Quando em retrospectiva, penso na minha vida e nas oportunidades que 

me foram concedidas é impossível diminuir, num segundo que seja, numa gota 

que seja, num instante que seja, a sua importância no entendimento alcançado 

da importância da escola no meu futuro e a relevância que tem uma entrega 

plena e comprometida em todas as disciplinas. Sempre me educaram a 

valorizar todo o elenco disciplinar, os seus ensinamentos e a nunca 

menosprezar a sua importância. Contudo, presentemente quando entro na 

escola e me apercebo da “vulgaridade” com que é tratada e mais 

especificamente a disciplina de Educação Física, posso mesmo afirmar que a 

tristeza me invade e me inunda e me inquieta e me revolta no meio de uma 

espécie de tormento meio percebido e meio contestado. 

Por ser meio percebido, sei que tenho a responsabilidade de esclarecer 

equívocos ou pré-concepções levianas; por ser meio contestado sei que tenho 

o dever de provar, através de um trabalho sério, competente, eficiente e eficaz, 

que esses preconceitos estão errados e que se a família perceber a 

completude que advém da prática desportiva e do exercício físico, se trabalhar 

em conjunto com a escola, o futuro pode ser melhor, mais risonho e mais 

ambicioso. 

Neste contexto, as enfermidades sentidas diariamente no seio da 

comunidade escolar despoletam em alguns professores determinadas 

preocupações que podem e devem orientar a sua actuação diária. É esta 

diversidade de estímulos que transforma esta profissão num palco de criações 

e invenções e tenho para mim que também aqui urge a hierarquização de 

prioridades e a concentração no essencial, naquilo que deveras nos surge 

como uma epifania.   

Para mim essa revelação, este sentimento de inconformismo, esse 

querer mais recai sobre a importância da Educação Física na formação 

totalitária de cada aluno e no reconhecimento dessa mesma relevância, pela 

comunidade escolar, outros professores e, nomeadamente, pela família.  
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Apesar da eventual crise que se atravessa no âmbito da Educação 

Física, pretende-se que esta aula seja um espaço e tempo onde exista um 

processo de ensino estruturado, onde os alunos possam assimilar 

competências e habilidades duradouras e que, segundo Crum (1993), os 

motive a praticar, de forma duradoura no tempo, exercício físico, 

independentemente de ser dança, jogos desportivos colectivos, ou outros. 

Crum (1993) refere, ainda, que essas habilidades se dividem em três domínios, 

a saber: domínio motor (como executar um drible, um passe ou como nadar 

mariposa), domínio cognitivo (conhecer e perceber regras, adaptá-las à 

realidade vigente em determinado momento ou relacionar o exercício físico 

com a qualidade de vida) e domínio sócio-afectivo (saber perder e ganhar, ser 

solidário e aceitar os colegas de equipa). 

Também exaltando a importância do ensino da Educação Física na 

formação integral dos nossos alunos, Bento (2003) menciona que “o ensino em 

Educação Física tem como principal objectivo garantir um nível elevado da 

formação básica – corporal e desportiva de todos os alunos. Como disciplina 

escolar a Educação Física constitui a forma fundamental e mais importante da 

formação corporal das crianças e jovens, na qual o respectivo professor conduz 

um processo de educação e aprendizagem motora e desportiva.” (p. 41) 

 Assim sendo, só na escola, onde a aula é organizada tendo em conta 

estes parâmetros será possível adquirir tais competências e habilidades, que, 

certamente, produzirão as consequências pretendidas. Neste âmbito, Crum 

(1993) refere que “However, starting from the assumption that it is desirable 

that all youngsters get a chance to become familiar with a variety of aspects of 

the movement culture and to acquire the competencies needed for a lasting 

participation, it seems obvious that the school must play a central role in this 

process.” (p. 342) 

Obviamente, existem outros locais onde é possível ter acesso ao 

exercício físico, seja num ginásio, num clube ou em associações desportivas. 

Contudo, estas entidades nem sempre conseguem suprir as necessidades dos 

jovens face à manutenção do papel do exercício físico na sua vida, uma vez 

que, e tendo em conta estudos levados a cabo por Crum (1993), nem todos os 
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jovens têm acesso a estes locais, seja por falta de recursos económicos ou 

mesmo culturais. Acresce o facto de nem sempre as actividades 

desempenhadas por estas instituições possuírem um cunho marcadamente 

pedagógico e relacionado com o verdadeiro sentido da educação, sendo que 

geralmente se concentram em poucas modalidades desportivas e orientam os 

jovens excessivamente para a competição. 

Em contexto escolar, não raras vezes, somos confrontados com um 

elevado descomprometimento face às exigências da disciplina, os alunos 

demonstram que não têm que se preocupar e, tão-pouco, esforçar para obter 

bons resultados, que qualquer ramo do conhecimento que não dependa 

intrinsecamente do rigor do número é acessório e a dificuldade da arquitectura 

do movimento está sempre em eterno devir. As soluções são diversas e fáceis 

e, aparentemente, sem repercussões negativas. Recorre-se a um externato 

onde não está contemplada a Educação Física, faz-se pressão para que a nota 

de alguns alunos, manifestamente mais baixa que a das demais disciplinas, 

suba em conselho de turma, entre outros. Vigora a crença de que o número de 

recursos de notas pedidos que são aprovados na disciplina de Educação Física 

extrapola, usualmente, em larga escala, os pedidos nas outras áreas 

disciplinares. 

E talvez não ocupemos tempo suficiente a pensar, a questionarmo-nos 

sobre estes assuntos. Às vezes apercebo-me que nos confinamos a uma 

existência tão pequenina, uma redoma de vidro com manias e rotinas tão 

inculcadas que nem sempre nos deixam perceber aquilo que é tão evidente e 

necessário. Parem. Respirem. Pensem. Indaguemo-nos sobre esta realidade 

na nossa escola. Os valores são reveladores, inacreditáveis e, no entanto, fiéis 

à realidade. 

E esta displicência não tem origem, somente, na atitude dos alunos face 

à Educação Física, pelo contrário, são os próprios pais e encarregados de 

educação que inculcam estes (falta de) ideais nos filhos, esta leviandade, esta 

ligeireza inconsequente acerca da sua própria formação.  

Independentemente do clima recorrente não nos devemos demitir da 

nossa função, os professores têm, também, influência nesta conceptualização, 
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manifestando as suas próprias crenças através do currículo oculto. Neste 

quadro, Magalhães (2007) refere que “...uma das implicações importantes para 

o desenvolvimento das crianças reside precisamente nas atitudes dos 

professores, no envolvimento com as crianças e com os pais, na paixão com 

que desenvolvem e dinamizam os projectos que lideram.” (p. 54) Neste quadro, 

não retirando importância ao papel que a família desempenha, também, o 

professor tem um papel fundamental na formação dos alunos. A este propósito, 

Siedentop e Tannehill (2000) advogam que “Assuredly, home backgrounds and 

community expectations play a role here. The bulk of the evidence, however, 

suggests that the influence of teachers, over time, is crucial in helping boys and 

girls become “learners” (...) ”  (p. 6) 

Estive presente em muitas reuniões, em muitos diferentes e 

complementares âmbitos das vivências escolares e esta complacência que 

parece tão própria e inata à maioria das pessoas está mesmo ao virar da 

esquina e sempre que me encontro na presença dessas pessoas descrentes e 

desencantadas, aquela tristeza de que vos falava, aquela mágoa e quase auto-

comiseração transforma-se em vontade aguerrida e sei que o poder das 

palavras e ainda mais das acções é indiscutível. 

Agarro a oportunidade única e falo apaixonadamente e peço sempre 

desculpa pelo tom algo mais alto do entusiasmo, discuto, mostro imagens e 

percorro um mundo de imaginação ao qual é impossível ficar indiferente. Ainda 

que seja só um passo, é um passo.   

 

11.2.2 Conceptualização da Educação Física 
 
No ponto anterior foi explanada a importância da Educação Física para a 

formação integral dos alunos sendo que a influência da família emerge como 

um elemento fulcral à alteração de atitudes que se exige alcançar, no sentido 

de se obter um entendimento de que o esforço dos alunos deve ser igual em 

Educação Física e nas restantes disciplinas. Afinal “o papel do exercício físico, 

como factor de desenvolvimento somatopsíquico e espiritual do ser humano, 

não se discute. (...) Fundamentada no movimento (característica de todo o ser 
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vivo), a acção da educação pelo movimento atinge a intimidade dos tecidos, 

influenciando as actividades do protoplasma celular.” (Sérgio, 2003, p. 56) 

Importa, antes de mais, perceber de forma mais clara de que tratam 

alguns dos conceitos inerentes à Educação Física. Só assim será possível 

estabelecer um termo de comparação entre algumas das suas significações e 

aquela que os alunos possuem acerca da mesma, percebendo em que medida 

é que esta é influenciada pelas próprias percepções dos pais. 

Note-se que os significados são inúmeros, complementares, não 

absolutos e, em alguns casos, pouco consensuais. Da mesma forma, eles têm 

vindo a alterar-se ao longo do tempo, acompanhando as transformações da 

própria sociedade. Neste contexto, Sérgio (2003) refere que “A própria 

educação física, que renasce praticamente com a urbanização da sociedade, 

foi encarada até há pouco, sob o ponto de vista funcional e as análises que a 

perscrutavam eram simplesmente anátomo-mecânicas e anátomo-fisiológicas. 

Só num segundo tempo, o movimento humano foi compreendido ‘como a 

expressão de uma significação vivida e de uma actividade intencional’ 

(Buytendjik) em que não basta considerar os músculos, as articulações e o 

sistema nervoso, mas também a sociedade e a história (de todos e de cada 

um).” (p. 236) 

Segundo Crum (1993), a crise sentida no domínio da Educação Física 

deve-se ao legado transmitido pelos conceitos anteriores de Educação Física, 

bem como pelas ideologias que defendiam: “education of the physical” e 

“education through the physical”, cujos ideais eram, respectivamente, 

biológicos e pedagógicos. No primeiro caso (finais do século 19), o corpo é 

visto como uma máquina e o exercício físico pretendia somente promover a 

saúde e diminuir a incidência de doenças, renegando qualquer tipo de 

importância face ao papel pedagógico que este encerra em si mesmo. Crum 

(1993) refere que “PE is then seen as “training of the physical,” an important 

guard against the threats of disease (tuberculosis in former days and obesity 

and coronary disesase today).” (p. 344) De acordo com o mesmo autor, as 

principais características dos programas de Educação Física, segundo estes 

ideais, eram a formulação dos objectivos de acordo com os efeitos do treino 
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(cardiovascular, flexibilidade, etc), classificação dos exercícios segundo os 

músculos que trabalhavam, sendo que se pretendia que os alunos estivessem 

ocupados com um elevado nível de frequência de repetição e, finalmente, as 

tarefas eram formuladas como tarefas de treino e nunca como tarefas de 

aprendizagem. 

Por outro lado, na segunda perspectiva de Educação Física, “education 

through the physical”, o movimento é visto como meio de exploração, 

comunicação, desenvolvimento pessoal e construção de carácter. Assim 

sendo, Crum (1993) diz que “The adherents of this ideology believe that 

movement (especially the traditional canon of gymnastics, play, and dance) has 

a special potential for cognitive, aesthetic, social, and volitive development of 

children. In this view the essence of physical education is not “learning to move” 

but “moving to learn”.” (p. 345) A Educação Física, nesta perspectiva, era 

encarada como um meio para alcançar outros desideratos e não como um fim 

em si mesma. Nesta ideologia os objectivos eram definidos de forma pouco 

concreta e vigorava a ideia de que os efeitos educacionais surgiriam 

automaticamente através do simples contacto com actividades que 

envolvessem movimento. 

Ambas as perspectivas da Educação Física se baseavam no dualismo 

mente-corpo e, segundo Crum (1993) ambas induziam “nonteaching PE 

practices.” 

Em suma, podemos inferir que a primeira vertente, ideologia biológica, 

se manifestava através do treino físico e a segunda perspectiva, ideologia 

pedagógica, possuía um carácter de mero entretenimento. Bento (2004) alerta 

para o risco de os professores de Educação Física perderem a sua principal 

finalidade, ensinar, referindo que devemos renunciar ao papel de 

entretenidores para que possamos cumprir a nossa função – a de ensinar: “A 

ofensiva pedagógica requer ainda que treinadores e professores não se deixem 

cair no papel de meros animadores e entretenidores (…).” (p. 107)  

Todavia, a maneira de contemplar a Educação Física tem vindo a mudar 

e Crum (1993) refere que devemos perspectivar esta disciplina como um 

“planned introduction into movement culture” como a única forma de legitimar o 
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papel da Educação Física nas escolas e de os alunos adquirirem as 

competências necessárias a uma participação durável no movement culture, 

sendo que este “emphasizes that exercise, play, and sport are more than just 

physical activities and that these activities are governed by rules and are 

changeable.” (p. 341) 

É, então, sobejamente conhecida a prerrogativa do envolvimento da 

sociedade e, em concreto, dos alunos no exercício físico, principalmente se 

este se mantiver durante a maior parte da sua vida, sendo que é apanágio 

deste conceito de Educação Física que através do exercício físico se 

transmitem e consolidam aspectos tão primordiais como a saúde, a aventura, a 

união, a recreação, a auto-realização, entre outros. Mas o papel da Educação 

Física transcende estes aspectos, pretendendo-se, acima de tudo, uma prática 

significativa por parte dos alunos, ao alcance de todos e onde também se 

deverão privilegiar outras formas de proporcionar esta vivência aos alunos, 

através, por exemplo, do desporto escolar. “On the one hand, the arrangement 

of PE classes as real teaching-learning activities constitutes the heart of 

profession. Only by holding sport and play at arm’s length can pupils transcend 

beyond the level of just doing exercise, sport, or play. Only by learning that 

sport is a constructed activity can they understand what movement culture is 

and eventually how to change the conventions and rules which govern it.” 

(Crum, 1993, p. 343)   

Logo, segundo Crum (1993) podemos sumariar os objectivos da 

Educação Física da seguinte forma: 1) desenvolver competências na 

performance motora; 2) aprender a lidar com problemas sóciomotores; 3) 

aumentar o conhecimento e a capacidade de reflectir acerca de problemas 

como adaptação de regras ou contextos desportivos; 4) desenvolver um laço 

afectivo positivo com o exercício físico, com o jogo, com a dança e com o 

desporto em si e, por último, 5) enriquecer a vida na escola através de 

oportunidades para uma prática feliz, esforçada e excitante. 

 De facto, apesar de os diversos conceitos existentes serem distintos em 

determinados aspectos, todas eles parecem focar o aspecto da formação 

integral do aluno. Assim sendo, Costa (2005) sistematiza este assunto da 
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seguinte forma: “PE is visualized as an eclectic, inclusive and emancipating 

process. On the one hand, it is an educative process aiming at the development 

of techno-motor, socio-motor and reflective competencies in all areas of 

movement culture. It does so in such a way as to include all students, 

regardless of their motor capacities or socio-economic backgrounds. (…) This 

process also emphasizes promotion and acquisition of active, healthy lifestyles”. 

(p. 558)  

 A Educação Física relaciona-se intimamente com o desporto e partilham 

muitos dos seus valores e princípios, sendo que o desporto é inerentemente 

educativo. Bento (2003) menciona que “das relações estreitas – na Educação 

Física – entre leis psíquicas e biológicas, da observância eficaz do seu íntimo 

relacionamento resultam potencialidades significativas para o desenvolvimento 

da personalidade dos alunos.” (p. 43) Pois este desenvolvimento da 

personalidade pode ser visto, em última análise, como o mesmo 

desenvolvimento da personalidade, entre outros, de quem, sendo aluno ou não, 

pratica desporto, podendo ser interpretado como um “campo de vivência e 

socialização num legado de referências humanistas” (Bento, 2004, p. 108). O 

mesmo autor (2004) defende que seja qual for o contexto em que perspective o 

desporto, ele não está “desobrigado de ser um campo de educação.” 

 Desta forma, “o desporto é pedagógico e educativo quando proporciona 

oportunidades para colocar obstáculos, desafios e exigências, para se 

experimentar, observando regras e lidando correctamente com os outros; 

quando fomenta a procura de rendimento na competição e para isso se 

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

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

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

suas possibilidades de empenhamento e rendimento. É educativo quando não 

inspira vaidades vãs, mas funda uma moral do esforço e do suor, quando se 

afirma como uma verdadeira escola do auto-rendimento; quando socializa 

crianças e jovens num modelo de pensamento e vida, assente no 

empenhamento e disponibilidade pessoais para a correcção permanente do 

erro; quando forja optimismo na dificuldade, satisfação pela vitória pessoal e 
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admiração pelo sucesso alheio.” (Bento, 2004, pp. 108-109). Após a leitura do 

excerto anterior é possível perceber, claramente, que o desporto se 

interconecta com a Educação Física permanentemente, apesar de em alguns 

momentos as roupagens utilizadas possam diferir ligeiramente. 

É assim possível inferir que a Educação Física é um conceito 

polissémico, transversal a diversas áreas e que deverá ser entendida como um 

terreno fecundo para o desenvolvimento das potencialidades de cada ser-

aluno. 

 

11.2.3 A família e a socialização primária 
 

A influência da família na conduta e comportamentos adoptados pelos 

filhos é uma temática amplamente estudada. Neste quadro, é fundamental 

procurar perceber de que forma decorre este processo para, assim, poder 

intervir na génese de novos entendimentos ou mesmo no esclarecimento de 

pré-concepções erróneas. 

Atentemos, então, ao papel da modelação, um conceito primordial na 

teoria da aprendizagem social de Bandura (1977). Este conceito refere-se ao 

facto de os comportamentos dos alunos serem moldados por aqueles que 

observam nos seus progenitores, sendo que a informação codificada serve de 

guia para acções futuras. “Models do more than teach novel styles of thought 

and conduct. Modelling influences can strengthen or weaken inhibitions over 

behaviour that observers have previously learned.” (Bandura, 1977, p. 49). 

Assim sendo, e segundo Raposo (cit. por Redes, 2003), os comportamentos 

dos pais observados pelos alunos concorrem para o fortalecimento ou 

enfraquecimento de algumas pré-concepções: “Os pais influenciam o 

comportamento das crianças através de, pelo menos, três processos: (a) com 

os seus próprios comportamentos, apresentam situações para elicitarem 

acções nas crianças (e.g. frustração conduz à agressão); (b) servem de 

modelos a serem imitados pelas crianças; (c) relutantemente, recompensam os 

comportamentos e os progressos realizados pelas crianças.” (p. 5)  
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A família, constituindo-se como a entidade formadora por excelência, 

nomeadamente nos primeiros anos de vida, representa o grupo de socialização 

primária, uma vez que “(...) a criança educa-se e socializa-se no contacto com 

o adulto.” (Mollo, 1969, p. 132). Através do relacionamento com o mesmo, dá-

se um processo através do qual é possível aos alunos adquirirem 

conhecimentos basilares, aspectos de conduta e atitudes, crenças e princípios, 

aspectos que, certamente, vincularão a sua actuação futura nos diversos 

aspectos da sua vida, não se exceptuando a aula de Educação Física. Desta 

forma, Mollo (1969) completa a ideia referindo que “A criança, envolvida na 

família, submete-se facilmente aos conselhos do adulto.” (p. 148) 

Em última análise, os pais são responsáveis pela adesão ou não dos 

filhos ao exercício físico e pela consecução de um estilo de vida saudável, 

sendo que Bandura (1977) menciona que “Social learning theory approaches 

the explanation of human behaviour in terms of a continuous reciprocal 

interaction between cognitive, behavioural, and environmental determinants. 

Within the process of reciprocal determinism lies the opportunity for people to 

influence their destiny as well as the limits of self-direction. This conception of 

human functioning then neither casts people into the role of powerless objects 

controlled by environmental forces nor free agents who can become whatever 

they choose. Both people and their environments are reciprocal determinants of 

each other.” (preface, vii) 

Diferentes famílias, diferentes alunos, diferentes concepções de 

Educação Física. E se bem que estas teorias são fundamentais para alicerçar a 

prática e vice-versa, viver aquele contexto tão rico de aula é 

extraordinariamente revelador e aquele contacto com os meus alunos, a leitura 

de quem são, do que fazem e de onde vêm faz-me ter a certeza daquilo que 

nesta pequena reflexão manifesto. Como são diferentes aqueles alunos cujos 

pais são presentes e interessados e participativos, como é diferente a atitude 

daqueles alunos em que a experiência da prática de exercício físico e da 

prática desportiva é uma certeza e apanágio da convivência familiar. E quanta 

é a minha vontade de fazer com que todos percebam isso mesmo porque o 
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facto de as condições não serem, à partida, as mais favoráveis, nada pode 

revelar acerca da conclusão e do encerrar desta história.  

Apesar de as especificidades diferirem de caso para caso na maioria 

das vezes a colaboração coerente e fundamentada entre a escola e a família 

pode contribuir positivamente para a consecução dos objectivos comuns às 

duas entidades. Marques (1998) refere um estudo de caso, em quatro escolas 

portuguesas (escola primária Rumo ao Futuro, no Entroncamento, escola 

primária da Quinta da Princesa, na Amora, escola primária número 101, em 

Lisboa e a escola primária de Sismaria da Gândara, em Leiria), levado a cabo 

pelo Instituto para a Educação Participada em colaboração com o Institute for 

Responsive Education e do Center of Families e que apresentou como principal 

conclusão que: “As colaborações entre família e escola podem contribuir 

directamente para fortalecer as famílias, de forma a serem mais capazes de se 

envolverem na escola e na aprendizagem dos filhos; tornam as escolas mais 

atentas às necessidades e expectativas das famílias; tornam as escolas mais 

eficazes e eficientes ao reestruturarem a sua organização e o seu processo de 

tomada de decisões; modificam atitudes dos professores relativamente às 

famílias através de um processo de acção-investigação que tem significado 

para todos;” (p. 58) 

É essa a chama que alimenta o nosso sonho, a nossa motivação, a 

certeza de que se trata “(...) sem dúvida, de um esforço de aprofundamento na 

articulação de uma sociedade civil que olhe para a escola não só como um 

lugar de custódia das crianças, mas antes como um espaço de construção e 

expressão dos direitos de cidadania.” (Terrén, 2001, p.24) 

Somente através de um trabalho conjunto entre a escola e a família em 

conjunto com um esclarecimento da verdadeira função da Educação Física na 

escola, poderemos almejar um sentido renovado para a mesma, num espaço 

reanimado e revigorado à luz de novas ambições.  

 

11.2.4 O papel do professor de Educação Física na 

reconstrução de estratégias para uma percepção distinta da 

Educação Física 
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Somos nós, professores, que, muitas vezes, contribuímos para que os 

alunos não se sintam motivados para a prática da Educação Física. São as 

nossas atitudes e comportamentos, a nossa conduta mais ou menos exigente, 

séria e responsável, que induzem os alunos a retirarem ilações acerca da 

forma como “devem” encarar a disciplina. Atentemos ao seguinte testemunho: 

”Do Liceu d’Orsay alastra uma crítica pertinente: “Pedimos aos professores 

uma explicação e uma justificação biológica dos movimentos e dos desportos 

que nos obrigam a praticar.” (Sérgio, 2003, p. 86) Ou seja, muitas vezes os 

professores não procuram criar um entendimento por parte dos alunos 
das actividades que lhes propõem, na maioria das vezes comportam-se 
como tecnocratas e encaram os alunos como meros receptáculos vazios, 
onde não existe nenhum tipo de justificação para as suas atitudes e 

decisões. 
Assim sendo, Crum (1993) faz referência às características que o 

professor de Educação Física deve evidenciar: “PETE should be aimed at the 

delivery of highly committed and motivated physical educators to arrange PE in 

public schools as a process directed to the development of students’ 

competencies for a lasting and satisfying participation in movement culture.” (p. 

343)   

Nós, professores, somos figuras incontornáveis na dissipação deste 

entendimento, realizando um trabalho sério e competente, praticando uma 

cultura de exigências para connosco e para com os nossos alunos, mostrando 

aos pais e à comunidade que do nosso trabalho advêm consequências 

positivas, qual acrescento na formação do ser-aluno. Neste concreto, Cunha 

(2008) alude ao conceito de ‘bom professor’: “(...) Poderemos dizer que a 

representação sobre o ‘bom’ professor de Educação Física se encontra sob um 

dupla visão. Do professor preocupado com a eficácia dominando a matéria, as 

estratégias, as destrezas e sendo exigente; ao professor que contribui para um 

bom clima de aula, relação professor-aluno veiculada pela amizade, tolerância, 

comunicação, disciplina, imparcialidade, justiça e fazendo dos alunos 

especiais.” (p. 107) 
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Os alunos são especiais e merecem que nós nos esforcemos para lhes 

mostrarmos novos mundos, novas ideias, novas cores e novas possibilidades, 

o voo mais alto concretizado no poder da sabedoria e de um entendimento 

renovado à luz de novos olhares. 

Percebendo de que forma a família percepciona a Educação Física, de 

que forma se comporta perante a mesma, as suas pré-concepções e aquilo 

que transmite aos nossos alunos, poderemos intervir nessas mesmas crenças, 

reorientá-las, esclarecê-las, elucidar tanto pais como alunos e assim contribuir 

para que a Educação Física seja vista de outra forma, de uma forma mais 

séria, de uma forma em que os alunos e a família lhe atribuam importância e 

significado no futuro da sociedade. 

Da mesma forma, considero que a clarificação de todo o processo é 

iminente, sendo que ainda existe uma espécie de receio de integrar os pais e a 

comunidade nos procedimentos inerentes ao dia-a-dia na escola. Acerca deste 

tímido entrosamento entre a escola e a família, Marques (1998) advoga que 

“alguns professores continuam a ter uma forma sobranceira de olhar para o 

envolvimento dos pais e não confia neles.” (p. 47) 

Daquilo que me pude aperceber e que me é permitido inferir pela pouca 

experiência que tenho tido na escola mas extremamente reveladora, na maioria 

das vezes, aqueles professores que são mais reticentes em relação à 

transparência da sua tomada de posição, processos rotineiros nas suas aulas, 

atribuição de classificações, entre outros, são os professores cuja organização 

e fundamentação de todo o seu trabalho não é tão evidente. 

Existe, porém, outra vertente neste mesmo assunto. Muitos professores 

clamam que os pais não demonstram o interesse devido pelas actividades que 

os seus filhos desempenham no contexto da escola ou que não são pertinentes 

e conscientes nas intervenções que realizam. Os diferentes contextos sócio-

económicos de onde provêem os alunos e respectivas famílias, as habilitações 

literárias, as diferentes interpretações e perspectivas acerca de um mesmo 

assunto concorrem para que nem sempre família e escola estejam de acordo 

acerca de um mesmo assunto. Senão, vejamos a argumentação de Marques 

(1998): “As queixas mais frequentes expressas pelos professores em relação à 



	  

201 
 

comunicação com os pais é a falta de responsabilidade que alguns manifestam 

nesta matéria. Alguns pais nunca contactam com os professores, mesmo 

quando estes lhe pedem para o fazerem; isto aplica-se especialmente aos pais 

que pensam que não devem imiscuir-se demasiado nos assuntos da escola.” 

(p. 47) 

Existirão, seguramente, responsabilidades de ambas as partes neste 

sistema, mas estamos em crer que a forma como é entendida a Educação 

Física tem vindo a mudar radicalmente, desde o processo de planeamento, 

realização e avaliação do ensino, às relações que se estabelecem com a 

escola e com o meio circundante e à exigência inerente ao processo de ensino-

aprendizagem. 

Assim sendo, o objectivo geral deste estudo é perceber o modo como a 

Educação Física é encarada no seio da comunidade educativa da ESAG. Por 

outro lado, os objectivos específicos deste estudo são os seguintes: 1) analisar 

os recursos às classificações no Ensino Secundário nos anos lectivos de 

2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010; 2) comparar o número de recursos à 

disciplina de Educação Física no Ensino Secundário com as restantes 

disciplinas; 3) identificar as justificações para a colocação dos recursos à 

disciplina de Educação Física; 4) detectar as concepções acerca da Educação 

Física e da sua importância em encarregados de educação e alunos; 5) 

perceber os hábitos de prática desportiva em família; e finalmente, 6) detectar a 

influência das famílias na concepção de Educação Física e dos alunos.  

 

11.3 Material e Métodos 
 

 Este estudo foi estruturado em duas grandes etapas. Na primeira 

procedeu-se à análise dos recursos e numa segunda etapa realizaram-se 

entrevistas semi-estruturadas aos alunos e encarregados de educação. Nesta 

segunda etapa os participantes foram: doze alunos (7 do sexo feminino e 5 do 

sexo masculino) das três turmas do núcleo de estágio, pertencentes ao 11º ano 

de escolaridade da Escola Secundária Almeida Garrett, concelho de Vila Nova 
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de Gaia, ano lectivo 2010/2011. As suas idades variam entre os 16 e os 17 

anos e a média de idades situa-se nos 16 anos. 

Participaram, ainda, quatro encarregados de educação das turmas em 

questão. 

 

11.3.1 - Procedimentos de recolha de dados 

 

O corpus deste estudo é a análise dos recursos à nota de Educação 

Física nos anos lectivos de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 no Ensino 

Secundário, bem como, o conteúdo informativo resultante das entrevistas 

efectuadas.  

Para a obtenção de dados relativos ao número de recursos e às 

respectivas justificações foram analisadas as actas do conselho pedagógico e 

as actas das reuniões de avaliação de conselho de turma (extraordinárias) de 

todas as turmas do Ensino Secundário durante os últimos três anos lectivos 

bem como todo o processo de cada recurso, de onde ressalvamos as 

alegações dos encarregados de educação e a resposta do director da escola.  

As entrevistas (Anexo B) são constituídas por 7 questões para os alunos 

e em 6 questões para os encarregados de educação acerca do entendimento e 

da valorização da Educação Física e hábito de prática desportiva. 

 

11.3.2 - Procedimentos de análise 

 

Recursos  
 
 A análise constitui-se em duas grandes etapas: primeiro identificaram-se 

o número de recursos nos anos lectivos em análise à disciplina de Educação 

Física bem como às restantes disciplinas de modo a perceber a dimensão dos 

recursos à disciplina de Educação Física em comparação às restantes. Em 

segundo foram analisadas as justificações elencadas aquando da entrega de 

cada recurso. Deste modo, pretendeu-se perceber se existe um mesmo padrão 
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na justificação dos recursos à nota de Educação Física e se este padrão se 

mantinha ou alterava nas restantes disciplinas. 

 

Entrevistas 
 

O conteúdo informativo foi sujeito a uma análise temática seguido de 

uma análise de conteúdo em cada uma das formas emergentes das questões 

da entrevista: a) entendimento de Educação Física; b) importância da 

Educação Física na formação; c) prática desportiva e d) influência da família na 

conceptualização da Educação Física. 

 

11.4 Resultados e discussão 
 

Recursos à classificação de Educação Física e das restantes disciplinas 

 

O clima vivido na Escola Secundária Almeida Garrett (ESAG) deixa 

transparecer uma harmonia e preocupação com o acto educativo nem sempre 

presente nas escolas. É certo que existem alguns casos de indisciplina sérios 

e, até mesmo, de falta de aproveitamento, contudo é uma escola em que a 

maioria dos alunos possuem um aproveitamento escolar satisfatório, são 

regrados e colaboram com os professores. 

No caso específico da disciplina de Educação Física, a maioria dos 

alunos tende a simpatizar com a disciplina, porém, são poucos aqueles que 

atingem uma classificação final de excelência. Neste ano lectivo a prática da 

disciplina ficou algo comprometida com o início das obras, sendo que ficámos 

reduzidos às aula teóricas, a um espaço interior (duas turmas) e a dois 

espaços exteriores reservados aos alunos do Ensino Secundário que 

estabeleceram protocolos com a escola (Estádio Municipal e Pavilhão de Paço 

de Rei), mas em que a deslocação é feita pelos alunos de forma autónoma e 

que diminui, obviamente, o tempo útil de cada aula. Acresce que o facto de o 

material se encontrar num estado algo avançado de deterioração e de ter sido 
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dividido pelos diferentes espaços para a leccionação das aulas, originou 

constrangimentos acrescidos. 

Relativamente ao grupo disciplinar de Educação Física, considero que 

reúne todas as condições para que a leccionação das aulas seja de elevada 

qualidade, uma vez que todos os professores revelam ser competentes, 

preocupados e interessados com os seus alunos e respectivas especificidades. 

Da mesma forma, todos os professores se ajudam em caso de dúvidas ou 

contrariedades, o espírito de partilha entre os diferentes elementos é evidente. 

No que concerne à aplicação dos critérios de avaliação, ela é 

reconhecida e aceite por todos, sendo que qualquer dúvida inerente aos 

mesmos foi esclarecida na reunião de área disciplinar, transformando a 

classificação da disciplina de Educação Física na ESAG num acto revestido de 

justeza e uniformidade.  

Passemos, então, a analisar os recursos existentes nos anos lectivos 

em análise ao nível do Ensino Secundário. 

Na ESAG não existe um número excessivo de recursos à nota de 

Educação Física (no ensino secundário). 

No ano lectivo de 2007/2008 foi pedido um único recurso a Educação 

Física (12º ano). Por outro lado, houve um recurso a português, 10º ano, 

(aceite), um recurso a matemática, 10º ano, (não aceite), um recurso a físico-

química, 10º ano, (aceite) e um a psicologia B, 12º ano, (aceite). Um recurso a 

matemática e outro a filosofia, ambos no 11º ano, foram indeferidos no mesmo 

ano lectivo (Gráfico 1 a 4). 
 

 

 

 

 

 
     

Gráfico 1 – Recursos pedidos 2007/2008                      Gráfico 2 – Recursos aceites 2007/2008 
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 Gráfico 3 – Recursos indeferidos 2007/2008              Gráfico 4 – Recursos não aceites 2007/2008 
 

Neste ano lectivo o número de recursos foi diminuto e dividido por 

diversas disciplinas. No total foram pedidos sete recursos, sendo que quatro 

deles foram efectuados por alunos do sexo feminino e os restantes (três) por 

alunos do sexo masculino (Gráfico 1). 

Nos casos em que os recursos foram aceites todas as notas subiram um 

valor, sendo que no caso da disciplina de Educação Física a nota passou de 16 

para 17 valores. O argumento utilizado pelos encarregados de educação para 

fundamentar o pedido de recurso à nota de Educação Física prendia-se com a 

entrada na faculdade e com o facto de a classificação de 16 valores baixar a 

média global da aluna em questão. Veja-se o seguinte excerto: “Não 

compreendo como é que é permitido que a nota de Educação Física possa 

colocar em risco a entrada do meu educando para a faculdade.” (R1) 

Todavia, e após a análise das restantes classificações da aluna 

podemos concluir que a subida da nota de Educação Física em somente um 

valor, em nada alterou a configuração final da média do Ensino Secundário. 

No ano lectivo de 2008/2009 houve dois recursos a Educação Física, um 

deferido (12º ano) e um indeferido (11º ano). No processo deferido, a nota 

subiu um valor. 

Ainda neste ano lectivo houveram quatro recursos à nota de Área 

Projecto, 12º ano, (três deferidos, todos aceites e um indeferido), um a 

Aplicações Informáticas, 12º ano, (aceite), um a português, 11º ano, (aceite) e 

um a psicologia B, 12º ano, (não aceite) (Gráficos 5, 6, 7 e 8).  
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Gráfico 5 – Recursos pedidos 2008/2009                      Gráfico 6 – Recursos aceites 2008/2009 
 

 

 

  

 
 

Gráfico 7 – Recursos indeferidos 2008/2009                    Gráfico 8 – Recursos não aceites 2008/2009 
 

No total foram pedidos nove recursos, sendo que cinco deles foram 

pedidos por alunos do sexo feminino e os restantes quatro por alunos do sexo 

masculino (Gráfico 5). 

Nos casos em que os recursos foram aceites todas as notas subiram um 

valor, sendo que no caso da disciplina de Educação Física a nota passou de 13 

para 14 valores. Os encarregados de educação advogaram, aquando do 

pedido de recursos da nota de Educação Física que a nota atribuída pelo 

professor responsável prejudicava a entrada na faculdade, sendo que esta 

situação era injusta, do seu ponto de vista, uma vez que a aluna em causa em 

motivada e empenhada durante as aulas. À semelhança do que aconteceu no 

ano lectivo anterior para a mesma disciplina e após ter examinado as restantes 

notas da aluna, posso inferir que, mais uma vez, o acrescento de um valor à 

classificação final de Educação Física em nada alterou a média final para a 

candidatura à faculdade.  

O número de recursos a Área Projecto ultrapassou o número de 

recursos a Educação Física. Todavia, é importante referir que estas duas 

disciplinas parecem possuir um carácter algo semelhante, nomeadamente no 

que concerne à importância que lhe é atribuída e reconhecida no contexto 

escolar pelos alunos e até por alguns professores, concepções essas 
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perceptíveis facilmente através de um currículo oculto revelado, amiúde, em 

espaços menos formais da escola. Tendo em conta o número de recursos 

existentes em ambas as disciplinas e as respectivas argumentações, estamos 

em crer que existe a convicção de que as notas destas disciplinas sofrem 

alterações mais facilmente do que as das remanescentes. Ainda assim, 

chamamos a atenção para a impossibilidade de generalizar este tipo de 

assumpções para a realidade vivida na generalidade das escolas portuguesas. 

Da mesma forma, nem todos os docentes, alunos e funcionários da escola em 

questão revelam este tipo de entendimento, sendo que as conclusões acima 

enunciadas não devem ser tidas como a única realidade vigente.   

Finalmente, no ano lectivo de 2009/2010 houve três recursos à nota de 

Educação Física deferidos (10º e 11º ano), sendo que em dois casos as notas 

foram alteradas e num a nota permaneceu igual. No mesmo ano houve um 

recurso que foi indeferido (11º ano). No mesmo ano lectivo houve 4 recursos à 

nota de matemática (10º e 11º ano), um recusado e três aceites, um recurso à 

nota de inglês, 10º ano, (recusado), um recurso à nota de filosofia, 10º ano, 

(recusado) e um recurso a português, 11º ano, (aceite) (Gráficos 9, 10, 11 e 

12). 
 

 

 

 

 

 
          

  Gráfico 9 – Recursos pedidos 2009/2010                      Gráfico 10 – Recursos aceites 2009/2010 
 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 11 – Recursos indeferidos 2009/2010                 Gráfico 12 – Recursos não aceites 2009/2010 
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No total foram pedidos onze recursos, sendo que nove deles foram 

pedidos por alunos do sexo feminino e os restantes dois por alunos do sexo 

masculino (Gráfico 9). 

Nos casos em que os recursos foram aceites todas as notas subiram um 

valor, sendo que no caso da disciplina de Educação Física as notas passaram 

de 15 para 16 valores e de 17 para 18 valores. Nos recursos à nota de 

Educação Física do ano lectivo de 2009/2010 os encarregados de educação 

elencaram diferentes argumentações quanto à não pertinência da classificação 

atribuída aos seus educandos, sendo que a maioria delas se reporta à 

eventualidade dos procedimentos de avaliação dos testes e dos trabalhos ter 

sido mal elaborado e, consequentemente, utilizado. Por outro lado, alguns dos 

encarregados de educação referem, ainda, que o facto de um dos professores 

ter tido licença de paternidade diminuiu a pertinência da avaliação, 

transformando-a numa formalidade envolta em subjectividade. Não obstante, 

todas estas razões confluem, novamente, para a influência perniciosa da nota 

de Educação Física aquando da entrada na Faculdade. A não compreensão de 

como uma disciplina com as características da Educação Física poder vir a 

prejudicar a entrada dos alunos em questão na faculdade e a eventual 

subjectividade em que está envolta a avaliação e consequente atribuição de 

classificação na disciplina em causa são alegações utilizadas recorrentemente. 

Neste concreto, e indo de encontro à maioria das justificações dos recursos de 

nota, um dos encarregados de educação refere, numa carta dirigida ao director 

da escola, que não percebe como é que uma disciplina com as características 

da Educação Física pode influenciar tão negativamente as perspectivas de 

futuro do seu educando. Alega, ainda, que sendo o seu educando diligente e 

interessado a sua classificação deveria ser muito mais alta, renegando quase 

na totalidade a importância da componente motora para a avaliação desta 

disciplina (55% da nota final segundo os critérios de avaliação para o Ensino 

Secundário da ESAG). Este tipo de argumento é recorrente e existem algumas 

referências na bibliografia acerca do mesmo. Crum (1993) menciona que “In 

addition to the dissatisfaction with its outcomes and the criticism on the quality 

of its teacher education, PE has to cope with serious skepticism about its basic 
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social relevance.” (p. 340) Acrescenta, ainda, que “The base of support, which 

was once widely present in public opinion, seems to have eroded quickly, and 

the position of PE as a compulsory part of the core curriculum of public schools 

is continuously questioned.” (p. 340) 

Da mesma forma e pelo carácter aparentemente menos formal da 

disciplina, referido anteriormente, a própria orientação e disposição no espaço 

dos alunos e dos professores, o toque, o tacto, o sentir pelos dedos, faz com 

que algumas das asserções dos encarregados de educação sejam a de uma 

avaliação com cariz persecutório ou imbuída de algum ressentimento devido à 

interpretação aparentemente subjectiva e parcial de alguns episódios vividos 

nas aulas.   

Ainda assim, e tendo em conta que as alterações das classificações 

finais dos alunos analisadas foram de um único valor, mais uma vez as 

alterações na média final foram, praticamente, desprezíveis. 

Note-se, ainda, que o número total de recursos pedidos a Educação 

física apenas é equiparado pela matemática. 

 Quase a totalidade dos recursos foram pedidos por alunos do sexo 

feminino, quatro em sete recursos (ano lectivo de 2007/2008), cinco num total 

de nove (ano lectivo de 2008/2009), nove num universo de onze (ano lectivo de 

2009/2010), sendo facilmente perceptível a preponderância do sexo feminino 

sobre o sexo masculino. Observemos os gráficos 13 e 14: 
 

 

 

 

 
 
                            Gráfico 13                                                                         Gráfico 14  

Recursos pedidos – sexo fem. vs. sexo masc.     Recursos pedidos a EF – sexo fem. vs. sexo masc. 
 

Será que estas se relacionam a uma maior pressão dos pais e da 

sociedade? A uma preponderância do perfil académico pelo género feminino? 

Ou por outro lado, terão os rapazes classificações mais elevadas, por norma, à 

disciplina de Educação Física? Repare-se, também, que o número de recursos 
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tem vindo a aumentar ao longo dos três anos lectivos analisados, tanto na sua 

generalidade como na Educação Física em concreto (Gráfico 15).  

 
Gráfico 15 – Comparação entre os recursos a EF e às restantes disciplinas 

 
Observa-se, portanto, um acréscimo de dois recursos por ano lectivo, 

quando atendemos ao panorama geral, e no que se refere especificamente à 

Educação Física, podemos observar que o valor de recursos de nota pedidos 

dobra em cada ano lectivo analisado. Dever-se-á este facto à maior 

concorrência no mercado de trabalho? Ao aumento da média de entrada na 

Faculdade? É, igualmente, curioso perceber que o número de recursos nos três 

anos lectivos analisados são distribuídos de igual modo pelos três anos do 

Ensino Secundário, apesar de ser no 12º ano que a entrada na Faculdade se 

torna mais visível. Apesar de existirem tantos recursos no 10º e no 11º ano 

como no 12º (Gráfico 16), as fundamentações utilizadas pelos encarregados de 

educação remetem, em última análise, para a importância da média final 

aquando do momento de entrada na faculdade.  

 
Gráfico 16 – Número de recursos entre 2007 e 2010 

 
Analisemos, então, a relação entre o número de recursos pedidos e o 

número de recursos aceites, no período de 3 anos lectivos (Gráfico 17):  
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Gráfico 17 – Comparação entre o número de recursos pedidos e aceites nos últimos 3 anos 

 

Apesar de o número de recursos no total e considerando todas as 

disciplinas não ser demasiadamente elevado, 27 recursos pedidos e 16 

recursos aceites, é facilmente perceptível que a disciplina com maior número 

de recursos pedidos é, sem dúvida, a Educação Física (7 recursos), seguida da 

matemática (6 recursos) e em terceiro lugar a área projecto (4 recursos). Da 

mesma forma, a disciplina com maior número de recursos aceites é a 

Educação Física (4 recursos), seguida pelas disciplinas de português, 

matemática e área projecto (3 recursos). O número total de recursos pedidos e 

aceites é, obviamente, descoincidente nas disciplinas analisadas, porém a taxa 

de aceitação de recursos, que relaciona o número de recursos pedidos com o 

número de recursos aceites, poderá fornecer-nos informações complementares 

e interessantes para a interpretação desta temática. Atentemos, portanto, ao 

Quadro 1:    

 
Quadro 1 – Taxa de aceitação dos recursos pedidos a Educação Física e às restantes disciplinas 

 

DISCIPLINA RECURSOS 
PEDIDOS (RP) 

RECURSOS 
ACEITES (RA) 

TAXA DE 
ACEITAÇÃO 
(RA/RP)X100 

Educação Física 7 4 57,1% 
Português 3 3 100% 
Matemática 6 3 50% 

Físico-Química 1 1 100% 
Psicologia B 2 1 50% 

Filosofia 2 0 0% 
Área Projecto 4 3 75% 

Aplicações Informáticas 1 1 100% 
Inglês 1 0 0% 

 TOTAL 27 16  
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Apesar de a disciplina de Educação Física ser alvo do maior número de 

recursos pedidos e aceites, quando examinamos a taxa de aceitação, obtida 

através da aplicação da fórmula Taxa de Aceitação = (Recursos 

Aceites/Recursos Pedidos) x100, podemos observar que a mesma é de, 

somente, 57,1%. Na disciplina de português, físico-química e aplicações 

informáticas todos os recursos pedidos foram aceites, logo a taxa de aceitação 

foi de 100%. Nenhum recurso daqueles que foram pedidos às disciplinas de 

inglês e filosofia foram aceites, pelo que a taxa de aceitação foi de 0%. Foi 

alcançada uma taxa de aceitação na ordem dos 50% nas disciplinas de 

matemática e psicologia B. Por último, na disciplina de área projecto, a taxa de 

aceitação foi de 75%. A interpretação destes dados é, certamente, 

interessante, contudo jamais devemos olvidar o facto de que a taxa de 

aceitação não possui uma correspondência linear com o número total de 

recursos pedidos e/ou aceites. Desta forma, devemos sempre atender tanto à 

tabela como ao gráfico acima apresentados (Gráficos 1-17 e Quadro 1). 

 

Entrevistas aos encarregados de educação e aos alunos 

 

A análise do conteúdo das entrevistas permitiu-nos, obter informação 

pertinente acerca do modo como os alunos e os seus encarregados de 

educação percepcionam a Educação Física. 

 

• Entendimento de Educação Física 

 

Assim sendo, e no que diz respeito ao entendimento da Educação 

Física, a maioria dos entrevistados, tanto alunos como encarregados de 

educação, tende a relacioná-la directamente com o desporto e mais 

especificamente com a saúde, tal como é visível no excerto da entrevista A006 

e A005, respectivamente: 
“A educação física para mim, no fundo é desporto, e é importante para 

toda a gente, faz bem à saúde, principalmente para os miúdos a nível 

escolar.” 



	  

213 
 

“A Educação Física para mim é adquirir hábitos para, aptidão física, para 

fazer desporto e também adquirir hábitos saudáveis, com a Educação 

Física, claro.” 

 

Por outro lado, alguns alunos evidenciaram o contributo da disciplina de 

Educação Física para o aumento da sua média no ensino secundário, tal como 

pode ser observado nos excertos das entrevistas A004 e A005, 

respectivamente: 
“Uma disciplina, onde para além de nos poder aumentar a média das notas 

podemos também aprender como ter uma vida mais saudável, praticando 

exercício e desporto.” 

 

• Importância atribuída à Educação Física 

  

A importância atribuída à Educação Física no processo de formação dos 

alunos recai, sobretudo, no facto de os encarregados de educação 

considerarem que o exercício físico é necessário ao bem-estar dos seus 

educandos, na perspectiva da saúde, e que é uma forma de eles se manterem 

ocupados ou até de praticarem exercício físico quando não têm outras 

possibilidades fora da escola. Esta perspectiva está patente nos seguintes 

excertos, das entrevistas A006, A003, respectivamente: 
“É assim, eles na Educação Física, ao menos, têm uma actividade, não é? 

Se estivessem lá fora não sabia o que estavam a fazer ou então não 

faziam educação física, aqui sei que estão bem.”  

 

“A minha mãe, que é o meu encarregado de educação, diz-me que me faz 

bem praticar algum desporto.” 

	  

As respostas dos alunos entrevistados vão de encontro a alguns dos 

aspectos focados pelos encarregados de educação, afirmando que a 

importância da Educação Física se relaciona intimamente com a possibilidade 

de realizar algum tipo de actividade física e, por conseguinte, manter hábitos de 
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vida saudáveis. Esta ideia está patente no seguinte excerto, relativo à 

entrevista A004: 
“Tem muita, porque pode-nos ensinar a ficar em boa forma física, faz com 

que nós tenhamos uma vida um pouco mais saudável, mesmo para 

aquelas pessoas que não praticam nenhum desporto têm sempre 

oportunidade na Educação Física de praticar, fazer algum tipo de 

exercício, o que pode ajudar na sua vida.” 

 

Ainda neste concreto, a Educação Física parece ser tanto mais valorizada 

quanto maior for a sua relevância no futuro dos educandos, ou seja, diversos 

entrevistados mencionam que a Educação Física possui uma relevância 

importante na formação geral dos seus educandos mas que esta só se 

avoluma caso algum deles deseje enveredar por esta área no seu futuro. 

Atentemos aos seguintes excertos das entrevistas A007, A003, A004 e A005, 

respectivamente:  
“A educação física é uma preparação para a vida, não só a nível 

desportivo, mas nível da pessoa de puder também escolher aquilo que 

quer fazer no futuro. ” 

 

“A matemática é muito mais importante. 

Para o curso que eu quero seguir.” 

 

“É assim, para já não tem muita importância. Por exemplo se eu quisesse 

seguir desporto ia ter alguma importância porque me ia dar uma pequena 

introdução para o que eu iria aprender e isso no curso. Mas como eu ainda 

não tenho a certeza do que é que eu depois quero seguir...” 

 

“Acho que é porque eu também gostava de seguir desporto.” 

 

“Para mim dava igual importância a Português e ao Inglês mas a Físico-

Química e a Biologia, acho que, e a Matemática, são mais importantes.”	  

 

Desta forma, quando questionados acerca da importância atribuída à 

Educação Física comparativamente às restantes disciplinas, os encarregados 
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de educação e os alunos, referem, amiúde, que essa importância está 

dependente do curso que os educandos pretendem seguir, sendo que se o 

curso for, por exemplo, na área das ciências, a matemática e a biologia serão 

reconhecidas como disciplinas mais importantes do que a Educação Física. 

Esta ideia está patente nos seguintes excertos, A004: 

“Isso agora também depende do curso que uma pessoa vai escolher, 

porque cada disciplina está mais direccionada para outros tipos de cursos.” 

 

Quando a mesma questão é colocada aos alunos, eles denotam alguma 

dificuldade em se expressarem pelo que optam, não raras vezes, por referir a 

importância da Educação Física de forma numérica, referindo a utilização de 

uma escala, tal como está expresso nos excertos das entrevistas A003, A005 e 

A006, respectivamente: 
“Pode ser uma escala, por exemplo de zero a dez. Eu dou dez.” 

 

“Numa escala de...? Muito importante.” 

 

“Posso dizer que de um a dez, dou uma importância de 8, 9.” 

 

Apesar de a maioria dos alunos entrevistados não conseguir expressar de 

uma forma não numérica a importância que atribui à Educação Física na sua 

formação, todos eles parecem perspectivar a Educação Física como uma 

disciplina a respeitar e necessária à sua formação. 

 

• Prática desportiva 

 

Relativamente aos hábitos de prática desportiva, cerca de metade dos 

entrevistados diz possuir hábitos de prática desportiva não institucionalizada, 

espontânea e pontual, sendo que alguns desses episódios são partilhados com 

os seus educandos, tal como se pode perceber nos seguintes excertos das 

entrevistas A006, A007 e A005: 

“Quer dizer, oficialmente não pratico. 
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Pratico, pratico, ando de bicicleta, corro, já treinei boxe, fui federado 

mesmo …” 

 

“Sim, sim o agregado familiar é composto por 4 pessoas, sou eu e a minha 

mulher, os meus filhos o André a Joana, se há uma que me acompanha é 

a Joana, fazemos ali aquela parte das praias, estamos 2 horas a caminhar 

(...).” 

 

“Costumo sim. Costumo ir andar de bicicleta, às vezes vou jogar futebol 

com o meu pai e com a minha irmã e costumo ir correr com o meu pai.” 

 

• Influência da família na conceptualização da Educação Física 

 

Foi, de igual forma, extremamente interessante perceber que a totalidade 

dos alunos entrevistados não se sentia influenciado pelos seus encarregados 

de educação no que concerne à sua postura na aula de Educação Física bem 

como à sua percepção da mesma. Vejamos os seguintes excertos das 

entrevistas A003, A005, A009, A010 e A012, respectivamente: 
“Não me influencia.” 

 

“Eu acho que não influencia porque os meus pais sabem que eu tenho 

potencialidade física, não me considero destituído fisicamente, entre 

aspas, pronto. Eles sabem que eu sou capaz de fazer a disciplina. ” 

 

“Eu sigo as minhas regras.” 

 

“Acho que não. Nunca falamos muito também da Educação Física que 

temos na escola.” 

 

“Nas aulas acho que não me influencia em nada. Porquê? Porque eu gosto 

de Educação Física e tento esforçar-me ao máximo. Mas há colegas que 

provavelmente como os pais não valorizam esta disciplina, ficam menos, 

menos, motivados para a disciplina.” 
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Ainda assim e apesar de os alunos não se sentirem directamente 

influenciados pelos seus encarregados de educação no seu quotidiano escolar, 

foi referido que, obviamente, a forma como foram educados e os valores que 

lhes foram transmitidos influenciaram, em última análise a forma como eles se 

relacionam na escola e, mais especificamente, com a Educação Física, tal 

como fica evidente pelos excertos das entrevistas A008, A009 e A010: 
“Ajudaram. Se eles tivessem uma atitude negativa perante a Educação 

Física talvez eu também não gostasse muito mas eles aceitam a Educação 

Física como uma disciplina a serio, normalmente não é.” 

 

“Na minha educação sim, ao longo dos anos.” 

 

“É assim eu sou grandinha, eu sei perfeitamente como é que hei-de lidar 

com isto, mas acho que sim, que influencia sempre. São os nossos pais, 

influencia sempre alguma coisa. Não sei se influencia a minha atitude na 

aula, a minha atitude na aula é uma coisa mais por mim , mas influencia o 

facto de eu querer praticar e de eu gostar e de não só me empenhar mas 

gostar de me empenhar.” 

 

É evidente que todos este resultados devem ser interpretados à luz de 

uma realidade contextualizada e não podem, obviamente, ser extrapolados 

para a população. 

 

11.5 Conclusões 

Após a pesquisa efectuada acerca do número de recursos da nota de 

Educação Física e dos motivos advogados pelos encarregados de educação 

na fundamentação dos recursos é possível inferir que estes revelam, amiúde, 

algum desconhecimento acerca dos documentos que regem alguns dos 

procedimentos mais importantes da escola, como por exemplo os critérios de 

avaliação. Por conseguinte, acresce de que há a urgência de educar, também, 

os pais no que concerne aos assuntos que envolvem a escola e na 

sensibilização para a necessidade de participar como ente activo na mesma 
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ganha relevância. Muitas vezes os documentos estão disponíveis para consulta 

mas por falta de informação, de envolvimento, de recursos, entre outros 

factores, as responsabilidades de acompanhamento do aluno são imputadas 

única e exclusivamente na escola. 

Por outro lado, apesar de a disciplina de Educação Física ser a que 

possui maior número de recursos pedidos e aceites, este número não é 

excessivamente dissemelhante do das outras disciplinas, contrariando a nossa 

crença inicial de que o número de recursos nesta disciplina extrapolaria, em 

muito, o número de recursos das restantes disciplinas. Embora a taxa de 

aceitação de recursos, ou seja, a relação entre o número de recursos pedidos e 

aceites, em Educação Física não seja das mais elevadas quando tendo em 

conta o cenário geral, continua a ser esta a disciplina com maior número de 

recursos aceites. Quando lidas as informações contidas no processo de cada 

recurso de nota, o coordenador da área disciplinar de Educação Física 

menciona a existência de uma certa facilidade e linearidade com que as 

classificações são alteradas nesta disciplina. Estamos em crer, e indo de 

encontro às alegações dos diferentes encarregados de educação, que o facto 

de actualmente a nota de Educação Física ser considerada para a média do 

Ensino Secundário de acesso ao Ensino Superior e, até, pela sua natureza 

mais informal quando comparativamente às demais disciplinas, influencia, 

grandemente, este acréscimo do número de recursos de nota pedidos a esta 

disciplina e a consequente alteração da nota. Todavia, nos casos analisados, a 

alteração de nota, naqueles recursos que foram aceites, foi alterado um valor, 

sendo que se revela praticamente desprezível na média final do Ensino 

Secundário. Ainda assim, o número de recursos de nota à disciplina de 

Educação Física nos três anos lectivos analisados foi, decididamente, menor 

do que inicialmente conjecturávamos.  

Quanto à interpretação das entrevistas podemos referir que a disciplina 

de Educação Física é, sobretudo, associada ao desporto, numa perspectiva de 

saúde, e à criação e consequente manutenção de hábitos de vida saudáveis.  

Parece unânime a crença de que a disciplina de Educação Física é uma 

disciplina de relevo na formação dos alunos, contudo a atribuição de 
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importância é tanto maior quanto maior for a relação deste disciplina com as 

perspectivas futuras. Por outras palavras, a Educação Física é entendida como 

uma disciplina crucial para quem quiser seguir o curso superior de desporto e a 

matemática, a biologia e a físico-química para quem quiser enveredar por um 

curso de ciências.  

Os alunos entrevistados referem não ser influenciados, pelo menos 

directamente, pelas concepções dos seus pais durante a aula de Educação de 

Física. Contudo, acrescentam que, em última análise, a forma como foram 

educados e os valores que lhes foram transmitidos, acabam por ter influência 

na sua forma de encarar a disciplina de Educação Física. 

Sensivelmente metade dos entrevistados mencionam realizar 

actividades físico-desportivas em família, de forma não institucionalizada, como 

andar de bicicleta, caminhar e correr. 

Independentemente de sabermos que os dados obtidos não poderão ser 

extrapolados para outras realidades, foi possível ficar a conhecer um pouco 

melhor a realidade desta escola no que concerne ao modo como a Educação 

Física é encarada pelos pais/encarregados de educação e alunos.  

Este entendimento mais aprofundado permitirá no futuro, concerteza, 

intervir melhor no sentido de procurar contribuir para uma valorização da 

Educação Física no seio deste comunidade educativa. 
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12. Crónica final 

Um ano de concretizações  

 

Todos os momentos que vivemos são importantes para o nosso 

crescimento e, de alguma forma, todos eles deixam em nós uma marca 

indelével, impossível de apagar, cravada na pele e no sentimento, dentro de 

nós, para sempre. 

O ano do Estágio Profissional reclama por uma reinvenção de quem 

somos constantemente, num jogo de tentativa e erro, numa descoberta guiada 

pelo fio da navalha e representa, sem dúvida, uma dessas grandes marcas em 

mim, enquanto palco privilegiado à concretização dos meus sonhos de ensinar 

e de eventualmente contribuir para a alteração de alguns dos paradigmas 

vividos, através da Educação Física. 

Tingi o papel e a escrita, encontrei-me na reflexão e na auto-narrativa 

como mote para a descoberta de quem sou e de quem sou enquanto 

professora e mais ainda de que quero (preciso!) ser, enquanto mote para o 

sonho, para a cogitação, para o desejo e para os devaneios adocicados que 

preencheram os meus dias e aquilo que passava para lá dos dias, numa 

surpresa incomensurável porque afinal a utopia sempre é concretizável. 

Pela primeira vez apetece-me ficar só assim, com o tempo parado, a 

contemplar aquilo que eu e os meus alunos conquistamos, a admirar o longo 

percurso trilhado e unificador de todos os pontos cardeais desta minha nova 

vida. Foi neste percurso que aprendi a adaptar-me às circunstâncias, que 

aprendi a hierarquizar prioridades no que concerne à organização de uma aula, 

que aprendi que a concentração no essencial é sempre a melhor opção, que 

aprendi a gerir os espaços, os recursos e os alunos de forma a poder 

proporcionar aprendizagens efectivas e aprendi que o mais importante das 

aulas, são os alunos. Todavia, ainda há um longo percurso para ser feito, 

daquele tipo que nunca termina e fico feliz por estar consciente disso. 

Certamente, terei mais oportunidades para consolidar as minhas 

aprendizagens, para discernir outros aspectos relevantes no processo de 

ensino, para melhorar o meu domínio do conteúdo nas mais diferentes 
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modalidades, para conhecer novos alunos e, por conseguinte, novas 

especificidades, novos desafios e novas ambições. 

Mas este percurso, permanentemente inacabado, não foi feito sozinha. 

O facto de estar inserida num núcleo de estágio fabuloso aumentou, em muito, 

as minhas possibilidades de aprender, de partilhar e de descobrir novas 

realidades. O desenvolvimento profissional de um professor é feito em 

comunidade, em conjunto com outros docentes e pretende-se que desta 

relação se retire mais-valias cruciais para o melhoramento da nossa acção. 

Assim sendo, da troca permanente de vivências, de perspectivas, de 

aspirações, de ansiedades, de dificuldades e de motivações pode resultar uma 

simbiose cujos resultados sejam inspiradores para a consecução dos nossos 

objectivos enquanto educadores. 

Estranho e improvável, quiçá, que numa questão de meses me tenha 

apercebido de que há coisas que, simplesmente, fazem sentido, porque há 

paixão pela acção e o desafio incessante faz com que seja renovada, amiúde, 

a ânsia de ensinar. Rever-me frequentemente nos olhos dos meus alunos, a 

sofreguidão para aprender mais algumas coisas, a relação estabelecida entre 

nós, a fruição, o envolvimento, o extrapolar dos sentimentos, o querer saltar de 

alegria e mal conseguir esperar que chegue a próxima aula, espreitar o 

amanhã em bicos de pés e desejar com toda a força que seja sempre sempre 

assim. 

Foi tudo assim, repentino e fugaz, um tempo, um espaço e aquele 

momento que há-de se prolongar e que há-de ser meu para lá da imaginação. 

É assim que se sente a conquista? De peito aberto e olhar em frente, 

sorriso rasgado, a emoção da história em conjunto e a melancolia do adeus. 

Mas este é adeus diferente porquanto é um adeus cheio de tudo e de mais 

alguma coisa, pois tudo o que é verdadeiramente sentido não pode ser 

apagado e a construção desta identidade profissional é um processo em 

contínuo. 

A permanente insatisfação é baluarte na vida do professor, enquanto 

reprodução fidedigna da procura pela excelência, entre caminhos feitos e 

desfeitos, lado a lado com os alunos. 
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Síntese final 
 

1. Crónica do Zero 

A crónica do zero é o começo de tudo, de um novo rumo e novo caminho e nova 

direcção, novas aprendizagens, conquistas e sonhos, é o tempo zero. Muitas outras se 

seguirão: serão as crónicas de um ano, serão as crónicas que, quanto a mim, valerão por bem 

mais do que um ano, serão as crónicas que deverão ser encaradas como as metáforas vivas 

que serão, as metáforas da minha vida, da nossa vida. 

É por não ver as coisas em dimensões estanques que não acredito na 

compartimentação das sensações, dos pressentimentos, dos sentimentos, da 

consciencialização de quem somos e de quem queremos ser. Aliás, renego-a. É que a linha 

que separa as quatro áreas que constituem o estágio foi criada com o intuito de ser permeável 

às mais diferentes aprendizagens, que navegam entre uma e outra componente da nossa 

formação. Estranho seria encará-las como entidades estanques, como se os sentimentos 

tivessem um divisor comum, como se o real e o imaginário e os desejos e as ambições e os 

medos possuíssem uma densidade diferente e não se pudessem entrosar. 

 

2. Monólogos do eu 

Sou uma pessoa que sempre soube que queria ensinar. Foi a minha primeira opção? 

Não. A primeira era ser Navegante da Lua (desenhos animados da altura!), mas com o tempo 

percebi que não se adequava muito ao que sou como pessoa. Também por crescer com a 

minha família sempre tive em mim um sentimento de inconformismo, um querer mais 

inexplicável, uma vontade aguerrida de mudar aquilo que penso estar errado. E sempre que 

digo que acredito na concretização da utopia, é sentido. Eu acredito nela e, quiçá, 

inocentemente foi por acreditar que decidi que queria dar aulas e tentar mudar, nem que fosse 

pouco, o dia de manhã, porque acredito que pode ser diferente. Acredito e sei. É a constante 

novidade, desafio, resposta e consequente saciedade. É o querer mais e poder tê-lo, é chegar 

mais longe com os pés parados, que a mente não conhece limites, é um salto de trapézio sem 

rede porque há fé, é mais um traço, mais uma linha percorrida pé ante pé e aquela sensação 

sempre presente de que estamos quase lá, de que é quase palpável. 

 

2.1 O que está para ser, ao toque de um dedo 
É que este é o ano pelo qual todos ansiávamos, o ano onde todos aqueles cenários 

revisitados na nossa mente se poderão tornar realidade, o ano em que iremos ser postos à 

prova, seremos bons o suficiente? Uma coisa é equacionar as diversas situações teoricamente, 

outra, completamente diferente, é vivê-las. No início a nossa posição, enquanto núcleo de 

estágio, face à escola, aos professores da mesma e à turma foi algo ambígua, ou seja, apesar 

de ainda sermos alunos, seríamos, de igual forma, professores. Assim, ainda estávamos a 
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aprender, por um lado, mas a responsabilidade que nos seria imputada era enorme e a nossa 

atitude perante as tarefas que nos confiavam deveria ser ética e ponderada, balizada por 

princípios e valores superiores, capazes de inspirar os nossos alunos. 

 
3. Estágio Profissional – o início de tudo o resto 

É curioso perceber como durante toda a minha formação inicial ansiei por este 

momento, afinal era a materialização de tudo quanto havia aprendido. Por muito que, na minha 

cabeça, tudo parecesse idílico, maravilhoso e desejável, havia no Estágio Profissional um lado 

mais assustador. É que o Estágio Profissional estava, igualmente, envolto em receio, 

ansiedade e compromisso, num confronto directo com aquilo que eu sabia ou não sabia, com a 

minha capacidade de adaptação, com a construção de uma competência que desejava 

desesperadamente – serei uma boa professora? – e tudo quanto posso concluir é que o 

Estágio Profissional é um momento de vulnerabilidade, com aquilo que isso acarreta de 

bom e de menos bom, colocando-nos à prova a todo o momento, fazendo de nós mais do que 

aquilo que sempre fomos. 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)  

 
4. Ode à Escola Secundária Almeida Garrett 
seguido de 
Quem Mora nos Meus Alunos?  

A escola Secundária Almeida Garrett já não é a mesma, mudou em espaços, em 

tempo e, sobretudo, em significado. As mudanças operadas foram imensas, umas mais 

evidentes, mormente no que concerne aos espaços que durante um ano percorremos, outras 

menos, como o sentimento de pertença e a inequívoca associação da escola ao nosso 

quotidiano, fazendo parte integrante das nossas já tão intrincadas rotinas. 

A nossa adaptação teve que ser constante, tanto àquilo que nos solicitavam como aos 

espaços que devido ao encetar das obras se têm alterado profundamente. 

 
Quem Mora nos Meus Alunos? 

Quando participamos em algo especial, sentimo-nos especiais. Participar no dia-a-dia 

destes alunos faz-me sentir especial. Faz-me sentir grata por ver a sua evolução em todas as 

aulas. Faz-me crescer ao responder aos desafios que eles me colocam, sim os alunos também 

desafiam os professores e também nos ensinam, muito. Faz-me querer que venha rápido o 

amanhã para poder estar com eles, apesar de às vezes o sentimento de insatisfação, de 

frustração, de desilusão tomar conta de mim. Mas amanhã vai ser melhor, digo eu olhando pela 

janela, respirando fundo, fazendo figas, acreditando.  

A melhor característica da minha turma é esta sua capacidade, que se manteve ao 

longo do ano, de me surpreenderem, tanto no que concerne ao desempenho motor das 
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diferentes modalidades abordadas e à sua evolução, como na sua postura, na forma como se 

relacionam e nas dinâmicas que estabelecem. 

É uma turma feita à medida da escola que frequentam, muito disponíveis, respondem 

de forma entusiasta e positiva a todas as minhas iniciativas, criam desafios, gostam de alargar 

os seus horizontes, e sinceramente julgo que não consigo pensar em adjectivos suficientes 

para os caracterizar. 

 
5. O legado da afectividade numa escola perto de si 

Esta emotividade está, intrinsecamente, relacionada com a afectividade, que segundo 

o mesmo autor (1997) se pode definir como o “conjunto de todas as emoções e sentimentos 

que o ser humano tem capacidade para experimentar ao longo da vida.” (p. 113) 

Assim que soube que queria ser professora, tive a certeza de que seria afectuosa, 

nunca entendi as coisas de forma diferente: estabelecer uma relação com os meus alunos, 

demonstrar preocupação e verdadeiro interesse e no início do meu estágio profissional alguém 

me disse, de uma forma tão pausada, tão serena e tão sapiente, que se um professor tivesse 

os alunos consigo, tudo seria possível. Tudo me pareceu tão real e tão verdadeiro e tão 

possível, que percebi que aquele meu sentimento era inevitável e que este ano seria, 

certamente, balizado por estes pressupostos. “A afectividade constitui o impulso motor da vida: 

de alguma forma, e muitas vezes sem que a pessoa disso tenha consciência, está subjacente a 

toda a acção e condiciona todo o comportamento.” (Sêco, 1997, p. 63) 

	  

6.Por falar em desafios... 
6.1 Comecemos... 

Por estes dias o sol brilha lá no alto, o mar está sereno e esplendente a perder de 

vista, tudo parece imóvel, quieto, pacífico, absorto e condescendente à passagem de mais um 

dia, ao início de mais uma estação, aquela que é da renovação, do chilrear e do florescer.  

Também nós temos espaço para esse brotar, para esse renovado horizonte sem se 

perder de vista a eterna quimera. É a quimera de educar e ajudar, sempre, a criar seres-

alunos, perspectivando a sua formação holística e a plenitude. 

No meio destes sonhos percebo, claramente, que o papel da Educação Física 

trespassa, em muito, o da mera formação motora, sendo que esta multiplicidade de estímulos e 

desafios, sejam ao nível motor, cognitivo ou psico-social, deverá ser proporcionada a todos os 

alunos, com maiores ou menores dificuldades. 

	  

6.2 E se o que existe é diferente? 

Aquilo que existe nem sempre é igual e nem sempre é diferente, é apenas a nossa 

turma, com todas as suas especificidades, insuficiências e potencialidades, que lhes são tão 

próprias. A caracterização de cada aluno há-de ser sempre dissemelhante da do colega do 

lado e, por conseguinte, também as propostas de actividades e a definição de objectivos para a 

sua aprendizagem. 
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Todavia, existem casos de alguns alunos com uma incapacidade evidente e inúmeras 

dificuldades em acompanhar o desenvolvimento da aula e das propostas de trabalho. 	  

	  
6.3 O meu caso concreto  

Diagnose: É assim visível que o Guilherme não possui um normo-alinhamento da 

coluna, sendo notória uma cifose acentuada bem como uma escoliose direita e a pronação 

do pés. Poderemos, então, inferir que devido à postura extremamente incorrecta, o 

corpo do Manuel está sujeito a esforços exagerados e a uma sobrecarga constante, 

diminuindo a sua eficiência aquando da sua movimentação.  

	  
6.4 Repercussões na aula de Educação Física 

O aluno em questão evidencia bastante dificuldade em acompanhar os restantes 

colegas durante as aulas, nas mais diversas modalidades, sejam elas colectivas ou individuais. 

Assim e tendo em conta as modalidades leccionadas ao longo de todo este ano lectivo 

(2010/2011) aquela em que o Guilherme apresentou maiores dificuldades na realização dos 

exercícios foi na ginástica. Esta dificuldade manifestou-se, amiúde, em elementos de 

flexibilidade e também nos rolamentos. 	  

	  
6.5 Será que chegamos ao fim? 

Entrar na escola, olhar em redor, saber aquilo que significamos para estes alunos, que 

são os nossos, reconhecer a responsabilidade que carregamos nos ombros, a de ajudar a 

tornar o Mundo num sítio melhor, é como que rodopiar em alta velocidade e em alta definição, 

é uma vocação, fado e sina e é saber que todos os dias deveremos tornar a aprendizagem 

provável e possível. Sim, é essa a maior finalidade do professor, tornar a aprendizagem 

provável e possível, independentemente do ponto de partida de cada aluno, é que eles 

são sempre únicos e diferentes. Essa diferença, não escusa o nosso dever e a nossa 

responsabilidade nesse processo.  

 

7. O Modelo de Educação Desportiva no ensino da Educação Física: relatos na primeira 
pessoa de uma estudante-estagiária de Educação Física.  

 

Este trabalho resulta da análise do relato pessoal da experiência de uma estagiária na 

aplicação do Modelo de Educação Desportiva ao ensino do Futsal. Este é um modelo que visa 

formar alunos desportivamente competentes, cultos e entusiastas (Siedentop, 1987; Hastie, 

2004). A sua aplicação foi efectuada no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP no ano lectivo 20010/2011, 

numa escola da Zona do Grande Porto. O objectivo deste estudo foi efectuar uma auto-análise 

do diário de bordo da estudante-estagiária com enfoque no significado atribuído à vivência 

pessoal e à percepção do que os alunos vivenciaram.  
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O estudo e aplicação do Modelo de Educação Desportiva (MED) tem vindo a tornar-se 

uma realidade incontornável na Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, sendo que o 

número de estudos acerca deste concreto tem vindo a aumentar significativamente, 

designadamente nas didácticas específicas das várias modalidades desportivas. 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi proposto em 1987 por Darly Siedentop. 

Este é um modelo curricular para o ensino do desporto alternativo ao método tradicional, o 

designado de currículo de multi-actividades. Graça, Mesquita (2009) complementam referindo 

que o MED “vai ao encontro da necessidade de conferir um cunho afectivo e social às 

aprendizagens.” (p.59) 

O corpus deste estudo é o diário de bordo de uma aluna estagiária (Eu) do 2º Ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, do ano lectivo 2010/2011.  

A aplicação do MED reforçou algumas das minhas ideias acerca do que é ser professor 

e ajudou-me, da mesma forma, a perspectivar outras formas de entender esta profissão 

mesclada com vocação. E ser professor materializa-se desta forma: numa preocupação 

constante com a qualidade do processo e com a evolução dos alunos. Na aplicação deste 

modelo o trabalho realizado fora do contexto da aula é extremamente importante e, dessa 

forma, devemo-nos comprometer com as incumbências do mesmo para que a sua aplicação 

possa trazer benefícios. 

A aplicação do MED trouxe ao meu quotidiano de professora/estagiária sensações de 

natureza distinta e, por vezes opostas. Desde a ansiedade, aos conflitos, passando pela 

excitação e alegria tudo foi vivenciado neste período. Paralelamente a esta variabilidade de 

sensações a aquisição de novas aprendizagens foi uma constante. Posso mesmo afirmar que 

a aplicação deste modelo curricular foi um processo de (re)invenção constante do meu papel 

face à escola, ao ensino e aos meus alunos.  

 

8. Nos meandros da avaliação e da classificação – entre o certo e a dúvida 

Um dos momentos que mais me marcou foi o da classificação dos alunos, fosse ela 

decorrente da avaliação contínua ou sumativa, formal ou informal, prática ou teórica.  

Assim, a instrução, a avaliação e os resultados deve estar alinhados. Este facto coloca 

desafios aos alunos, que são responsabilizados por demonstrar a sua aprendizagem e aos 

professores, que devem desenhar avaliações realistas para permitir que os alunos possam 

cumprir a sua parte. Contudo, nas tarefas de avaliação não deve ser só o professor a avaliar, 

os alunos podem e devem cumprir um papel determinante na avaliação contínua dos seus 

pares. 

Por outro lado, era em momentos como este que me sentia cada vez mais como 

uma professora, apesar de todas as notas serem discutidas com quem de direito, era eu, 

em última análise, que as propunha. 
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9. Testemunhos da vida do professor para além dos 90 minutos 

Ser professor envolve o desenvolvimento de diversas actividades e o desempenhar de 

diferentes e complementares funções, pelo que a permanência do professor na escola 

extravasa, em muito, o horário lectivo.  

 

9.1 A Direcção de Turma enquanto função diminuidora do hiato escola-família 

Foi através de todas estas situações que compreendi verdadeiramente a 

responsabilidade inerente ao desempenho desta função, uma vez que o director de turma se 

afigura como a entidade chave na diminuição do hiato entre a escola e os pais. 	  

	  

9.2 O Corta-Mato escolar enquanto impacto com o real 

Estávamos cientes de que o Corta-Mato do ano anterior havia sido bastante bem 

organizado e tendo em conta que esta seria a primeira vez que estaríamos numa posição de 

maior vulnerabilidade face aos nossos pares e, na realidade, ao resto de toda a comunidade 

educativa, a ansiedade era bastante. 

 
9.3 A mística da vigilância do teste intermédio 

Ao longo de todo este documento tem sido colocada em evidência uma certa 

transdisciplinaridade do professor, seja qual for a disciplina que lecciona.  

 

9.4 Corridas contra o tempo 

Corremos contra o tempo quando sentimos que temos demasiado para fazer, 

demasiado para aprender, demasiado para viver e para sentir. Este foi um ano com provas de 

fundo, em que para além de ter o privilégio de leccionar pude, felizmente, participar em 

diversas actividades com os meus alunos porque quem é professor, também o é fora dos 

muros da escola. 

 

9.5 A construção da identidade profissional também passa pelo Desporto Escolar 

O Desporto Escolar constituiu-se como uma actividade deveras crucial no meu 

percurso de formação, sendo que pude participar nas 3 actividades que a nossa escola 

disponibiliza (BTT, esgrima e ginástica acrobática e de grupo).  

	  

10. Revisitar o ser professor: recompensas de uma vida 

Esperava e espero que os meus alunos estejam receptivos a uma nova forma de 

encarar as aulas e o futuro. Comecei, pé ante pé, pensando naqueles professores que 

deixaram um sinal cravado em mim, naquela que queria que fosse a minha realidade. Marcar a 

diferença na vida dos nossos alunos é meio caminho para que as recompensas de se ser 



	  

233 
 

professor surjam na nossa vida e é a meio caminho que me apercebo de que é mais aquilo que 

recebemos do que aquilo que damos.  

 

11. O papel da Família na (re)conceptualização da Educação Física  

 

A necessidade de perscrutar esta temática adveio do reconhecimento indiscutível do 

valor intrínseco à cooperação entre escola e família e vice-versa, numa relação dialética, na 

alteração profunda de paradigmas obsoletos (anos 70), em que existia a crença de que a 

escola garantia, per si, a educação dos alunos na sua globalidade.   

Quando em retrospectiva, penso na minha vida e nas oportunidades que me foram 

concedidas é impossível diminuir, num segundo que seja, numa gota que seja, num instante 

que seja, a sua importância no entendimento alcançado da importância da escola no meu 

futuro e a relevância que tem uma entrega plena e comprometida em todas as disciplinas.  

Afinal “o papel do exercício físico, como factor de desenvolvimento somatopsíquico e 

espiritual do ser humano, não se discute. (...) Fundamentada no movimento (característica de 

todo o ser vivo), a acção da educação pelo movimento atinge a intimidade dos tecidos, 

influenciando as actividades do protoplasma celular.” (Sérgio, 2003, p. 56) 

A influência da família na conduta e comportamentos adoptados pelos filhos é uma 

temática amplamente estudada. É fundamental perceber de que forma decorre este processo 

para intervir na génese de novos entendimentos ou mesmo no esclarecimento de pré-

concepções erróneas. 

Somos nós, professores, que, muitas vezes, contribuímos para que os alunos não se 

sintam motivados para a prática da Educação Física.  

 Participaram neste estudo doze alunos (7 do sexo feminino e 5 do sexo masculino) das 

três turmas do núcleo de estágio, pertencentes ao 11º ano de escolaridade da Escola 

Secundária Almeida Garrett, concelho de Vila Nova de Gaia, ano lectivo 2010/2011. As suas 

idades variam entre os 16 e os 17 anos e a média de idades situa-se nos 16 anos. 

Participaram, ainda, quatro encarregados de educação das turmas em questão. 

Os dados utilizados são provenientes dos recursos existentes nos três últimos anos lectivos e 

da análise de entrevistas. 

No caso específico da disciplina de Educação Física, a maioria dos alunos tende a 

simpatizar com a disciplina, porém, são poucos aqueles que atingem uma classificação final de 

excelência. A análise das entrevistas revelou que a Educação Física é vista como 

inerentemente ao desporto e os alunos não se sentem influenciados pelas concepções dos 

pais acerca da mesma disciplina. 

Após a pesquisa efectuada acerca do número de recursos da nota de Educação Física 

e dos motivos advogados pelos encarregados de educação na fundamentação dos recursos é 

possível inferir que estes revelam, amiúde, algum desconhecimento acerca dos documentos 

que regem alguns dos procedimentos mais importantes da escola, como por exemplo os 
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critérios de avaliação. Por conseguinte, acresce de que há a urgência de educar, também, os 

pais no que concerne aos assuntos que envolvem a escola e na sensibilização para a 

necessidade de participar como ente activo na mesma ganha relevância. 

 

12. Um ano de concretizações  

O ano do Estágio Profissional reclama por uma reinvenção de quem somos constante, num 

jogo de tentativa e erro, numa descoberta guiada pelo fio da navalha e representa, sem dúvida, 

uma dessas grandes marcas em mim, enquanto palco privilegiado à concretização dos meus 

sonhos de ensinar e de eventualmente contribuir para a alteração de alguns dos paradigmas 

vividos, através da Educação Física.	  
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Anexo A – O Modelo de Educação Desportiva no ensino da Educação Física: relatos 
na primeira pessoa de uma estudante-estagiária de Educação Física.  
 
Alves, Margarida; Mota, Paulo; Batista, Paula. 
 
Resumo 
Este trabalho resulta da análise do relato pessoal da experiência de uma estagiária na aplicação 
do Modelo de Educação Desportiva ao ensino do Futsal. Este é um modelo que visa formar 
alunos desportivamente competentes, cultos e entusiastas (Siedentop, 1987; Hastie, 2004). A 
sua aplicação foi efectuada no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em Ensino da 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP no ano lectivo 20010/2011, 
numa escola da Zona do Grande Porto. O objectivo deste estudo foi efectuar uma auto-análise 
do diário de bordo da estudante-estagiária com enfoque no significado atribuído à vivência 
pessoal e à percepção do que os alunos vivenciaram. O corpus deste estudo é o Diário de Bordo 
do período de leccionação do MED, mais especificamente de 28 de Janeiro de 2011 a 8 de Abril 
de 2011 e os restantes registos ao longo deste período. O Diário de Bordo foi utilizado para 
registar as situações vivenciadas nas aulas durante esse período (num total de 10 aulas de 90 
minutos) e outras situações como por exemplo: reuniões antecedentes e precedentes às aulas, 
momentos de planeamento ou simplesmente momentos de reflexão acerca desta temática.  
O diário de bordo foi sujeito a uma análise de conteúdo tendo em conta os seguintes pontos: i) 
conteúdos ii) significados iii) percepções (dos alunos, dos resultados e do que é ser professor). 
Da análise efectuada ficou evidente que i) conhecer o contexto vivido por cada aluno é 
fundamental aquando da aplicação do MED; a aprendizagem deve ser, sempre, faseada por 
níveis e etapas sendo que em cada uma delas nos devemos concentrar no essencial, 
hierarquizando prioridades; a aula de Educação Física influência a formação dos alunos noutros 
domínios para além do motor, como o psico-social; ii) a aplicação de um modelo curricular 
desconhecido provoca alguma ansiedade inicial no professor, ultrapassada, amiúde, após as 
primeiras vivências com o modelo, dando lugar à imensa felicidade de ver os nossos alunos 
envolvidos nas tarefas e comprometidos com o seu processo de aprendizagem e o dos seus 
colegas; existem, contudo, alguns sentimentos de tristeza associados ao comportamento de 
alguns alunos não consentâneos com os princípios defendidos pelo MED. iii) neste modelo o 
empenho dos alunos constitui-se como uma mais-valia, originando resultados de performance 
elevados e colocando em evidência uma responsabilidade e autonomia mais elevada por parte 
dos alunos no cumprimento das diversas funções desempenhadas; ser professor é criar sinergias 
com os alunos na procura de uma dinâmica de aula que promova aprendizagens significativas. 
Para que tal aspiração se alcance concorre, igualmente, a transmissão de feedbacks no momento 
adequado e com o conteúdo necessário durante as aulas.    
No término desta auto-análise dos meus escritos, já não consigo imaginar o meu processo de 
formação sem esta grande oportunidade de rever e reler todos os meus passos e pensamentos, 
desilusões e ambições, certezas e dúvidas. Nesta retrospectiva pude perceber melhor quem sou e 
como sou no exercício daquela que virá a ser a minha actividade futura: ensinar. 
 
Palavras Chave: Educação Física; Modelo de Educação Desportiva; Estágio Profissional; 
Auto-narrativa.  
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Abstract 
This study was the result of an analysis of the personal experience of a pre-service teacher in 
implementing the Sport Education Model to teaching Futsal. This is a model that aims to train 
competent, literate and enthusiastic students (Siedentop, 1987; Hastie, 2004). Its application was 
made under practicum of the Professional Training of the Masters in Teaching Physical 
Education in Primary and Secondary Schools of FADEUP in the academic year of 2010/2011, 
University of Porto. The purpose of this study was to undertake a self-analysis of the pre-service 
teacher board diary with a focus on the meaning attributed to personal experience and 
perception of what the students experienced. The corpus of this study is the board diary made in 
the period of teaching the Sport Education Model, more specifically, from 28th January 2011 to 
8th April 2011. The board diary was used to register the experiences in classes during this period 
(a total of 10 lessons of 90 minutes) and other situations such as: meetings before and after 
classes, planning time or simply a moment of reflection on this subject. The board diary was 
submitted to a content analysis taking into account the following aspects: i) content ii) meanings 
iii) perceptions (of the students, of the results and of what it is to be a teacher). The result show 
that: i) knowing the context lived by each pupil is essential when applying the Sport Education 
Model; learning should be phased by levels and stages and in each one we should focus in the 
essential; the Physical Education class influences the development of pupils in other fields than 
the physical, such as psycho-social; ii) the implementation of an unknown curriculum model 
causes some initial anxiety in the teacher, overcomed often after the first experience with the 
model, giving rise to immense happiness to see our pupils involved in the tasks and committed 
to their and their colleagues learning process; however, there are some feelings of sadness 
associated with the behavior of some students that are not in line with the principles defended 
by the Sport Education Model; iii) in this model, the commitment of the pupils is an asset, 
creating high performance results and putting in evidence a greater responsibility and autonomy 
by the students that are more competent in carrying out diverse functions; being a teacher is 
create synergies with the students in search of a dynamic class that promotes meaningful high 
quality learning.To achieve this goal we need to communicate appropriate and meaningful 
feedbacks.  
In the end of the analysis of my personal experience and writings, I can no longer imagine my 
training process without this great opportunity to review and reread all my steps and thoughts, 
ambitions and disappointments, doubts and certainties. In retrospect I could better understand 
who I am and how I am in the pursuit of what is going to be my future job: teaching. 
 

Key words: Physical Education; Sport Education Model; Teacher Training; Self-narrative.   
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
O estudo e aplicação do Modelo de Educação Desportiva (MED) tem vindo a tornar-se uma 
realidade incontornável na Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, sendo que o 
número de estudos acerca deste concreto tem vindo a aumentar significativamente, 
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designadamente nas didácticas específicas das várias modalidades desportivas. No 
reconhecimento do indiscutível valor educativo e formativo que lhe é atribuído os estudantes-
estagiários são incentivados a aplicá-lo no contexto do Estágio Profissional e a aproveitar as 
suas valências nas mais diversas situações de aprendizagem, bem como, no (re)configurar de 
uma Educação Física mais perto dos valores do Desporto.  
No meu caso houve alguma indecisão quanto à modalidade em que iria aplicar este modelo, em 
que altura e de que forma. Apenas sabia que o queria aplicar e que o iria aplicar. Pois, ouvia 
falar tanto deste modelo, das suas repercussões, do sentimento de envolvência e filiação, da 
evolução notória nos alunos que não poderia perder a oportunidade de ver, por mim mesma, de 
que forma se transformaria a minha turma. Foi, certamente, um desafio. 
Compreender a essência do modelo (qual a forma de o aplicar mais adequada à minha turma?), 
a necessidade premente de envolver os alunos na sua aprendizagem, a ansiedade de perceber 
quais os resultados obtidos, a eventual felicidade de percepcionar que o modelo é inclusivo, o 
receio de não conseguir orientar proficuamente os alunos seriam, entre outros, sentimentos que, 
certamente, estariam presentes no meu quotidiano de professora no processo de aplicação do 
MED nas minhas aulas de Educação Física. 
O facto de o estágio ser realizado num grupo (o núcleo de estágio) permite a partilha de todas 
estas novas experiências com outros (futuros) colegas de profissão, permite aceder a outros 
entendimentos, a outras ópticas do modo de interpretar e aplicar o MED, as quais acabam por 
ser sempre complementares. Daí, que o ponto de vista do professor na aplicação do MED em 
contexto escolar seja fundamental para podermos perceber e fundamentar a sua utilização, o 
porquê do aproveitamento de alguns aspectos constituintes do modelo em detrimento de outros, 
a sua aplicabilidade e exequibilidade, entre outros. Até porque, nenhum conhecimento é 
totalmente novo, mas cada professor experiencia uma realidade muito própria e esse mesmo 
conhecimento renova-se à luz dos seus novos olhares e alunos.  

 
Modelo de Educação Desportiva – De que se trata? 
 
O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi proposto em 1987 por Darly Siedentop. Este é 
um modelo curricular para o ensino do desporto alternativo ao método tradicional, o designado 
de currículo de multi-actividades. Siedentop (1990) refere que o principal propósito do currículo 
de multi-actividades é: “For full development to be ensured, people believe each child had to 
experience a variety of activities.” (p.217) Desta forma, o ensino da Educação Física é 
programado recorrendo a unidades temáticas, de curta duração no tempo. Um dos problemas 
que, usualmente, decorrem da utilização deste tipo de modelo é que a exígua duração das 
unidades dificulta a assimilação e consolidação dos conteúdos referentes a cada uma das 
modalidade, sendo que, não raras vezes, nos deparamos (na aula de Educação Física) com 
alunos em estado de constante iniciação. Graça, Mesquita (2009) complementam referindo que 
o MED “vai ao encontro da necessidade de conferir um cunho afectivo e social às 
aprendizagens.” (p.59) 
Este modelo pretende que cada aula seja contextualizada, que propicie experiências desportivas 
autênticas e assume-se como um modelo curricular inclusivo. Tal como refere Metzler (1999) 
“they rarely get to have a broader sport experience from which they can learn the many other 
facets of sport in order to reach a fuller understanding and greater appreciation for the entire 
scope of our sport culture.” (p.255) 
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Desta forma, existem diversas funções como as de: jogador, capitão/treinador, jornalista, 
estatístico, árbitro, entre outras, que devem ser vividas por cada um dos alunos. A atribuição de 
diferentes funções objectiva orientar cada aluno face ao domínio das regras, costumes e 
responsabilidade inerente às mesmas, transformando a aula de Educação Física numa 
experiência muito mais abrangente e enriquecedora do ponto de vista da cultura desportiva. 
Desta forma, os alunos não são perspectivados como receptáculos vazios face à transmissão de 
novos conteúdos, pelo contrário: os alunos são activos e diligentes durante a construção da sua 
aprendizagem e a partilha de conhecimentos é constante. O número de funções existentes pode e 
deve variar consoante o contexto de cada turma e a experiência do professor que aplica o 
modelo. Assim, em anos de escolaridade mais baixos o professor poderá aplicar o modelo só 
com duas ou três funções e aumentar o seu número gradualmente, consoante o entendimento 
manifestado pelos alunos. 
Formar alunos autónomos na estruturação do seu saber é ambição deste modelo, contudo, numa 
fase inicial da aplicação do MED poderá ser necessário uma intervenção mais prescritiva por 
parte do professor. A imprevisibilidade das situações que poderão ocorrer durante uma aula é 
exponenciada com a aplicação do MED e grande parte das decisões tomadas pelo professor têm 
lugar no imediato, in loco, pelo que o professor deve dominar claramente o conteúdo, intervindo 
de forma coerente, orientada e segura. “Furthermore, strategic intervention by teachers will be 
critical to achieving this intended growth in students, responsibility for their own and others 
learning.” (Penny e Clarke, 2005, p.101) 
O paradigma do MED assenta numa trilogia de valores e através da sua utilização pretende-se 
formar alunos desportivamente competentes, cultos e entusiastas. Desmontemos os conceitos 
atrás enunciados: competente, reporta-se ao domínio (por parte dos alunos) dos conteúdos 
técnico-tácticos de forma a poderem participar satisfatoriamente nos exercícios e competições; 
cultos denota a valorização das tradições e ritos associados ao desporto; finalmente, entusiasta 
manifesta a vontade do aluno perpetuar a prática desportiva para lá dos muros da escola, 
encarando-o como um impulsionador de qualidade de vida. 
O MED possui algumas características que o assemelham ao Desporto Institucionalizado, 
nomeadamente: uma época desportiva (mais extensa do que as tradicionais unidades no 
currículo de multi-actividades), o sentimento de filiação e pertença a uma equipa, a competição 
de cariz formal, o registo estatístico, o clima festivo e um evento culminante, como apogeu da 
época desportiva. 
No que concerne à formação das equipas, estas são formadas tendo em conta a avaliação inicial 
da turma, sendo que devem ser heterogéneas e constituídas por rapazes e raparigas. Importa, 
também, que todas estejam equilibradas entre si. “Sport education puts more responsibility on 
students, leading to a more educationally functional relationship between them and their 
teacher.” (Siedentop, 1996, p. 261) Cada equipa escolhe um nome, uma cor, um logótipo, um 
lema e grito de equipa e, até, um equipamento. “Every effort is made to make the sport season 
festive.” (Siedentop, 1996, p. 259)  
O facto de as equipas permanecerem inalteradas durante toda a época desportiva promove a 
integração e a criação e consequente manutenção de relações sociais com os colegas de equipa. 
Tal como referem Penny e Clarke (2005): “Maintaining the same teams throughout units of 
work that may well be longer than usual means that there is more time and opportunity for the 
social dimensions of learning to be addressed and advanced.” (p. 49) 
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A manutenção das equipas estimula, de igual forma, o desenvolvimento do sentimento de 
filiação e pertença, aspectos caracterizadores do desporto institucionalizado e cruciais no MED, 
uma vez que Siedentop aspirava proporcionar uma prática desportiva real e contextualizada, 
onde a competição estivesse sempre presente. Contudo, existem alguns professores que criticam 
a utilização deste modelo, atribuindo à competição um semblante nefasto e contraproducente. 
Esta interpretação de uma abordagem win-at-all-costs, legítima mas é pouco relevante aquando 
da aplicação do MED. Segundo Siedentop (1990) poderá encontrar fundamento na actual 
alienação de alguns dos princípios morais e éticos inerentes ao desporto, já Lipovetsky (2004) 
fala da ética indolor. A aplicação do MED pretende erradicar algumas destas características 
negativas que, ocasionalmente, são imputadas ao desporto.  
O reconhecimento da existência de aspectos negativos inerentes ao desporto pode retrair alguns 
alunos para a sua prática. Acresce, ainda, o facto de alguns alunos possuírem um menor 
interesse acerca da nossa disciplina e um nível do domínio do conteúdo também inferior. Nestes 
casos, podem desenvolver-se sentimentos de angústia, tristeza e até recusa em participar nas 
actividades da aula. Todavia, com a aplicação deste modelo cada aluno possui uma função 
diferente para além da de jogador, contribuindo de forma crucial e activa durante o desenvolver 
da época desportiva para o sucesso da sua equipa.  
Pretende-se que através de uma experiência positiva durante as aulas de Educação Física, os 
alunos permaneçam envolvidos com o desporto mesmo noutros contextos da sua vida. O 
potencial do MED na conquista desta mudança é enorme, uma vez que envolvendo 
verdadeiramente os alunos nas actividades da aula e desafiando-os será possível arquitectar 
alterações nas suas percepções, que sejam estáveis e duradouras. “For students to move toward 
a lifestyle commitment to physical activity, they must come to value activity so much that they 
are willing to make choices for participation in light of other attractive, competing choices for 
how to spend their time.” (Siedentop, Hastie e Mars, 1994, p. 159) 
Metzler (1999) menciona as cinco características que julga serem o segredo para o sucesso da 
aplicação deste modelo: a competição é uma ferramenta educacional; é inclusivo: todos 
possuem, pelo menos, duas funções e participam activamente nas actividades durante toda a 
época desportiva; os alunos são importantes e valorizados aquando da determinação do contexto 
e estrutura da aula; podem e devem ser utilizadas formas reduzidas e simplificadas de uma 
modalidade (com um regulamento adaptado); e como este modelo tem lugar na escola, a 
responsabilidade de orientar as aulas pelos objectivos de aprendizagem, é do professor, logo não 
devem existir prioridades contraditórias (p. 257). 
O Fair Play é um dos eixos estruturantes mais importante deste modelo, é enfatizado durante 
toda a época desportiva e pode ser incluído no registo estatístico dos jogos: o Fair Play pode ser 
avaliado após cada jogo, atribuindo pontuações às atitudes mais e menos correctas, poderão ser 
retirados pontos a uma equipa por conduta incorrecta, pode existir um prémio para a equipa e/ou 
jogador que evidenciou mais Fair Play durante a época desportiva, poderão ser atribuídos 
pontos extra em cada jogo caso exista mais do que um marcador, entre outros. Siedentop, Hastie 
e Mars (2004) referem que o Fair Play possui uma interpretação muito mais abrangente no 
MED: “Fair Play has a much broader meaning than just playing by the rules. It also includes 
respect for others, always participating with the right spirit and attitude, valuing equal 
opportunity, and behaving responsibly as a teammate and player.” (p. 94) 
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Usualmente, os alunos gostam de ter aulas de Educação Física segundo este modelo, advogando 
que desta forma possuem mais tempo para aprender estratégias e habilidades, em resultado da 
estruturação por épocas desportivas (Siedentop, 1996, p. 261). 
Pretende-se a edificação de um novo paradigma, um em que a prática contextualizada contribua 
de forma mais permanente e manifesta para o desenvolvimento harmonioso e integral dos 
nossos alunos, de forma a que possam ser responsáveis, críticos e reflexivos face ao processo, 
contribuindo para o seu melhoramento. “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) 
Através da análise dos conteúdos, dos significados e das percepções dos alunos, dos resultados e 
do que é ser professor imperantes neste diário de bordo poderemos perceber eventuais 
estratégias de aplicar e adequar o MED, reformulando as nossas metodologias sempre que 
necessário e poderemos entender de que forma é que a construção da identidade do professor se 
altera mediante a aplicação de um novo modelo curricular. Assim, o objectivo deste estudo foi 
efectuar uma auto-análise do diário de bordo da estudante-estagiária com enfoque no significado 
atribuído à vivência pessoal e à percepção do que os alunos vivenciaram.  
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Na procura de clarificar os dados presentes neste estudo optou-se por descrever não apenas os 
aspectos inerentes ao processo de registo no diário de bordo, mas também o modo como foi 
organizada a época desportiva. Deste modo, a leitura contextualizada dos dados apresentados, 
por parte do leitor, pode sobrevir.  
 
Procedimentos de registo 
O corpus deste estudo é o diário de bordo de uma aluna estagiária (Eu) do 2º Ciclo em Ensino 
de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, do ano lectivo 2010/2011. Os escritos analisados, no formato de diário 
de bordo, reportam-se ao período de aplicação do MED na modalidade de Futsal, de 28 de 
Janeiro de 2011 a 8 de Abril de 2011. De realçar que o diário de bordo não se reportou apenas 
às aulas mas também a todo o processo de preparação, antecipação em cooperação com os 
alunos, designadamente em reuniões anteriores e posteriores às aulas, dinamização dos sites de 
cada equipa e contributos para a definição dos prémios existentes e concretização das aulas e 
das jornadas através, por exemplo, do registo estatístico dos jogos, da criação de portefólios e 
apresentações jornalísticas. 
Os alunos que vivenciaram o MED foram vinte e quatro alunos (15 do sexo feminino e 9 do 
sexo masculino), pertencentes à turma C do décimo primeiro ano de escolaridade, da Escola 
Secundária Almeida Garrett, Concelho Vila Nova de Gaia, no ano lectivo de 2010/2011. As 
suas idades variam entre 16 e 17, e a média situa-se em 16 anos.  
Este assumiu-se como um documento pessoal, onde foram perscrutados os mais diversos 
sentimentos, reflexões, estratégias, dilemas e esperanças aquando de todo o estágio profissional 
e, neste caso, da aplicação do MED.  
Este registo foi feito diariamente num ambiente calmo e tranquilo, num momento posterior mas 
próximo a qualquer situação relacionada com a aplicação do MED, quer fossem aulas, reuniões, 
momentos de planeamento, jornadas, momentos competitivos ou mesmo uma reflexão acerca 
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desses conteúdos, durante 70 dias (de 28 de Janeiro de 2011 a 8 de Abril de 2011) que me 
permitiu atribuir um significado mais ponderado e coerente aos mais diversos episódios, bem 
como, reorientar a minha actuação quando confrontada com resultados desviantes daqueles a 
que eu me havia proposto. Em média dedicava diariamente 20 a 30 minutos à sua redacção, no 
término do dia. 
A escrita veicula aquilo que trazemos dentro de nós, cada palavra nossa manifesta algo que 
sentimos, vivemos, desejamos, tememos, ansiamos e reler aquelas linhas, escritas meses atrás 
ou mesmo anos atrás, recorda-nos quem somos e donde vimos e através desse momento tão 
catártico será possível compreender melhor a fundamentação da nossa actuação na escola, 
retirar os ensinamentos mais importantes e reformular concepções. Tal como referem Amaral, 
Moreira e Ribeiro (1996) “é natural que relatemos os acontecimentos da nossa prática 
pedagógica.” (p. 105) 
Nem sempre possuímos o tempo ou vontade suficiente para pensarmos acerca daquilo que 
fazemos e pensamos. A verdade é que um diário de bordo acalenta a esperança de podermos 
sempre contar com ‘alguém’, de podermos desabafar e mais tarde torna-se num hábito 
impossível de perder, porque a necessidade de pensar e reflectir é quase que imprescindível à 
reformulação da nossa actuação e, por conseguinte, à nossa constante evolução. Assim sendo, 
Amaral, Moreira e Ribeiro (1996) advogam que: “Estes registos permitirão, portanto, guardar 
experiências vividas e dar uma perspectiva diacrónica das mesmas, de modo a que se possam 
tirar conclusões sobre a evolução e desenvolvimento do professor nas suas dimensões pessoal e 
profissional.” (p. 106) 
A diferença entre o processo de leccionação, recorrendo ou não ao diário de bordo é mais do 
que evidente, pois quando o utilizamos é possível revisitar todas as tomadas de decisão, todas as 
dúvidas e consequentes resoluções, todos os momentos de alento e de conquista, mas também 
de desalento, tornando-nos mais conscientes acerca do processo, dos resultados e do caminho 
percorrido. 
 
Organização da época desportiva 
Foram definidas, a priori, quatro equipas heterogéneas com seis elementos cada. Assim sendo, 
existiam seis funções a ser distribuídas pelos membros constituintes de cada equipa: 
treinador/capitão, estatístico, oficial de mesa, árbitro, responsável pelo material e jornalista. 
Foi construído um Manual da Equipa onde constava um pequeno enquadramento acerca do 
MED, as regras do Futsal, os prémios existentes e respectiva forma de atribuição, o quadro 
competitivo, as responsabilidades de cada função, a forma reduzida de jogo a utilizar nas aulas e 
as fichas de jogo a utilizar para o registo estatístico de cada jogo. Da mesma forma, foi 
elaborado um Manual do Capitão onde constavam as suas funções e responsabilidades e 
diferentes exercícios-tipo a utilizar na aula com os respectivos objectivos, componentes críticas, 
erros mais comuns, entre outros. Finalmente, foi assinado um contrato entre os capitães de cada 
equipa e a professora. 
Cada capitão deveria, portanto, elaborar um plano de aula para a sua equipa respeitando o 
Manual do Capitão. Este plano de aula era alvo de reflexão conjunta e rectificado quando 
necessário. No término de cada aula, os capitães deveriam reunir com a professora, realizando 
um balanço acerca da aula e da aplicação e coerência dos diferentes exercícios. Numa fase 
posterior (uma semana) os capitães eram convidados a realizar uma outra reflexão, referindo-se 
à globalidade da aula e/ou jogo e em concreto a cada jogador e traçar um plano de intervenção. 
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Procedimentos de análise 
 
O conteúdo informativo foi sujeito a uma análise de conteúdo situada entre o pólo dedutivo e 
indutivo, isto não obstante os grandes eixos de análise (temas) terem sido definidos a prior: 
conteúdos, significados e percepções. Contudo, a definição destas categorias iniciais não foi 
admitida como sendo estanque e imutável, sendo que foi prevista e eventualidade do 
aparecimento de outras categorias em resultado do conteúdo informativo. A categoria conteúdos 
incorpora as temáticas emergentes no texto do diário de bordo, ou seja, os assuntos (relevantes, 
isto é, relacionados com a vivência no MED) que foram objecto de registo. A categoria 
significados refere-se ao sentido que a autora atribuiu às vivências que foram narradas, 
designadamente os eventos, contacto com os alunos, dilemas, êxitos, entre outros. 
A categoria percepções reporta-se ao modo como os acontecimentos foram apreendidos. Esta 
categoria subdividiu-se em 3 sub-categorias: alunos -  percepção do modo como os alunos 
encararam  as características do MED e o modo como participaram e se envolveram no 
processo; resultados – percepção das aquisições obtidas pelos alunos (domínio motor, cognitivo 
e sócio-afectivo) e da sua própria percepção; e, finalmente, o que é ser professor – marcas no 
discurso acerca do que é ser professor (ou no reforço de antigas crenças ou na alteração das 
mesmas mediante a experiência adquirida com aplicação do MED). Procurou-se assim indagar 
se a experiência de aplicar o MED (re)configurou as crenças acerca do que é ser professor.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os excertos do Diário de Bordo em análise permitiram ascender a um conhecimento mais 
profundo e significativo de todo o processo de preparação e aplicação do MED, porquanto me 
permitiu (enquanto autora) (re)viver os acontecimentos. Este revisitar o vivido permitiu, desde 
logo, atribuir novos e renovados significados.  
 
Conteúdos 
Um dos temas que surgiu durante a aplicação do MED na minha turma e que considero mais 
premente, foi a relevância do papel do estatuto sócio-económico dos alunos que, de alguma 
forma, condicionou a criação de novos equipamentos e materiais. O modo como alguns alunos 
tiveram que gerir esta “exigência” de criar materiais, colocou em evidência as condições com 
que muitas famílias vivem actualmente. A falta de condições financeiras é uma realidade 
incontornável, sendo que qualquer gasto extra, por mais pequeno que seja, não é suportável pelo 
orçamento familiar. Daquilo que pude observar na minha turma, um dos aspectos que maior 
impacto visual tem na aula com cariz MED são os equipamentos distintos de cada equipa. Sem 
dúvida que é um aspecto marcante. 
Esta era uma das muitas alternativas para a caracterização de cada equipa e apesar de não ser 
obrigatória, eles decidiram criá-los. Eu aplaudi a iniciativa. Julguei que ia ser fantástico para 
todos. Mas a questão que se colocou e que senti mais tarde, na primeira aula com equipamentos, 
foi: e quem não tem dinheiro para mandar fazer a t-shirt igual à da sua equipa? Nesse momento 
interroguei-me: até que ponto é que é legítimo, enquanto professores, incentivarmos à criação 
de materiais, vestuário, entre outros aspectos, quando existe a probabilidade de existirem alguns 
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alunos que se poderão sentir ostracizados e diferentes do resto da sua equipa? “‘Being rich’ was 
directly linked to wearing the best clothes and shoes, going places (e.g., the mall, movies, 
athletic events), and getting invited to parties.” (Brock, Rovegno e Oliver, 2009, p. 11) 
Esta foi uma preocupação que me acompanhou e que o excerto do dia 18 de Fevereiro de 2011, 
relativo a uma reflexão posterior à aula, espelha bem: 
 

“Por outro lado, houve um momento em que me senti genuinamente triste e 
emocionada. Dois alunos tinham as t-shirts da mesma cor que a sua equipa 
contudo não as estamparam por falta de recursos económicos. Senti-me 
culpada...A ideia de criarem equipamentos surgiu no cerne de cada equipa, nunca 
se constituiu como uma obrigatoriedade ou factor de penalização. Contudo, apesar 
de a ideia não ter surgido de mim, eu incentivei-os a prosseguirem com a 
realização das t-shirts e agora tinha dois alunos no meio de outros 22 alunos que 
eram diferentes e apesar de não ter havido qualquer tipo de comentário, lembro-
me bem do que é ser adolescente e só posso imaginar aquilo que se passava na 
cabeça daqueles alunos. A diferenciação, o sentir que não merecemos tamanha 
injustiça, alguma vergonha... Como é que eu não pensei nisto??” 

 
É, certamente, possível aplicar o MED sem investir demasiados recursos financeiros nos 
materiais e vestuários para as aulas, uma vez que o MED se caracteriza sobretudo pelo ambiente 
propício a uma aprendizagem contextualizada. Todavia, enquanto professora, aprendi que por 
muito entusiasmados que estejamos, devemos estar atentos e prevenir este tipo de situações de 
forma a evitar que surjam sentimentos negativos, que não obstante serem fruto de factores 
externos perfazem o todo que é o processo de ensino-aprendizagem. Acresce que, também é 
desejável que estes aspectos menos positivos sejam contornados de forma a não serem 
associados à aplicação do MED. 
Outros sentimentos negativos podem ser suscitados através de outras situações inerentes ao 
MED, que não as questões financeiras. Refiro-me à capacidade de trabalhar como um grupo, 
como uma equipa.  
Deste ponto de vista, constatei que a maioria dos jovens não está, de todo, habituada a trabalhar 
em equipa, até porque, usualmente estas competências não são tão exploradas na escola como 
deveriam e poderiam ser. Esta ideia é bem evidenciada por Vidoni e Ward (2009) quando 
referem que: “It is also clear from our review that social skills remain underdeveloped unless 
teachers implement strategies in the curriculum and address these during instruction.” (p. 22) 
Contudo, é irrefutável a importância desta competência sócio-afectiva no decorrer da vida de 
cada aluno, seja no seu trabalho, na vida pessoal ou na vida em sociedade. 
Na maioria das aulas de Educação Física as equipas tendem a ser renovadas em cada aula e, 
portanto, torna-se quase impossível discernir claramente quais as relações e dinâmicas 
estabelecidas entre os diferentes membros de uma equipa, bem como a sua capacidade de 
resolução de conflitos. Este é um aspecto de gestão de relações complexo que se coloca no dia-
a-dia do professor. Aspecto que para um estagiário, face à sua falta de experiência, origina, 
obviamente, dificuldades acrescidas em lidar com situações desta tipologia e esta foi uma 
realidade vivida, também, nas minhas aulas, tal como é evidente na leitura do excerto relativo à 
reflexão de uma aula, no dia 23 de Março de 2011: 
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“Na aula de hoje apercebi-me, mais uma vez, de como os meus alunos têm 
dificuldade em trabalhar em grupo, como uma equipa. Realmente através da 
aplicação do MED (um modelo onde a pertença e sentimento de filiação vigora) 
pude perceber a real dimensão deste problema. Provavelmente, se nunca o tivesse 
aplicado nunca teria percebido como eles precisam de ser orientados neste 
sentido, como necessitam de propostas que promovam o trabalho em grupo, uma 
vez que as equipa feitas numa aula raramente se mantêm na seguinte. Desta forma, 
a dificuldade em perceber as dinâmicas e relações estabelecidas é, nitidamente, 
avolumada. 
Por isso, nunca esquecendo o trabalho no concreto do Futsal, necessito encontrar 
novas formas para promover este tipo de interacção. Aquilo que por agora é 
evidente, em algumas equipas, é que ao primeiro sinal de adversidade, o grupo é 
esquecido, a desorganização aumenta (mesmo durante o jogo) e ultrapassar esse 
estádio de irritabilidade e ansiedade se torna algo difícil.” 

 
Desta forma, julgo que o desenvolvimento de competências que permitam aos alunos trabalhar 
em equipa é capital e o MED deve ser encarado como um dos veículos privilegiados para tal. 
Relativamente ao trabalho em equipa Penney, Clarke e Quill (2005) defendem que “mutual 
support is fundamental to the enjoyment and progress of all individuals and to the team’s 
success.” (pp. 90-91). Contudo, o desenvolvimento destas competências não acontece de um 
momento para o outro e, no caso da minha turma, cada momento partilhado com os alunos 
representava uma oportunidade para reforçar a importância do trabalho em equipa, sendo que os 
meus alunos foram evoluindo no sentido pretendido de forma harmoniosa mas pautada.Ideia 
que também é reforçada pelos mesmos autores “We cannot expect students to instantly 
understand differences in individual learning needs or recognise ways in which they may best 
support each other in making progress, or ways in which they are currently failing to do so.” 
(Penny, Clarke e Quill, 2005, p. 91) 
Assim sendo, e à medida que a época desportiva decorria pude perceber que o facto de os alunos 
terem que trabalhar em equipa lhes permitiu tornarem-se mais conscientes acerca do seu 
desenvolvimento e do dos seus colegas, transformando-os, igualmente, em pessoas mais 
solidárias. 
Apesar de tudo, essa constatação só pôde ser feita perto do término da época desportiva, uma 
vez que também em aulas com cariz MED, a imprevisibilidade do ensino se faz sentir, 
constituindo-se como uma marca indelével do mesmo.  
Esta mesma imprevisibilidade foi outro dos construtos que tive que reformular durante o meu 
Estágio Profissional. Apesar de estar consciente de que haveria sempre situações que fugiriam 
ao nosso controlo, acreditava que se um professor preparasse de forma cuidada e meticulosa a 
sua aula, poderia antever grande parte das eventualidades de uma aula. Contudo, nem sempre é 
assim e o facto de lidarmos com uma variabilidade extremamente elevada no que concerne às 
modalidades a serem abordadas, espaços designados para cada aula e, mais importante do que 
tudo, alunos distintos, faz com que em cada aula o professor tenha que se adaptar às novas 
circunstâncias. Esta constatação pode ser observada no excerto do dia 28 de Janeiro de 2011, 
referente à reflexão da primeira aula MED: 

“A aula começou com uma apresentação power point para esclarecimento de 
eventuais dúvidas. Por muito que as antecipemos é impossível responder, 
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previamente, a todas as outras que poderão surgir. Sabia que este primeiro 
impacto era fundamental e que iria ditar grande parte dos acontecimentos 
subsequentes. Apesar de ter havido muitas questões, foi bom que as tivessem 
colocado no momento privilegiado para tal.” 

 
Esta imprevisibilidade esteve presente em todas as aulas. Pelo modo como a prática foi 
ocorrendo e através da experiência adquirida fui percebendo que a melhor opção era procurar 
antever o decorrer da aula, bem como, retirar ilações acerca das situações que poderiam surgir 
sem contudo ficar demasiado constrangida face à solução elencada para as mesmas. Mas, mais 
do que isso, deveria investir numa certa plasticidade tão característica e necessária à profissão 
do ser professor, para que me pudesse apropriar das constantemente renovadas circunstâncias de 
cada aula.    
 
Significados 
O MED já tinha sido objecto de estudo na Faculdade, mas a sua aplicação na totalidade, ou seja, 
desde a produção do primeiro documento até ao evento culminante era totalmente nova para 
mim, pelo que tudo o que se originou em seu redor foi extremamente enriquecedor e revelador. 
Inicialmente, sentia-me ansiosa. Todos os professores que eu conhecia e que já tinham aplicado 
este modelo mencionavam a espectacularidade dos eventos, a forma harmoniosa como corriam 
as aulas, os resultados obtidos e a evolução evidente dos alunos. Face a esta imagem facultada 
tive receio de não conseguir alcançar os objectivos a que me havia proposto, e de não conseguir 
orientar correctamente os meus alunos neste processo, tal como expresso no excerto do dia 21 
de Janeiro de 2011, numa reflexão anterior à introdução do MED nas minhas aulas: 

“Mas a seguir vem o MED, mais um desafio. Tenho que ser sincera, sinto alguma 
ansiedade em relação à primeira aula, será que vou ser capaz? Todas as pessoas 
que eu conheço dizem que corre às mil maravilhas e se eu for a única a não 
conseguir implementar condignamente este modelo? Nem posso pensar nisso. Já 
estou a preparar terreno: fui à literatura reler e rever as características do 
modelo, pedi opiniões a colegas e tenho estado a construir os materiais a utilizar.” 

 
Acredito que este sentimento de ansiedade é partilhado por muitos estudantes-estagiários 
aquando da aplicação do MED, e mesmo que, a generalidade dos professores, tem dúvidas. 
Aspecto que vem de encontro ao que Kim, Penney, Cho e Choi (2006) advogam: “many 
teachers new to SE openly acknowledge that the pedagogical roles and relationships that they 
are asked to take on and foster are unfamiliar, and to some extent, likely to be uncomfortable.” 
(p. 3) 
Os mesmos autores complementam esta ideia mencionando que o pael do professor como 
facilitador não é, de todo, fácil: “from a teaching perspective, shifting from direct instruction to 
what is typically termed the role of ‘facilitator’, charged with guiding and supporting student-
led learning, is certainly no easy task, not least because of the relative lack of ‘real insights’ 
into what is required to be an effective facilitator of learning.” (p. 3) 
Contudo, à medida que as aulas foram decorrendo e o domínio dos pressupostos do MED se foi 
verificando, senti-me cada vez mais confiante. Após alguns dias o sentimento vigente era de 
alegria e de espanto, uma vez que as aulas estavam a correr bastante bem e que os meus alunos 
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estavam a corresponder a todas as minhas expectativas. Vejamos o excerto de dia 30 de Janeiro 
de 2011, num momento em que fazia o balanço do percurso até então percorrido: 

“Eles estão empenhados, motivados, dinâmicos, conscientes, discutem ideias e o 
resultado das aulas, a forma como correram os exercícios, os erros que 
cometeram, os aspectos melhores da sua actuação, entre outros. 
Fico sempre contente quando vejo o quanto eles já cresceram, o quanto se 
modificaram, a forma como agora perspectivam o seu percurso na escola e mais 
especificamente na Educação Física.” 

 
Este sentimento de contento e de deslumbramento foi mantido durante toda a época desportiva, 
uma vez que nunca senti o esmorecer dos meus alunos e da sua vontade, e a qualidade do 
trabalho realizado aumentava a cada desafio que propunha. Assim sendo, a satisfação do 
professor pelas conquistas dos seus alunos durante o processo de aplicação do MED, quando 
dominados todos os seus pressupostos, é indiscutível e incomensurável. Esta sensação está 
patente no excerto do dia 11 de Março de 2011: 

“Houve, também, aqueles momentos em que me senti verdadeiramente 
emocionada, o sentimento materializado num canto do olho e por mais vezes que 
esta seja a minha verdade, parece que nunca vai parar e isso acalenta a minha 
existência. Pensar que poderei conservar em mim a capacidade de ser 
surpreendida, de um grito de audácia que me deixa sempre sentir que tudo o que 
meus alunos fazem é novo, insubstituível e meritório, que irei sempre sentir-me 
emocionada com o ensino, que terei sempre mãos que tremem de ebriedade e 
sorrisos rasgados de conquista.” 

 
Em cada momento passado com os meus alunos, em cada reunião, em cada jornada da época 
desportiva, eu sentia que eles se estavam a esforçar cada vez mais, que estavam ainda mais 
envolvidos e as suas conquistas eram cada vez mais evidentes. Era impossível ficar alheia ao 
imenso orgulho que me invadia sempre que, nem que fosse por breves momentos, um aluno 
alcançava uma das metas a que ele se havia proposto e que eu sabia ser crucial para a sua 
evolução.  
Mas nem tudo correu de feição durante a aplicação do MED, pois constatei que, por vezes, o 
papel da competição pode ser descaracterizado pelos alunos. Também neste aspecto, o professor 
deve estar atento e orientar os alunos na procura de ideais de superação, de solidariedade e de 
Fair-Play, porquanto até os melhores alunos possuem lados menos bons. O seguinte excerto, do 
dia 1 de Fevereiro de 2011, referente a uma reunião com os alunos, espelha esta situação: 

“Pedimos aos alunos que tenham ideias inovadoras e criativas, anunciamos a 
entrega de prémios, promovemos a competição e num ápice damos pelos nossos 
alunos a esconderem ideias uns dos outros! Parte de mim quase que os percebe, 
todos querem ser melhores, querem provar que tiveram um óptimo desempenho, 
querem receber os prémios e, não raras vezes, a eminência da nota supera outras 
motivações mais nobres. Mas por outro lado eu falo sempre com eles acerca da 
construção de um saber partilhado e sei que eles percebem isso e concordam com 
isso. Então, o que se passou? Onde perdemos o fio condutor?  
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Também sei que a sua imaturidade ainda se faz sentir, preciso ser capaz de guiá-
los na busca de uma dignidade maior e melhor, sei que essa também é a minha 
função. Mas senti-me um bocadinho desiludida. Não queria sequer ter pensado 
nestas eventualidades. Mas aconteceu. Falei com eles, tentei que eles percebessem 
o cerne na questão, queria do fundo do meu ser que mudassem de ideias e 
partilhassem as novidades com os demais colegas, queria tanto. Quase, quase que 
me apetecia obrigá-los a fazer o que eu queria. Mas tenho para mim que essa não 
é a solução, que o trabalho duradouro é feito lentamente para que surta mais 
efeitos e agora dou por mim a procurar nos livros algo que os faça perceber que o 
MED envolve algo de maior, algo que lhes possa mostrar que a minha opinião é 
partilhada por outras pessoas, algo que lhes "toque" no coração, algo que os faça 
ver aquilo que eu vejo.” 

 
A desilusão é também um sentimento que, por vezes, nos invade durante este complexo 
percurso. Desilusão de ver os alunos adoptar comportamentos menos consentâneos com o 
espírito do modelo, tal como referem Kim, Penney, Cho e Choi (2006) “Not all students were 
keen on working with lower ability team members.” “Jo experienced incidents in which 
students expressed anger towards the less talented or skilled members and abused them for 
their inaptitude.” (p.11) 
Por conseguinte, e para que possamos contornar a desilusão e superar as dificuldades, é 
necessário perceber de que forma podemos alterar o entendimento dos alunos e envolvê-los em 
todas as actividades, conquistando a sua colaboração para connosco e para com os seus colegas. 
 
Percepções 

Alunos 
A aplicação do MED encerra em si características extremamente dissemelhantes dos modelos 
curriculares que usualmente são utilizados no ensino da Educação Física, como por exemplo: 
construção do Manual do Capitão/Treinador, Manual de Equipa, planos de aula elaborados pelo 
capitão de cada equipa (com a supervisão do professor), entre outros. Assim sendo, a quantidade 
de trabalho imputada quer ao professor, quer aos alunos dentro e fora das aulas requer um 
elevado comprometimento de ambas as partes. Tendo em conta que os meus alunos já estão no 
11º ano e têm um elenco disciplinar alargado e exigente, que implica muito tempo e 
investimento, tive receio que eles não cumprissem as suas funções atempadamente ou, até 
mesmo, que se sentissem desmotivados pelo facto de terem de dar resposta a tantas solicitações. 
Por isso mesmo, tentei prepará-los para as exigências do modelo, explicar as diferenças 
relativamente às aulas anteriores e apresentar de forma clara a organização e importância de 
cada uma das diferentes funções do MED. 
Muito me apraz reconhecer que desde o primeiro dia, os meus alunos foram inultrapassáveis no 
que concerne ao cumprimento dos meus pedidos. A alegria e o entusiasmo marcaram presença 
constante. Este sentimento é facilmente identificável nos excertos dos dias 26 e 28 de Janeiro de 
2011, relativos a reflexões posteriores à aula:   

“Hoje falei com os alunos acerca da aplicação do MED, pareceram-me muito 
entusiasmados. Tenho que mantê-los assim, só desta forma os posso orientar no 
sentido que pretendo seguir. Via nas suas caras a imaginação a ganhar asas e as 
ideias eram quase palpáveis. Óptimo! 
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Os capitães foram inexcedíveis, bem sei que o que lhes pedi era um grande 
sacrifício: fazer um plano de aula de 4ª feira para 5ª feira, para que houvesse 
tempo para reunir antes da dita aula. Eles acederam ao meu pedido e marcámos 
uma reunião para amanhã. Denota muita motivação e empenho, certo?” 
 
“Os meus alunos têm sido fantásticos, já criaram blogs, camisolas, lemas, gritos 
de equipa, um hino, uma bandeira, como é que é possível? Acredito que isto ainda 
é o início. Aquele aluno que criou um blog fez algo fantástico, foi comentar a aula 
no geral, o que deveriam melhorar e manter e pronunciou-se acerca de cada um 
dos jogadores. Absolutamente fantástico.” 
 

A aplicação do MED é feita em colaboração com todos os alunos da turma e, portanto, é 
fundamental mantê-los envolvidos nas aulas e nas tarefas antecedentes e precedentes à aula, 
pois só assim é possível promover o seu desenvolvimento não apenas nos aspectos motores, mas 
também nos aspectos sócio-afectivos e da literacia desportiva. Alguns estudos têm demonstrado 
que a motivação dos alunos durante a aplicação do MED é superior quando comparada com as 
aulas com uma organização mais comum: “The Sport Education condition was more successful 
in maintaining high levels of intrinsic motivation, task orientation, and mastery climate than the 
Traditional condition.” (Spittle, Bryne, 2009, p. 3) 
Por outro lado, o facto de os alunos terem de cumprir determinadas tarefas e desempenharem 
uma função específica no contexto da equipa responsabiliza-os face ao seu processo de 
aprendizagem e ao dos seus colegas, transformando o percurso num espaço de partilha onde 
através, por exemplo, do questionamento e da intervenção de cada um enquanto 
capitães/treinadores estes tomam consciência dos aspectos fundamentais a cumprir, neste caso 
no Futsal. Atentemos a dois excertos, dos dias 27 e 28 de Janeiro de 2011, respectivamente: 

“Eles cumpriram realmente o que lhes pedi, elaboraram um plano para a aula. 
Foi muito bom poder ajudar os capitães a tomarem decisões, questioná-los acerca 
da pertinência de alguns exercícios e orientá-los no sentido de uma aprendizagem 
sempre renovada.” 
 
“Quando a aula tomou, definitivamente, os contornos defendidos pelo MED foi 
muito gratificante ver todos os Capitães empenhados, a emitir feedbacks correctos 
e atentos à prestação dos seus jogadores.” 

 
A noção de que a aprendizagem é uma realidade em diferentes momentos e no exercício de 
funções distintas ficou bem evidente. Facto que vem de encontro ao que Penny, Clarke e Quill 
(2005) mencionam:“progressive empowerment and the development of a shared, collective 
responsibility for learning will be achieved through appropriate structures and strategies.”(p. 
88). Assim, sempre que os capitães/treinadores elaboravam um plano de aula ou emitiam 
feedbacks, sempre que a equipa reunia para reflectir o modo como cada elemento atribuía 
significado às suas vivências, o procedimento de cada uma era distinto, contudo a justificação 
das suas opções e acções era pertinente. Neste sentido, Penny, Clarke e Quill (2005) referem 
que “progressive empowerment and the development of a shared, collective responsibility for 
learning will be achieved through appropriate structures and strategies.”(p. 88) 
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Neste concreto, os mesmos autores acrescentam, ainda, que “the specific roles within Sport 
Education also provide opportunities for empowering students to take greater responsibility for 
their own learning and actively support the learning of others.”(p. 89) 
Por conseguinte, parece evidente que todos os alunos colaboraram no processo de aprendizagem 
dos seus colegas e extravasando, em muito, o domínio das competências usualmente imputadas 
ao ensino da Educação Física. Neste momento, os alunos sentem-se mais aptos a jogar, a 
estruturar um plano de aula, a arbitrar um jogo ou a realizar a sua estatística, requisitos pouco 
explorados em aulas de Educação Física sob a égide de outros modelos curriculares de ensino.  
 

Resultados  
Usualmente tende a pensar-se que nas aulas no formato MED o tempo de empenhamento motor 
e/ou oportunidade para aprender é inferior ao das aulas que habitualmente acontecem no 
contexto da Educação Física. Esta (pré)concepção revelou-se completamente contrária à que 
percepcionei nas minhas aulas MED, na realidade os alunos estiveram envolvidos muito mais 
tempo na generalidade das tarefas tal como é visível nos excertos dos dias 25 de Fevereiro de 
2011 e 30 de Março de 2011: 

“Por outro lado, com o avançar do MED percebo que as equipas estão cada vez 
mais autónomas, o que é excelente, têm vindo a criar uma espécie de biorritmo 
muito próprio e interessante.” 
 
“Comentários como: “mas a aula já acabou?” e “Nem dei conta que o tempo 
passou.”, multiplicam-se durante uma aula MED e, felizmente, têm vindo a 
aumentar durante a época desportiva, acho que é bom sinal. De facto até eu sou 
surpreendida, por vezes, com o avançar do ponteiro do relógio e fico sempre com 
a sensação de que o tempo passou a voar. 
Nas aulas MED, nunca tive a necessidade de parar a turma toda ao mesmo tempo 
para dar indicações ou emitir feedbacks uma vez que cada grupo trabalha de 
forma diferenciada, tentando suprir as dificuldades específicas de cada membro do 
grupo. 
Eles estão tão envolvidos durante a aula e eu tento de tal forma que ela se 
constitua como um espaço deveras potenciador de novas aprendizagens que não 
paramos durante toda a aula. Eles estão sempre a cumprir o seu plano de aula; 
conseguimos, inclusive, que a transição entre os diferentes exercícios fosse rápida 
e eu estou sempre a intervir junto de cada grupo, questionando-os, propondo 
algumas orientações, entre outros. 
No final de uma destas aulas sinto-me quase como se tivesse corrido a maratona, 
são extremamente intensas.” 
 

Uma vez que cada equipa possuía um local próprio para treinar, todo o tempo de aula era 
ocupado na realização das actividades propostas, fazendo com que a cada aula que passava, a 
autonomia de cada equipa aumentasse. Por outro lado, o facto de a aula ser organizada em 
quatro grupos de seis membros, facilitava, em muito, a gestão dos recursos, actividades e 
alunos, libertando mais tempo para as actividades em concreto. Acresce, ainda, o facto de ter 
sido realizado muito trabalho fora do contexto de aula, nomeadamente em reuniões e reflexões. 
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Acerca deste concreto Wallhead e O’Sullivan (2005) referem que: “Time-Physical Education 
(ALT-PE) systematic observation instrument (Siedentop et al., 1982) to quantify task 
accomplishment Hastie (1996) replicated these findings of increased student participation 
during practice tasks and game-play. ALT-PE data also revealed high levels of student 
engagement and accuracy whilst participating in the non-playing roles.” (p. 19) 
Adicionalmente, foi ainda visível a evolução no domínio do conteúdo (futsal) tanto a nível 
motor como cognitivo foi exponenciado, porquanto os alunos estiveram grandemente 
envolvidos e participam activamente no próprio processo de ensino-aprendizagem o que 
contribuiu para o aumento do tempo potencial de aprendizagem. Vejamos um excerto onde 
declaro a minha apreciação da evolução dos alunos, no dia 18 de Fevereiro de 2011: 

“Os capitães na reunião posterior à aula descreveram algumas dificuldades em 
motivar os alunos para uma aula com uma dinâmica e celeridade tão marcante. 
Da mesma forma, a adequação dos exercícios propostos in loco é árdua mas penso 
que estão no caminho acertado. Penso que a actuação dos capitães está mais 
sólida e fundamentada, este é um caminho que é feito aos poucos e cada aula deve 
constituir-se como um acrescento para a aprendizagem e vivências de cada 
aluno.” 

 
Outra marca deste modelo é que este se baseia no questionamento como forma de aprendizagem 
concreta, na constante colocação de desafios. Deste modo, e face a um problema ou desajuste o 
professor não pode simplesmente responder pelos alunos, tem que ser capaz de os orientar no 
sentido da descoberta por si e para si. Logo, o facto de estas serem aulas em que a reflexão, a 
perscrutação e a indagação tendem a ser prioritárias, concorre para a formação integral de cada 
aluno. Esta noção está patente nos excertos dos dias 27 e 28 de Janeiro de 2011, relativos a uma 
reunião com os capitães/treinadores e a uma reflexão após a aula, respectivamente:  

“Eles cumpriram realmente o que lhes pedi, elaboraram um plano para a aula. 
Foi muito bom poder ajudar os capitães a tomarem decisões, questioná-los acerca 
da pertinência de alguns exercícios e orientá-los no sentido de uma aprendizagem 
sempre renovada.” 
 
“Agora vou dedicar-me a ajudá-los a trabalhar por níveis, dentro de cada equipa, 
para que o paradigma que tenho tentado construir não se perca e para que o seu 
processo de ensino-aprendizagem seja deveras rico. 
Da mesma forma, já lancei o desafio para que os capitães elaborem, em conjunto, 
uma matriz daquilo que será o plano de aula, a utilizar por todos eles, em todas as 
aulas, de forma a organizar os dados e facilitar a elaboração do mesmo.” 

 
Assim, tentei, de forma adaptada fazer com que os alunos se aproximassem da minha forma de 
leccionação, por exemplo, trabalhando por níveis para que pudessem ser ainda mais conscientes 
na elaboração dos planos de aula e escolha dos exercícios a utilizar. Mais do que a mera 
aceitação das minhas sugestões procurei que os meus alunos contribuíssem com sugestões suas 
e interpretassem as minhas criticamente. A colocação de desafios foram uma constante. 
 

Ser professor 
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Antes de estar no contexto do Estágio Profissional pensava que teria que colocar em evidência, 
em todos os momentos, todo o conhecimento adquirido nas diferentes didácticas. Contudo, esta 
concepção alterou-se como é visível no excerto do dia 27 de Janeiro de 2011, que se reporta a 
uma reunião anterior à aula com os capitães/treinadores: 

“Mas confesso que é estranho, ali estava eu, na biblioteca, a ajudar os meus 
alunos a desenvolverem o mesmo tipo de pensamento que pretendo para mim. 
Parecia que estávamos a trocar de funções. Mas por outro lado, é benéfico para os 
dois, dei por mim a sistematizar de uma forma muito mais simples o meu próprio 
conhecimento. Era como falar comigo própria sem cair na tentação de complicar 
as coisas porque achamos sempre que tudo deve ser mais rebuscado. Foi este o 
ano em que me apercebi, realmente, da veracidade e pertinência da 
CONCENTRAÇÃO NO ESSENCIAL. Agora acho que falo disto pelo menos uma 
vez por dia, mas é mesmo verdade!” 

 
A ideia da necessidade de o professor se concentrar no essencial está patente na reflexão 
efectuada. Na realidade, com o decorrer das aulas, fui-me apercebendo de que não é necessário 
emitir feedbacks (FBs) acerca de todas as componentes críticas de um só exercício. Na verdade, 
o que é necessário é emitir FBs pertinentes, isto é, com o conteúdo adequado (objectivo e 
sintético) e no momento apropriado. Caso contrário, se transmitisse demasiada informação 
confundia os alunos e, em certa medida, até a mim própria, uma vez que não conseguia 
hierarquizar as minhas prioridades. Neste sentido, Bento (2003) refere que “se pretendemos 
ensinar com eficácia, se queremos formar nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, 
aproveitando o escasso tempo disponível, então temos que definir o essencial e concentrar 
nisso a nossa actividade e a dos alunos!” (p. 27)     
Agora, percebo que o domínio do conteúdo é crucial para a qualidade da leccionação em 
qualquer modalidade mas devemos recorrer a esse conhecimento de forma coerente e 
seleccionando aquilo que realmente importa naquele momento. “Objectivos e matéria em 
demasia impedem uma boa atmosfera de aprendizagem activa.” (Bento, 2003, p. 27) 
Outros aspectos que se alteraram na minha percepção do ser professor relacionam-se com a 
adopção e posterior aplicação de um determinado modelo curricular. Na faculdade estudamos 
muitos modelos e interpretamo-los, discorremos acerca das suas insuficiências e potencialidades 
e antes de começar a dar aulas, no contexto do Estágio profissional, considerava que cada 
professor escolheria um dos modelos, que julgasse mais pertinente e adequado a si e à sua turma 
e aplicá-lo-ia na íntegra. Mas, assim que comecei a estar em contacto com a realidade pude 
constatar que nem sempre é assim e de que devemos retirar aquilo que cada modelo tem de 
melhor e moldar essas mesmas características à nossa realidade e contexto. Observemos o 
excerto do dia 11 de Março de 2011 que espelha esta constatação: 

“Se há coisa que aprendi nos últimos tempos com a aplicação do MED é que 
ninguém tem necessariamente que aplicar o modelo na íntegra. Contudo, e isto sim 
é importante podemos e devemos aplicar algumas especificidades deste modelo, 
aquelas que melhor se adequam à nossa turma e aos desideratos a que nos 
propomos. Sempre soube que eles podiam ir mais longe, sempre soube que tinham 
aquilo que era necessário dentro deles e hoje provaram-me isso mesmo. É que uma 
das coisas mais importantes no MED é o sentimento de pertença e o envolvimento 
dos alunos nas actividades. E quem disse que não podíamos ter tudo isso sem 
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aplicar o MED? É possível e recomenda-se, eu não estou a aplicar o MED na 
ginástica e hoje vi perfeitamente o resultado desse mesmo envolvimento. Eles 
estavam interessados, motivados e envolvidos nas tarefas. Foi um óptimo 
momento! 
E todos estavam orgulhosos de si e das suas conquistas e das conquistas dos seus 
colegas e amigos. A partilha é isso mesmo. E sabe bem, muito bem!”  
 

Assim sendo, e tendo em conta a diferença contextual vivida em escola diferentes ou mesmo no 
seio de uma mesma escola mas em turma diferentes, a aplicação do MED poderá não se adequar 
na totalidade a uma turma e alguns professores poderão julgar que este tipo de trabalho é 
inconcebível. Apesar das características tão diferentes de cada aluno e turma, poderemos sempre 
usufruir de uma ou duas particularidades do MED que julguemos prover efeitos na 
aprendizagem da nossa turma e aplicá-las como, por exemplo, uma competição entre grupos de 
trabalho, a reflexão acerca do trabalho de cada grupo, a introdução de um árbitro durante um 
jogo, entre outros. 
A mudança em relação a alguns aspectos do ser professor foi influenciada, certamente, pela 
aplicação do MED e pela resposta dos alunos ao mesmo. Na realidade, experienciar sucesso na 
aplicação de um qualquer modelo curricular altera crenças e permite-nos (re)construir novos 
entendimentos. 
Neste quadro, Sinelnikov (2009), num estudo acerca do desenvolvimento profissional dos 
professores aquando da introdução de um novo modelo curricular, mais especificamente do 
MED, concluiu que “the significant changes in teacher beliefs and attitudes occur after they 
gain evidence of improvements in student learning. In turn, the improvements in student 
learning result from the teacher changing the classroom practices.”(p. 18) Ou seja, este é um 
processo em que impera a reciprocidade e a construção conjunta de saberes. 
Por conseguinte, porque se trata de um processo em constante parceria, sempre fiz questão de 
estar atenta ao trabalho desenvolvido por todos os alunos e de acompanhar as suas descobertas e 
investimentos, emitindo feedbacks acerca dos mesmos e reforçando positivamente todo o seu 
esforço. Comentava assiduamente os sites criados por eles no contexto MED, propondo novas 
actividades, resoluções e incentivando o trabalho que estavam a desenvolver, tal como é 
perceptível no excerto do dia 28 de Janeiro de 2011 concernente à primeira aula MED: 

“Aquele aluno que criou um blog fez algo fantástico, foi comentar a aula no geral, 
o que deveriam melhorar e manter e pronunciou-se acerca de cada um dos 
jogadores. Absolutamente fantástico. Claro que fui logo colocar mais questões e 
elogiar o seu trabalho. Tento, sempre, comentar cada post que eles fazem ou 
responder aos seus comentários no blog que eu criei para a turma.” 
 

O desenvolvimento do MED carece de um investimento extremamente grande em espaços e 
tempos que não meramente os da aula formal, sendo que os sites, emails e blogs criados tanto 
por mim como pelos meus alunos se constituíram como plataformas privilegiadas de discussão 
entre mim e eles. Da mesma forma, acredito fortemente que o envolvimento dos alunos e o 
reforço positivo das suas acções concorre para a durabilidade e solidez de uma aprendizagem no 
tempo. 
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Num estudo acerca da aplicação do MED na Coreia, Kim, Penney, Cho e Choi (2006) colocam 
em evidência a importância da emissão de feedbacks, mencionando uma das rotinas 
estabelecidas aquando da sua numa escola da Coreia: “feedback is fundamental to 
improvements in any aspect of learning. In addition to the meetings with captains and coaches, 
Jo gave feedback in response to the postings on notice boards and work in team portfolios. She 
established a system whereby portfolios would be handed in every week and she would provide 
suggestions/guidance for work the next week.” (p. 9) 
Se estes momentos e aprendizagens durarem no tempo e se se manifestarem noutros contextos e 
em anos vindouros no contexto, por exemplo, da aula de Educação Física, então o professor terá 
a sua maior recompensa, que é ver o aluno desenvolver-se e crescer em capacidades, em 
horizontes e em ambição. Na perscrutação deste desiderato o professor vive um processo 
constante de questionamento acerca do seu papel e função na vida do aluno, bem como, acerca 
da sua responsabilidade nas aprendizagens dos seus alunos. Esta noção ficou bem evidente no 
excerto do dia 30 de Janeiro de 2011: 

“Fico sempre contente quando vejo o quanto eles já cresceram, o quanto se 
modificaram, a forma como agora perspectivam o seu percurso na escola e mais 
especificamente na educação física. 
Mas há alguns momentos em que dou por mim a pensar se eu terei alguma 
responsabilidade por todo este reboliço fantástico e incomensurável em torno das 
aulas. Será que consigo realmente envolve-los nas actividades? Fomentar o 
espírito de auto-descoberta e a necessidade constante pela melhoria do que 
fazemos e do que somos? Sei que me esforço para isso, sei que eu própria me sinto 
assim e penso que lhes transmito essa "energia positiva".  
Interrogo-me sobre esta questão, tenho receio de em alguns momentos não passar 
de uma espécie de transeunte ocasional.   
Sei que o ano passado alguns dos alunos já vivenciaram o MED (noutra 
modalidade) mas também sei que alguns dos aspectos que eles têm vindo a 
desenvolver este ano são novos e nunca o haviam feito. Por outro lado, tenho 
muitos alunos que são novos na turma e mesmo esses, que nunca vivenciaram o 
MED, estão envolvidos. 
Bem sei que, por norma, a minha turma é intrinsecamente motivada mas gosto de 
pensar que eu também contribuo para isso. Continuo todos os dias a orientar a 
minha actuação por essa necessidade tão minha de fazer, pelo menos, uma 
pequenina diferença na vida destes alunos. 
Espero mesmo estar a conseguir esse meu objectivo. Mostrar-lhes realidades 
novas e diferentes, mostrar que sim, que é possível ambicionar por um futuro 
melhor, com trabalho e dedicação, que podemos sempre melhorar o que somos, 
sentimos e sabemos. 
Julgo serem normais estas inquietações. Julgo que um dia, mais tarde ou mais 
cedo, terei resposta para as mesmas.” 

 
Qualquer professor que paute a sua actuação por esta necessidade de ajudar a transformar os 
alunos em mais e melhor é, em algum momento, assoberbado por este tipo de questões e, quiçá, 
nunca exista uma resposta terminal e acertada para as mesmas. Contudo, em nenhum momento 



	  

CCLVI 
 

deixei de me interrogar acerca das minhas acções, motivações e ambições para com esta turma e 
para comigo, pois julgo que este é o caminho mais acertado para que possamos transpor 
barreiras, melhorar a nossa actuação e discernir aquilo de, de facto, é crucial no processo de 
ensino-aprendizagem.  
Esta preocupação, este querer mais é uma responsabilidade constante do professor e jamais se 
desvanece, uma vez que a actuação de qualquer professor se deve pautar pela tentativa 
incessante de proporcionar as condições adequadas para que os alunos possam aprender. Esta 
noção está presente no excerto do dia 18 de Fevereiro de 2011, relativo à reflexão posterior a 
uma aula: 

“A responsabilidade também é minha e a situação já está resolvida, não poderia 
permitir que estes dois alunos se sentissem novamente como hoje. Enquanto 
professora e estando ciente de que relativamente ao campo financeiro pouco ou 
nada posso fazer, tento pensar nestas situações todos os dias. Por mais que canse e 
doa e custe e os olhos se fechem por momentos, eu esforço-me e faço tudo por eles, 
para que sejam aulas criativas e com elevada qualidade, com aprendizagens 
constantes, para que eles aprendam que têm direito a tudo quanto sonharam, que é 
possível e realizável, que um dia serão adultos bem formados, com ambição e 
sofreguidão pelo sucesso para que possam singrar na vida e transmitir esses 
mesmos valores de abnegação, esforço, dedicação e trabalho aos seus filhos. 
Espero que um dia as coisas sejam diferentes para eles.” 

 
A intencionalidade do professor deve ser, portanto, a de tornar a aprendizagem possível e 
provável. Mesmo que ele não possa resolver algumas das situações presentes, não raras vezes, 
no contexto educativo, pode e deve facultar um processo formativo de alta qualidade.   
A aplicação do MED reforçou algumas das minhas ideias acerca do que é ser professor e 
ajudou-me, da mesma forma, a perspectivar outras formas de entender esta profissão mesclada 
com vocação. E ser professor materializa-se desta forma: numa preocupação constante com a 
qualidade do processo e com a evolução dos alunos. Na aplicação deste modelo o trabalho 
realizado fora do contexto da aula é extremamente importante e, dessa forma, devemo-nos 
comprometer com as incumbências do mesmo para que a sua aplicação possa trazer benefícios. 
Acima de tudo, aprendi que independentemente do modelo que estejamos a aplicar é possível 
envolver os alunos nas actividades propostas e consciencializá-los para a importância da sua 
responsabilidade no seu processo de ensino-aprendizagem. Acredito que o MED é um modelo 
privilegiado que permite perseguir, quem sabe, um novo paradigma para a Educação Física, 
renovando os olhares sobre a mesma, sobre a actuação do professor, sobre o envolvimento dos 
alunos, numa tríade de íntima relação impossível de contestar.       
 
CONCLUSÕES 
A aplicação do MED trouxe ao meu quotidiano de professora/estagiária sensações de natureza 
distinta e, por vezes opostas. Desde a ansiedade, aos conflitos, passando pela excitação e alegria 
tudo foi vivenciado neste período. Paralelamente a esta variabilidade de sensações a aquisição 
de novas aprendizagens foi uma constante. Posso mesmo afirmar que a aplicação deste modelo 
curricular foi um processo de (re)invenção constante do meu papel face à escola, ao ensino e aos 
meus alunos.  
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Durante a aplicação deste modelo fui percebendo, de forma mais fidedigna, alguns aspectos do 
acto educativo, como sejam a importância do Fair-Play, do trabalho em grupo, do envolvimento 
dos alunos nas actividades da aula e do nosso papel como orientadores de um processo, em 
detrimento de uma actuação mais prescritiva. Assim, passei a atribuir um novo significado ao 
processo de questionamento dos alunos, no sentido de os levar a criar um pensamento mais 
crítico e reflexivo, responsabilizando-os pelo seu processo de aprendizagem e pelo dos seus 
colegas. Ficou evidente para mim que o MED se constitui como um veículo extremamente 
adequado para alcançar esses desideratos. 
Quanto aos conteúdos pude perceber que a história de cada aluno, de onde vem e qual o seu 
contexto, devem ser tidos em conta aquando da aplicação do MED. Deste modo, nunca 
deveremos permitir que as nossas motivações ou ambições coloquem entraves à inclusão de 
todos os alunos. 
Por outro lado e porque com a aplicação do MED não se perdem de vista os objectivos motores, 
devemos ser capazes de nos concentrar no essencial, hierarquizando prioridades e transmitindo-
as claramente aos alunos. Outro aspecto a respeitar é que apenas se deve avançar quando os 
alunos tiverem adquirido os aspectos basilares que lhe permitam exercer a autonomia de forma 
responsável e compensadora do ponto de vista das aprendizagens. Por último, e 
independentemente de não devermos permitir que as aulas de Educação Física percam o seu 
cariz predominantemente motor, este modelo revelou-se um instrumento essencial no 
desenvolvimento de outros domínios, como o psico-social. Este revelou-se um instrumento que 
contribuiu grandemente para a formação dos alunos. 
Relativamente aos significados de destacar a reformulação da minha concepção do ensino da 
Educação Física. Neste sentido, a ansiedade inicial de aplicar um novo modelo baseado em 
concepções distintas daquelas que tinha, deu lugar à felicidade e sentimento de pertença e de 
conquista por perceber, nitidamente, que os alunos estavam envolvidos, motivados e a evoluir 
no domínio dos conteúdos, abeirando-se cada vez mais do paradigma central do MED: alunos 
desportivamente competentes, cultos e entusiastas. Pontualmente, existiram alguns momentos 
de desalento e desilusão em resultado de alguns comportamentos menos consentâneos com os 
princípios defendidos pelo MED. 
No que concerne às percepções acerca do que os alunos vivenciaram foi visível que eles sempre 
se empenharam no cumprimento das suas funções e extravasaram, em muito, as minhas 
expectativas, sendo que todos eles acabaram por criar um sentimento de pertença e grau de 
competência nas suas funções bastante relevante. Concomitantemente, os resultados por eles 
alcançados, seja no domínio motor, cognitivo ou psico-social, foi indiscutível, não apenas para 
mim, pois eles próprios se aperceberam desses ganhos. No final da unidade todos se sentiam 
mais confiantes nas diferentes funções que exerceram, desde jogador, à arbitragem, a oficial de 
mesa e estatístico, entre outras. 
Relativamente à minha própria actuação, pude perceber de que forma é que o professor pode 
trabalhar em conjunto com os alunos na consecução de um mesmo propósito, proporcionando 
tarefas de aprendizagem de elevado relevo e qualidade. Tive, também, a oportunidade de 
revisitar algumas das minhas crenças, formadas enquanto aluna ou aquando dos anos anteriores 
da minha formação inicial. Assim sendo, percebi qual a pertinência dos feedbacks adequados 
(no momento adequado e com o conteúdo necessário) e assumi, finalmente, o acto educativo 
como um acto inerentemente imprevisível, onde a responsabilidade pelos nossos alunos é 
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constante e irrevogável e a compensação por todo o nosso esforço e dedicação se encontra lado 
a lado com os alunos. 
No término desta auto-análise dos meus escritos, já não consigo imaginar o meu processo de 
formação sem esta grande oportunidade de rever e reler todos os meus passos e pensamentos, 
desilusões e ambições, certezas e dúvidas. Nesta retrospectiva pude perceber melhor quem sou e 
como sou no exercício daquela que virá a ser a minha actividade futura: ensinar. Hoje 
compreendo que só o “contacto” comigo mesma me permitiria atribuir novos e renovados 
significados ao vivido. Foi uma revelação olhar para mim, para as minhas atitudes e decisões 
como quem olha para o outro. A veracidade da vivência tida na aplicação do MED ganhou 
ainda mais significado. Percebi o quanto este processo significou para mim, quanto investi e 
criei com os meus alunos, quanto pensei e sonhei com o que deveria ser, em divagações que me 
levam alto na infinitude do pensamento, para que os resultados fossem o reflexo límpido e 
inequívoco de novas aprendizagens e da renovação de alguns dos paradigmas anteriormente 
vividos.  
A interpretação do meu relato constitui-se como a resposta aos meus porquês? Quem? Como? 
Quando? Onde? Com quem? Para quê? Deixem-me repetir o último: Para quê? 
Perspectivo, assim, a enorme contribuição que a Educação Física pode e deve ter na formação 
holística dos alunos, orientando-os no sentido de uma descoberta guiada em que mais do que o 
mero alcançar de resultados concretizados numa escala de 0 a 20 valores, importa definir a 
finalidade e o propósito da nossa actuação, que deve pautar-se por uma elevada qualidade, 
potenciando mentes criativas, ávidas de conhecimento, críticas, reflexivas e solidárias.  
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Anexo B 

Entrevista semi-estruturada 

 

Tema 
O papel da família na (re)conceptualização da Educação Física – contributos 

para a requalificação do lugar da Educação Física na escola.  

 

Objectivos gerais 
1. Perceber como é que a Educação Física é percepcionada pelos 

Encarregados de Educação e pelos filhos; 

2. Captar a importância atribuída à Educação Física no processo formativo 

dos alunos; 

3. Comparar a importância atribuída à Educação Física e às restantes 

disciplinas; 

4. Perceber de que forma é que as concepções dos Encarregados de 

Educação acerca da Educação Física influenciam a forma como os seus 

filhos encaram a Educação Física; 

5. Conhecer os hábitos de realização de actividades físico-desportivas em 

família. 

 

A) Legitimação da entrevista  

1. Deseja saber mais alguma coisa sobre o trabalho? E acerca da entrevista? 

2. Tem alguma objecção a que a entrevista seja gravada? 

3. Há alguma coisa que não tenha ficado clara? 
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B) Questões 

Alunos: 

1. O que é para ti a Educação Física? Qual a importância que lhe atribuis? 

2. Realizas alguma actividade desportiva além das aulas de Educação Física? 

(O quê? Onde? Com que regularidade? Há quanto tempo?) Porque motivo 

é que começaste a praticar desporto? (Foste influenciado por alguém?) 

3. Costumas praticar actividades desportivas com a tua família? (Quando e 

onde?) 

4. Qual a importância que atribuis à Educação Física na tua formação? E em 

comparação com as outras disciplinas?  

5. Qual a tua postura para com a Educação Física? (em termos de 

participação, empenho, valorização,…) 

6. Na tua opinião como é que os teus pais vêem a Educação Física?  

7. De que modo é que a sua perspectiva influencia a forma como tu encaras a 

disciplina? (como estás na aula, a relação que estabeleces,…) 

Pais: 

1. O que é para si a Educação Física? Que importância lhe atribui? 

2. Pratica alguma actividade desportiva? E os seus filhos? (O quê? Com que 

regularidade? Há quanto tempo?) 

3. Qual a importância que atribui a essa prática? Porquê? 

4. Costumam realizar actividades físico-desportivas em família? Quando e em 

que contextos?  

5. Qual a importância que atribuí à Educação Física na formação dos seus 

filhos?  

6. E em comparação com as outras disciplinas, qual a importância que lhe 

atribuí? Porquê? 

 

G) Conclusão 

 Para terminar, tem algo a acrescentar ou ideias fortes a sintetizar?  
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H) Validação da entrevista  

1. Considera que a entrevista foi bem conduzida?  

2. Considera que o conteúdo da entrevista vai de encontro aos objectivos 

enunciados? 

3. Deseja acrescentar mais algum aspecto que considere importante para o 

esclarecimento da sua opinião acerca dos temas tratados? 

4. Tendo em conta os objectivos a que nos propusemos considera que a 

entrevista deveria ter mais alguma questão? 

5. Tem alguma questão que queira colocar? 



	  

 

 


