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Resumo 
 
 
 O relatório de estágio é construído a partir das experiências vivenciadas 

ao longo do ano em que o estudante está inserido no contexto profissional 

docente. Sendo uma parte crucial da formação do futuro professor, confronta-o 

com a realidade até então desconhecida, caso das relações com o pessoal 

docente, alunos, encarregados de educação, pessoal não docente, 

comunidade, restrições impostas pelo regulamento interno, pelas leis de base 

do sistema educativo, condições de aprendizagem, com as características da 

escola, dos alunos e do material disponível. O relato sobre essas situações 

coloca o estudante em contacto com as suas percepções, confrontando-o com 

as dificuldades sentidas, com os sentimentos pelos quais passou ao longo do 

ano, com as conquistas a nível pedagógico que alcançou e com aquilo que 

anseia alcançar dentro do seu percurso profissional. 

 A reflexão sobre todas as questões citadas acima acompanha o 

estudante estagiário durante um ano lectivo inteiro, sendo possível 

acompanhar as alterações propostas nas primeiras aulas e se estas foram 

cumpridas naquelas que se seguiram. É possível também verificar se o 

estudante estagiário possui uma conceptualização própria baseada em 

argumentos reflectidos ou se este se limita a seguir um delineamento pré-

concebido pelos seus predecessores. A educação impõe o acto reflexivo, não é 

justificável o desempenho da profissão docente como um acto de repetição de 

processos sem que se tenha em conta a quem se aplicam e a sua efectividade, 

sendo a aprendizagem o fim último do ensino. 

 No meu caso particular, fui colocado na Escola Secundária da Boa 

Nova, em Leça da Palmeira, tendo-me sido atribuída a turma do 11ºB, que já 

possuía experiência com estagiários da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). O núcleo de estágio era constituído também 

pela minha colega estudante estagiária, Natacha Cabral, com a turma do 11ºA. 

O processo foi acompanhado pela Professora Cooperante Maria do Céu Mota 

e pela Orientadora de estágio da FADE-UP, a Professora Doutora Paula Silva.  
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Abstract 
 
 

The internship report is built upon the experiences lived throughout a 

year in which the student is inserted in a professional teaching role. The 

internship being a crucial part of a future teacher formation, confronts him with 

a, until now unknown reality, that’s the case of the relations with the teaching 

staff, students, parents, non-teaching staff, community, restrictions imposed by 

the internal rules of the school, by the base laws of the educative system, 

learning conditions, characteristics of the school, of the students and the 

available material. The report about  these situations puts the student in contact 

with his perceptions, confronting him with the difficulties felt, with the feelings he 

went through the year, with his pedagogical conquers and what he aspires to 

reach within his professional path. 

A reflexion about all these questions follows the trainee student 

throughout the school year, being possible to follow all the changes that were 

proposed in the first classes and if these were fulfilled in those that followed. It’s 

also possible to verify if the trainee student has a conceptualization of his own, 

based in reflected arguments or if he just restricts himself to follow a planning 

pre-conceived by his predecessors. Education compels to an act of reflexion, it 

is not acceptable to perform the teaching profession as an act of repeating 

processes without bearing in account to whom they apply and its effectiveness, 

being learning the ultimate goal of teaching. 

In my particular case, I was placed in the Boa Nova Secondary School, in 

Leça da Palmeira, being assigned to me the 11ºB class, which had already an 

experience with trainees from  Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP).  The internship core was composed by my colleague trainee, 

Natacha Cabral, with the 11ºA class. The process was monitored by 

cooperating teacher Maria do Céu Mota and by the Internship leader from 

FADEUP, Phd Professor Paula Silva. 
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1. Introdução 

 
Hoje, depois de ter passado pela experiência do Estágio Profissional na 

Escola Secundária da Boa Nova, tenho uma percepção bem diferente daquela 

que eu imaginava sobre a importância desta etapa na minha formação. Apesar 

disto, já esperava que as coisas não fossem como eu imaginava, pois a 

experiência já me ensinou que tudo o que é vivido, experienciado, é muito mais 

intensamente sentido do que se pode imaginar a partir de relatos e 

expectativas. Aquilo que nos é dito, aquilo que nos é ensinado formalmente nos 

anos precedentes de curso na faculdade, aquilo que procuramos descobrir 

autonomamente por interesse próprio, encontra no estágio uma base, um posto 

que permite consolidar conceitos, confrontar ideias com a aplicação, identificar 

situações que nos foram apresentadas em teoria e vivenciá-las, confirmando 

ou não a ideia que nos foi passada, sendo esta fruto de uma prévia 

interpretação dos nossos formadores ou mesmo de uma interpretação única da 

nossa parte. A profissão de professor é crucial para o desenvolvimento da 

sociedade e enquanto os responsáveis pela educação nacional pretendem 

esconder as falhas com subterfúgios estatísticos e manobras políticas, 

descuram aquilo que realmente é essencial para uma melhoria da educação. O 

processo. O objectivo.  

O relatório de estágio apresenta-se como um relato extremamente 

pessoal e intransmissível das experiências assim como estas foram sentidas 

pelo estudante estagiário. Assumo ao longo das páginas que se seguem, este 

carácter individual e personalizado, na utilização de uma linguagem que se 

diferencia daquela das teses de doutoramento ou artigos científicos, porquanto 

a formalidade destes identifica-os claramente como tais. Concretizo igualmente 

no presente documento, uma intencionalidade filosófica, que a mim surge de 

maneira muito natural, pois a ponderação exigente realizada em torno das 

questões pedagógicas conduz-me invariavelmente a essas problemáticas, não 

sendo claros os limites dos saberes de uma área e da outra. 

 Ser professor é mais do que uma ocupação, um métier. Sem nunca 

desrespeitar aquilo que cada indivíduo assume como o seu trabalho e as suas 
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responsabilidades, é claro para aquele que se propõe a ajudar na construção 

de uma sociedade mais justa que a educação é a chave para desencadear o 

processo. Afinal, as mudanças que ocorrerão na sociedade passarão sempre 

pelos professores, não sendo apenas uma variável intermédia na formação dos 

indivíduos, mas uma variável de base. A pedagogia progressista propõe-se à 

transformação social através da educação e esta relação não poderia ser mais 

clara. De facto, se pensarmos que muitas crianças passam mais tempo com os 

seus professores do que com os seus pais, e que durante este tempo a relação 

tem um objectivo claro, a educação, torna-se claro a importância desta 

profissão. A formação de professores é essencial aqui e está inexoravelmente 

ligada à melhoria procurada por muitos (nem que seja no discurso de muitos) 

no que diz respeito à educação, e por consequência, da sociedade. Esta 

ligação entre educação e a sociedade é tão clara e óbvia, e no entanto parece 

ser pouco evidente para muitos. Cabe-nos a nós assim, a tarefa de reafirmar a 

escola como espaço de produção cultural e intelectual, como lugar de 

renovação e não de repetição. 

 Parece-me no entanto, que há tipos diferentes de profissionais dentro da 

área. E não falo da qualidade docente dos indivíduos, julgada hoje em dia pelo 

processo de avaliação de desempenho docente a que os profissionais estão 

sujeitos, impingida de uma maneira tão burocrática e sem uma introdução 

gradual e reflectida que, nem os avaliados nem os avaliadores parecem sentir 

que o processo é correcto ou justo (As manifestações dos professores nos 

últimos meses demonstraram claramente a insatisfação quanto ao processo. 

Sobre este sujeito, a revista  “Notícias da Federação”, publicação da Federação 

Nacional de Educação publicou recentemente a opinião de Rosário Gama, 

Directora da Escola Secundária Infanta D. Maria, em Coimbra, exposta no 

último dia 3 de Março, no Porto: “Rosário Gama defendeu que os professores 

não devem avaliar os colegas da mesma escola, sendo necessário criar uma 

bolsa de docentes avaliadores devidamente formados (…) Estes docentes não 

devem avaliar colegas da sua escola e devem ser indicados pelos conselhos 

pedagógicos de cada escola, que escolherá os mais competentes em cada 

grupo de recrutamento (…) A professora contestou ainda a burocracia que 

resulta de um modelo que conta com quatro dimensões, 11 domínios, 39 

indicadores, cinco níveis e 72 descritores (…)”). Falo dos professores que 
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exercem a profissão seguindo os processos delimitados pelos responsáveis e 

utilizando as ferramentas que lhes são fornecidas. Aqueles que parecem ter 

uma função de carácter mais instrumental, já que a carga lectiva não permite 

que estes reflictam sobre estes processos a longo prazo, propondo alterações 

e investigando alternativas, e principalmente, questionando se, ao longo dos 

anos, as práticas não deixaram de acompanhar as necessidades de um mundo 

que se renova a cada dia numa velocidade exponencial. Este tipo de reflexão 

não pode ser realizado quando a burocracia é tão pesada, os horários cada vez 

mais apertados para a entrega de documentos que muitas vezes não possuem 

uma intencionalidade ou finalidade práticas. 

 

“A obsessão de tudo regular, controlar e decidir por parte do Governo 

central levou ao desenvolvimento de uma burocracia tentacular numerosa, mas 

cuja complexidade a torna pouco transparente, de reduzida eficiência e 

vulnerável a todo o tipo de pressão e condicionamento” 

 

            Justino, D.(201, p111) 

 

 Desta forma, como estudante estagiário exerci a função de professor ao 

longo de um ano lectivo e percebi que, no meu caso particular, em nenhuma 

circunstância generalizável como regra para qualquer outro indivíduo, exercer a 

função instrumental, repetir processos com os quais muitas vezes não 

concordo, não faz parte daquilo que são as minhas pretensões particulares. O 

meu interesse pela área é maior do que aquilo que eu esperava, surpreende 

muitos colegas e familiares (quem tem um interesse genuíno, não uma relação 

de circunstância), mesmo a mim me surpreende. E é por esta razão que 

pretendo prosseguir nesta área, que hoje em dia parece fazer parte de mim e 

não ser apenas uma escolha dentre várias opções, mas procurando sempre 

alterar paradigmas, buscando novas soluções para os novos problemas. 

Assumo-me como um sonhador, como alguém que procura as mudanças, que 

não aceita o discurso fatalista que diz que “as coisas são assim mesmo”. Cury 

(2007) afirma em seu livro “Nunca desista dos seus sonhos”: “Todas as 

grandes mudanças da humanidade no campo social, político, emocional, 

científico, tecnológico e espiritual, surgiram por causa dos grandes sonhos”. 
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Sabendo que as tormentas serão muitas e fortes ao longo do meu caminho, 

relembro também que Epicuro acreditava que os grandes navegadores deviam 

sua reputação aos temporais e às tempestades. Se tivermos medo destas, 

nunca navegaremos pelos mares desconhecidos. Jamais descobriremos outros 

continentes.  
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 
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2.1 Percurso Pessoal 
 

Se for possível resumir uma personalidade com palavras, será sem 

dúvida uma proposta de complexidade descomunal. Se alguns autores 

parecem até superar as expectativas e descrever personalidades com 

características que nem sabíamos que existiam até serem descritas de forma 

tão sucinta, no caso da maioria de nós, revela-se extremamente difícil passar a 

mensagem correcta, justificando as nossas opções coerentemente. Muitas das 

nossas escolhas são realizadas sem grande reflexão, ponderadas muito 

rapidamente, como numa entrevista aonde só pensamos na questão quando 

nos é posta pelo entrevistador e temos breves momentos para respondê-la. 

Estas escolhas fazem parte da nossa história e nem sempre encontramos 

justificações para aquilo que fizemos, apesar de procurar. Valorizamos muito a 

racionalidade e tentamos encontrar padrões de comportamento que se ajustem 

àquilo que nós somos. De resto, creio ser apenas possível dar uma ideia 

daquilo que foi o percurso percorrido até aqui, sem ter a certeza da importância 

que cada um dos eventos relatados teve na constituição da minha 

personalidade, até então um mistério também para mim.   

 A maneira como cheguei à ainda então Faculdade de Ciencias do 

Desporto e Educação Física (FCDEF) foi talvez ingénua, seguindo um caminho 

de relação com a musculação e a um interesse por esta área de ginásios e 

Fitness. Parece-me hoje claro, que a opção foi simplesmente por ser a única 

área com a qual eu me identificava, que praticava sem sacrifico psicológico, 

sem que me pedissem para fazê-lo. A cada dia questiono-me mais sobre as 

razões que levam as pessoas a fazer as escolhas que fazem, muitas delas 

levando-as a uma vida de insatisfação pessoal perpetuada por longos e longos 

anos. De facto, hoje não penso que a razão que me conduziu à FCDEF seja 

uma justificativa para entrarmos num curso superior, e talvez muitos jovens não 

encontrem a motivação que se pretende obter em profissionais da educação e 

tantas outras áreas. O “fazer por fazer”, o “estudar para passar”, é prática 

recorrente dos alunos nas faculdades, não rendendo profissionais que possam 

mudar o rumo das coisas, e sim, que perpetuam as mesmas actividades, nos 
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mesmos parâmetros. Para este panorama contribuem não só os alunos, mas 

também os modelos educacionais propostos, maioritariamente instrucionistas. 

A mudança no paradigma educacional urge através de uma reapreciação dos 

propósitos da educação. Mais à frente desenvolverei uma reflexão que 

enquadra a minha postura educativa a partir de conceitos que, não sendo 

novos, ainda são desconhecidos por muitos, como as ideias de ensino 

centrado no aluno a partir de uma concepção progressista contrária ao 

conformismo e ao conservadorismo ainda vigentes. 

 Nunca fui um grande desportista, como parece ser a impressão que 

todos têm quando digo aonde estudo e qual o curso que frequentei. Nunca fui 

atleta de nenhuma equipa em qualquer modalidade. No Brasil, quando criança, 

fui sempre um dos menores da turma, franzino e psicologicamente instável. Era 

dos últimos a ser escolhido para as equipas nas aulas de educação física ou 

nos jogos lúdicos praticados nas ruas. Hoje compreendo bem como isso é 

comum nas escolas, não sendo aceitável que esta situação se perpetue ao 

longo dos anos. Muito introspectivo, eu não possuía na altura capacidades para 

pensar mais longe do que o “eu” tão egoísta das crianças. Tinha a intenção de 

pensar longe, de fazer diferente, sempre tive. Não possuía as capacidades 

para tal. Na minha família não houve nenhum desportista igualmente. Eu 

jogava futebol na rua, corria, subia nas árvores e participava em pequenos 

jogos tão comuns na minha infância para todas as crianças. Hoje já não me 

parecem tão comuns, os tempos mudam e os jogos virtuais parecem ser a 

escolha da maior parte das crianças. De qualquer maneira, eu preferia brincar 

sozinho em casa a sair para encontrar os amigos. Eu construía os meus 

brinquedos a partir de canetas, papel e pedaços de cartão. A imaginação era 

aquilo com o que brincava, não sentindo falta de outros brinquedos. Eu queria 

ser artista, pintor, desenhar bandas desenhadas ou algo do género. Sempre 

pensei que seguiria algo dentro da área das artes. Ainda estou relacionado 

com esta área, curiosamente não nas artes plásticas mas na música, algo que 

nunca esperei que acontecesse. Creio que a minha relação com a imaginação 

e com a criatividade é extremamente forte e para chegar à esta relação, devo 

muito à leitura do trabalho de Sir Ken Robinson, autor que irei com certeza citar 

por diversas vezes ao longo do relatório. 
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 Em 1996, tinha eu 13 anos de idade, fui com a minha família, morar para 

a Tunísia. O trabalho da minha mãe implicava ir morar em diferentes países 

durante um determinado período. Lá moramos durante 3 anos. As dificuldades 

de inclusão num contexto social de um país culturalmente tão diferente do 

Brasil ficaram claras ao longo do tempo. Aprender uma nova língua, fazer 

novos amigos, compreender a outra cultura tão fortemente vincada no povo, 

foram tarefas que sem dúvida deixaram marcas na minha personalidade. Hoje 

em dia, creio que foram os tempos mais difíceis por que passei enquanto 

jovem, sendo talvez os de maior importância na construção da minha 

personalidade, pois proporcionou-me experiências muito distintas daquelas de 

qualquer adolescente “comum” (sem querer fazer mal uso da palavra), 

afastando-me do pensamento colectivo. A percepção que adquiri sobre a 

relatividade dos nossos paradigmas e a capacidade de realizar uma análise 

sobre os mais variados assuntos colocando-me no lugar dos outros, sejam eles 

quem forem, são características fortes da minha individualidade, que me 

colocam muitas vezes em rota de colisão com as pessoas com quem me 

relaciono, principalmente em contexto ideológico.   

 Em 1999, chego a Portugal, mais uma vez devido ao trabalho da minha 

mãe. Desta vez só estamos os dois, pois os meus irmãos já tinham retornado 

ao Brasil para seguirem suas vidas. Frequentei a mesma escola que me deu a 

oportunidade de estágio profissionalizante, a Escola Secundária da Boa Nova, 

em Leça da Palmeira. Em Portugal, vivi durante seis anos onde ingressei na 

ainda FCDEF, fiz grandes amigos e criei laços não só com o país, mas em 

especial, com Leça da Palmeira. Depois deste período de tempo, tive que 

abandonar o país e após uma breve passagem pela Colômbia, retornar ao 

Brasil.  

 As coisas já não eram as mesmas, já não havia a mesma ligação de 

antigamente e pergunto-me se alguma vez houve uma real ligação afectiva ou 

se não passava de um conformismo com a situação em que estava, pois não 

havia escolha, não as conhecia. As pessoas não eram as mesmas e por isso, o 

país não parecia o mesmo. Não consegui a transferência para a Universidade 

Federal de Santa Catarina e vi que aquilo que eu pretendia fazer da minha 

vida, estava condicionado pelas circunstâncias em que me encontrava naquele 

momento. Assim, em meio a dúvidas e receios, retornei a Portugal para 
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continuar a licenciatura em Ciências do Desporto, interrompida após o primeiro 

ano.  

 Em 2006, retornei à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Esta faculdade foi e é de uma extrema importância naquilo que eu sou, mas a 

sua verdadeira essência foi descoberta por mim apenas no primeiro ano do 

mestrado. Até lá, o conteúdo foi aprendido da mesma forma como na escola, 

ou seja, como uma obrigação, algo que deveria ser feito, sem que eu me 

questionasse o por quê de uma forma mais profunda, mais filosófica talvez. 

 No mestrado fui surpreendido com o número de autores citados nas 

aulas, relacionados à ideias de pedagogia, educação e desenvolvimento. O 

meu interesse cresceu ao ler e descobrir o trabalho desses autores, que 

pareciam dizer aquilo que eu pensava, aquilo que eu não conseguia pôr em 

palavras. Comecei então a ler não só o que as aulas me pediam, mas muito 

mais, entrando profundamente na filosofia, área da qual não me consigo 

distanciar mais (não me parece uma opção e sim, uma condição). Além disso, 

comecei também a ler e compreender o trabalho de alguns educadores, 

sobressaindo aqui para mim, o de Paulo Freire. A negação de uma educação 

de treinamento técnico que amesquinha o que há de fundamentalmente 

humano no exercício educativo, o seu carácter formador. O seu primeiro livro, 

Educação como Prática da Liberdade (Freire, 1967) abriu as portas para uma 

nova visão do mundo e a partir daí procurei mais e mais compreender a 

educação e a sua função na sociedade. De certa maneira é reconfortante saber 

que há muito conteúdo para pesquisar, ainda há muito para descobrir no que 

diz respeito ao trabalho já realizado no passado, muitos autores já se 

debruçaram sobre as questões da educação. No que diz respeito à procura de 

motivação, também é importante saber que não estou sozinho nesta procura 

de uma melhor educação, que eu faço parte de um grande grupo que 

historicamente procura promover as alterações que consideram necessárias na 

área e por consequência, na sociedade. Aqui surge a minha ligação com a 

Pedagogia Progressista, pedagogia esta que se propõe à uma procura 

transformações sociais através da Educação, processo com o qual identifico-

me profundamente. 

 Desta maneira ingressei no Estágio Profissional na Escola Secundária 

da Boa Nova. Com uma ambição de tentar mudar algo no mundo (mantenho 
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esta ambição e pretendo nutri-la cada vez mais), de fazer algo relevante e não 

apenas ser mais um a exercer a repetição de padrões pré-delimitados, que 

prosseguem, que acomodam-se, que fazem o que é pedido sem se questionar 

o por quê, que perpetuam uma sociedade que caminha para um abismo. Sei o 

valor que a educação possui e penso que qualquer mudança real no mundo, 

passará sem dúvida por uma mudança na educação, na forma como a 

percebemos e como a abordamos. Para fazer algo grande, devemos antes 

pensar grande, correr riscos e acreditar que podemos fazer de forma diferente 

aquilo que hoje é demasiadas vezes feito sem questionamento.  

 

“Experimentar e interrogar foi essa a minha maneira de proceder: e, na 

verdade, é preciso ainda aprender a responder a uma tal interrogação! 

Contudo, é este o meu gosto: 

 Nem bom nem mau, mas é o meu gosto, de que não tenho de me 

envergonhar nem de me esconder. 

 Aqui está qual é presentemente o meu caminho – qual é o vosso? Era 

assim que eu respondia aos que me perguntavam o caminho. Porque o 

caminho é coisa que não existe!” 

                                                          Friedrich Nietzsche, Assim falou Zaratustra 

 

2.2 Expectativas em relação ao estágio 
  

 Impulsionado pela aprendizagem do primeiro ano do Mestrado em que 

estamos inseridos, não de uma maneira imposta e instrucionista, mas 

realmente dentro daquilo que se possa chamar aprendizagem nos termos 

modernos ou ao menos com a pretensão de seguir esta linha de pensamento, 

inseri-me no processo de estágio profissional no âmbito pedagógico, na Escola 

Secundária da Boa Nova, em Leça da Palmeira.  

 Muitas eram as expectativas que tinha para esse ano e para esta 

instituição em que fui aceite. Os receios que tinha eram os de que realmente 

tudo aquilo que imagino que a escola possa ser, aquilo que ela pode atingir, 

não correspondesse à realidade. Ou por constrangimentos exteriores às 

minhas possibilidades de intervenção ou por alguma incapacidade minha. Os 
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receios de não estar à altura dos desafios são os piores e mais nocivos para 

qualquer pessoa ambiciosa. 

 Reconheço-me no pensamento de muitos pensadores sobre a educação 

e na sua evolução. De Sócrates a Paulo Freire, de Platão a Pedro Demo, 

passando por tantos outros nomes da história que fazem parte da minha 

formação intelectual, não imposta pelo curso, mas assumida por mim como um 

caminho natural para aquilo a que me proponho. Assim sendo, não me reduzo 

a professor de Educação Física, mas assumo a minha responsabilidade no 

seio da comunidade educativa, como parte integrante deste processo que 

envolve todos os professores, encarregados de educação e alunos, assim 

como todos aqueles que se importam com aquilo que será o futuro da 

sociedade. Aprendi que a actuação na área da educação requer a convicção 

de que a transformação é possível, não numa perspectiva optimista irrealista 

que nos leva a levantar as mãos para o céu e esperar que estas ocorram, mas 

enquanto possibilidade de intervenção consciente. Enquanto educador 

progressista que me proponho a ser, não poderia contentar-me com a 

perpetuação de métodos e conceitos ultrapassados com os quais não poderia 

em sã consciência concordar. Não poderia concordar com os paradigmas 

conservadores que tendem a manter também a educação numa nuvem 

nostálgica desajustada com a realidade, com aquilo que é o mundo hoje.  

O instrucionismo e a abordagem que segue o argumento de autoridade 

pelo qual eu passei enquanto aluno, não farão de certeza parte daquilo que 

serei enquanto professor. Como base para a minha actuação pedagógica, 

estão as relações, assumindo o ser humano como o animal social, como 

afirmou David Brooks, colunista do New York Times numa recente palestra na 

Califórnia. Este autor afirma que não se pode separar a razão das emoções, 

sendo estas uma parte imprescindível daquilo que define o homem. Não é 

possível ignorar a individualidade de cada um no processo educativo. Já Paulo 

Freire insistia que não se poderia ignorar o saber da experiência feito, facto que 

o autor utilizou como ferramenta do seu método de alfabetização, onde 

enquadrava as palavras e conceitos dentro daquilo que era vivido no dia-a-dia 

pelos membros das comunidades para as quais se destinava o programa. 

 Estando consciente da minha inexperiência prática, propus-me a ganhar 

o conhecimento sobre o Sistema Educativo e seu funcionamento ao longo do 
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ano para, tendo o as ferramentas necessárias e sabendo como e com que 

objectivos pretendo utilizá-las, seguir o meu caminho autónomo num futuro 

próximo e procurar ajudar nas mudanças que devem ser feitas, não só naquilo 

que se entende como sistema de ensino, mas naquilo que se entende por 

ensino em si. No contexto do ensino da educação física, pretendia deparar-me 

com os constrangimentos da prática tais como a gestão do espaço, do tempo 

de aula, do material. Pretendia deparar-me com as questões das relações 

sociais no contexto escolar e perceber como estas relações influenciam o 

ensino em si. 

 Procurei usufruir ao máximo desta experiência de maneira a construir 

uma teoria própria que possa servir aos propósitos que estabeleci para mim 

enquanto indivíduo e não apenas enquanto profissional. Não percebo porque 

as imposições se sucedem de maneira que não possam ser contestadas e 

alteradas, e não possamos com toda a legitimidade esperar criar algo mais 

justo, de proporções que permitam abranger todos e não apenas alguns 

poucos indivíduos, alguns felizardos. Não compreendo a servidão moderna e a 

aceitação de situações que tornam o ser humano no seu dia-a-dia, o seu 

principal inimigo.  
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL 
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3.1 Enquadramento Legal do Estágio Profissional 
 

 No presente ano lectivo, a Prática Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) integra o Estágio Profissional – 

Prática de Ensino Supervisionada (considera os princípios decorrentes das 

orientações legais nomeadamente as constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 

24 de Março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, tendo em conta o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento geral dos 

segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em 

Ensino de Educação Física) e o correspondente Relatório. Esta rege-se pelas 

normas da instituição universitária e pela legislação específica acerca da 

Habilitação Profissional para a Docência. O Estágio Profissional é uma unidade 

curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física da FADEUP e decorre nos terceiro e quarto 

semestres do ciclo de estudos. 

 As actividades de Estágio Profissional iniciam-se com o ano lectivo das 

escolas básicas e secundárias onde se realizam. Os documentos estruturantes, 

que enquadram o Estágio Profissional no âmbito do presente mestrado, são o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto, o 

Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP, o Regulamento do Curso 

de Mestrado em Ensino de Educação Física bem como as restantes 

normativas da unidade curricular do Estágio Profissional. 

 O Regulamento da Unidade Curricular do Estágio Profissional define que  

o acompanhamento do estágio é realizado por um(a) professor(a) cooperante 

da escola e um(a) orientador(a) de estágio da Faculdade. O estudante-

estagiário deverá conduzir, na sua plenitude, o processo de 

ensino/aprendizagem de uma turma do ensino básico ou secundário, isto não 

obstante o(a) professor(a) da turma ser o(a) professor(a) cooperante. Todo o 

processo de concepção, planeamento e realização é supervisionado pelo(a) 

professor(a) cooperante e acompanhado pelo(a) orientador(a) de estágio 

havendo uma grande participação de todo o núcleo de estágio (incluindo 

obviamente os colegas estagiários) nos processos de concepção e 

planeamento. 



 

 - 30 - 

 
3.2 Caracterização do contexto do Estágio Profissional 

 

A Escola Secundária da Boa Nova situa-se na Avenida dos 

Combatentes da Grande Guerra 4450-541 Leça da Palmeira. A escola assume 

como valor compartilhado pelos seus membros, prestar o seu contributo social 

no cumprimento dos princípios abaixo explicitados:  

 

“Formar indivíduos que assumam atitudes e valores fundamentais, que 

adquiram conhecimentos e desenvolvam competências que lhes permitam 

preparar-se para enfrentar a vida com espírito criativo, crítico, empreendedor, 

dinâmico e positivo para que seja capaz de tomar decisões, para responder a 

uma sociedade em mudança e lançar-se no futuro com um projecto de vida 

pessoal e útil à sociedade e de acordo com os seus interesses. Desenvolver 

uma cultura de escola que promova o seu prestígio, uma escola preocupada 

com a qualidade do ensino e das aprendizagens, crescentemente assumida 

como uma organização aberta, capaz de promover a sua auto-avaliação e de 

responder aos desafios da diversidade e da heterogeneidade que hoje fazem 

parte do seu quotidiano.” 

                                  (Projecto Educativo da ESBN - Leça da 

Palmeira 2009) 

 

A escola apresenta uma grande preocupação com o ambiente, 

possuindo mesmo um plano de melhoria do ambiente da escola que foi 

introduzido em 2007/2008 e que continua a ser aplicado. Está inserida no 

projecto escola amiga do ambiente, tendo alcançado resultados significativos 

na conscientização da comunidade escolar.  

No que diz respeito à Educação Física, a escola possui um pavilhão 

padrão, como aquele disponível num grande número de escolas em Portugal e 

ainda um espaço exterior destinado às aulas da disciplina.  
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3.3 O Espaço exterior 
 

Este espaço exterior possui bancadas de pedra, seis balizas e quatro 

tabelas de basquetebol. Possui ainda as marcações de quatro pistas de corrida 

de atletismo e uma caixa de areia, em totais condições de uso. Nos dias em 

que as condições meteorológicas o permitem, este espaço exterior permite que 

mais do que uma turma o utilize, havendo alguma coordenação entre os 

professores de acordo com a modalidade que estão a abordar.  

 

 

3.4 O pavilhão 

 

O pavilhão não está em óptimas condições, criando algumas situações 

de risco no que diz respeito à segurança dos alunos. Saliento aqui 

principalmente as numerosas goteiras existentes em todo o pavilhão, sobretudo 

no espaço P2. O piso, quando molhado, torna-se extremamente escorregadio e 

a situação já está assim há alguns anos. Isto torna-se evidente quando 

percebemos que os funcionários e professores já possuem rotinas de 

comportamento quando está a chover, utilizando baldes, panos e também 

cones. Estes últimos delimitam as zonas onde os alunos não devem circular 

sob o risco de escorregarem. 
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3.5 O Material Desportivo 

 

O material disponível para a prática desportiva é numeroso. A escola 

possui muitas bolas de várias modalidades, em boas condições de utilização, 

raquetes, postes e redes de badminton, colchões de ginástica (vários tamanhos 

e alturas), mini trampolins, bocks, plintos, barreiras de atletismo, patins, cones, 

sinalizadores entre outros. De facto, no que diz respeito ao material disponível 

para as aulas de Educação Física, não tive grandes problemas durante o ano 

lectivo a não ser durante as aulas de Judo, aonde necessitava de um grande 

número de colchões para poder improvisar um tatami, sendo que se outros 

professores estivessem a dar aulas de ginástica, havia a necessidade de uma 

gestão do material. 

 

 

3.6 Caracterização da Comunidade Educativa e 

Desportiva 

 

A freguesia de Leça da Palmeira possui um bom número de opções para 

os alunos que se interessem pela prática desportiva. As instituições desportivas 

locais oferecem um leque de modalidades respeitável, que vão desde o futebol, 

basquetebol e andebol, que são modalidades bastante populares, até ao 

hipismo e a vela, que não são tão comuns na prática desportiva de alunos do 

ensino secundário. Os clubes locais com modalidades destinadas aos mais 

jovens são os seguintes: Associação Académica de Leça, Associação 

Recreativa Amorosense, Centro Hípico do Porto, Clube de Andebol de Leça, 

Clube de Vela Atlântico, Clube Naval de Leça, Companhia de Guias de 

Portugal, Grupo Desportivo Basquetebol de Leça, Grupo Desportivo 

Cohaemato, Grupo 43 Escuteiros de Portugal, Leça Futebol Clube e Sport 

Clube do Porto. Nota-se aqui a falta de um clube que permita a prática do 

Voleibol. 

No que diz respeito às instituições educativas, a freguesia possui, para 

além da Escola Secundária da Boa Nova, a E.B. 2.3 de Leça da Palmeira, 

cinco Jardins de Infância de rede pública, cinco da rede privada, quatro escolas 
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primárias, nomeadamente a Escola Primária da Amorosa, a Escola Primária do 

Corpo Santo, a Escola Primária da Praia e a Escola Primária de Nogueira 

Pinto.  

 

3.7 Sobre a relação com o núcleo de estágio 
 

 A relação com a colega estagiária Natacha Cabral foi um grande 

contributo à minha formação. Não subestimo as capacidades que cada 

individualidade possui, ainda por cima quando acreditam em si (acreditar em si, 

mais do que nos outros, confiar primeiro que somos capazes de criar algo 

grande, antes de pedir que os outros nos vejam como grandes. O primeiro a 

convencer somos nós próprios). Ao assistir as aulas da estagiária, vejo 

claramente as formas diferentes de ver o mundo que nós os dois temos, as 

diferenças que os seus alunos têm em relação aos meus e isto revela a 

complexidade daquilo que nos propusemos a fazer, sabendo que nem mesmo 

um dia será igual ao outro. Daí vem também a riqueza da situação, somos 

todos diferentes e a uniformização dos conceitos e das expectativas não fazem 

sentido.  

 Não foi fácil lidar com algumas situações ao longo do ano lectivo. As 

expectativas de um lado e do outro colocam a fasquia muito alta de acordo com 

os paradigmas que cada um de nós possui. Eu não sou uma pessoa de fácil 

contacto social, não procuro conversas de ocasião e muitas vezes não reajo 

como os outros esperam. Tenho grandes ambições e resolvi seguir o conselho 

de Derek Sivers após uma curiosa investigação da qual este autor/músico 

discursou numa recente palestra: “Keep your goals to your self!”. É verdade 

que ao anunciar as nossas grandes ambições ao mundo, não ganhamos nada 

com isso a não ser a desconfiança dos outros que acaba por reflectir na nossa 

auto-estima e fazer-nos desistir ou ficarmos mais reticentes em avançar. Hoje 

em dia, meus maiores apoiantes e confidentes são os livros, são os autores 

que atingiram grandes objectivos. Citando Schopenhauer (1966): “Talento é 

quando um atirador atinge um alvo que os outros não conseguem. Génio é 

quando um atirador atinge um alvo que os outros não vêem.” 

 Assim, mantive uma distância que me pareceu suficiente para poder 

continuar os meus projectos sem criar falsas expectativas relacionais com os 
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restantes integrantes do núcleo de estágio. Afinal, ao procurar as mudanças, 

temos que ter noção de quem estamos a incomodar. Se não estamos a 

incomodar ninguém, este será um sinal de que não estamos a mudar nada.  

 O início do ano foi mais complicado em termos de relações com as 

integrantes do núcleo de estágio. Há expectativas, há limites e há diferentes 

personalidades que entram em choque, um pouco a espera de quem irá ceder. 

Houveram alguns pequenos confrontos nas reuniões do núcleo de estágio, 

sendo claro que havia algo em comum no meio das discussões acesas que fui 

tendo, principalmente nos primeiro e segundo períodos: uma preocupação real 

com a educação. No final do ano, não haviam mais discussões tão fortes, o 

que me leva a questionar se fui eu que perdi um pouco do meu fôlego ou se 

realmente chegamos a um consenso entre as partes. Creio que as influencias 

de parte e doutra acabam por criar um ponto de equilíbrio, não sendo claro 

para mim neste ponto se isso será positivo ou não. 

 Com o passar do tempo, fui percebendo melhor a colega estagiária e a 

professora cooperante, não concordando em muitas coisas com estas, mas 

compreendendo melhor as razões que as levam a pensar de tal maneira. Esta 

empatia é crucial para uma boa relação que se justifique na procura de 

soluções educativas e sócio-afectivas.  
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4. CONCEPÇÃO EDUCATIVA 

PARADIGMAS 

 



 

 - 36 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 37 - 

4.1 Da Filosofia da Educação 

 

Escolhi deixar claro já desde as primeiras páginas do relatório, o 

enquadramento da minha postura educativa, de maneira a situar o relato das 

experiências vividas no ponto de vista do estagiário. Desta forma, inicio o 

relatório com esta reflexão sobre as questões educacionais que se me 

apresentam como essenciais e que remetem irremediavelmente ao 

pensamento filosófico. “Na verdade, a educabilidade remete, à partida, para as 

ideias de plasticidade e de maleabilidade como condições da perfectibilidade 

do ser humano, as quais se, num primeiro momento, parece vislumbrarem nele 

apetência ou predisposição intencional para a educação, numa segunda 

análise acabam por remeter para um outro nível da realidade onde a educação 

aparece como uma necessidade decorrente do carácter inconcluso do homem 

enquanto ser natural, seja a um nível biológico, seja quanto à sua dimensão 

psicológica ou, talvez melhor, psicogenética” (Carvalho, 1990, p6). O 

procedimento metodológico baseou-se na pesquisa eminentemente 

bibliográfica, que foi desenvolvida a partir da identificação, leitura, análise e 

interpretação de fontes bibliográficas.  

Ao longo da experiencia no contexto escolar, várias foram as questões 

que foram surgindo com relação aos propósitos educacionais, àquilo que é a 

educação e como esta é percepcionada pelos seus intervenientes. É preciso 

reconhecer que as interferências e confusões entre ensino, educação e 

pedagogia são numerosas. Ao longo dos anos foram propostas centenas de 

definições de educação que demonstram a dificuldade de compreensão do 

termo. 

Diogo Polónio (s/d, p 1) afirma que “Para Durkheim, educação é a acção 

exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão maduras para a 

vida social, tendo, por objectivo, suscitar na criança um determinado número de 

estados físicos, intelectuais e morais que a sociedade política, no seu conjunto, 

e o meio social, ao qual está particularmente destinada, reclamam.” 

O mesmo autor cita ainda no mesmo texto: “Já a Liga Internacional da 

Educação Nova considera a educação como um conjunto de metodologias que 

visa favorecer o desenvolvimento tão completo quanto possível das aptidões 
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de cada pessoa, simultaneamente como indivíduo e como membro de uma 

sociedade regida pela solidariedade. Para este movimento, a educação é 

inseparável da evolução social, constituindo uma das forças que a 

determinam”. O movimento da Educação Nova “surgiu nos anos 80 do século 

XIX, representando a primeira tentativa estruturada de dimensão internacional 

que pôs em causa a escola tradicional e os sistemas estatais de ensino 

desenvolvidos a partir de finais do século XVIII: a transmissão dos 

conhecimentos exclusivamente através das aulas magistrais e dos livros estava 

completamente desligada do real; as aquisições cognitivas de tipo memorial 

não originavam qualquer saber que tivesse por base a compreensão; 

finalmente, o ensino simultâneo era considerado um abuso por uniformizar 

horários, programas e métodos, com uma absoluta falta de respeito pela 

identidade própria e pela autonomia das crianças.” (Rodrigues, 2005,p 731) 

Como sabemos, as sociedades evoluem não apenas tecnologicamente, 

mas socialmente, e para acompanhar estas constantes alterações a educação 

nunca poderia ser imutável. A assunção da educação como base das 

mudanças e evolução das sociedades impõe o questionamento como alicerce 

de todas as alterações de paradigmas e como diz Pedro Demo (2002): ”saber 

pensar é saber questionar”.  

A Filosofia da Educação não aparece entre as disciplinas clássicas da 

filosofia, não sendo igualmente clara a sua posição dentro dos currículos 

universitários. Tal situação, se lhe traz problemas delicados de indefinição de 

estatuto, permite-lhe, também, uma contínua abertura aos debates acerca dos 

seus limites, do seu âmbito e, inclusive – o que parecerá paradoxal –, acerca 

da sua natureza, debates que lhe proporcionam um questionamento rico em 

problematizações e em perspectivas de pesquisa (Carvalho, 2001).  

A Filosofia parece ser muitas vezes vistas com maus olhos, como “coisa 

do passado” que não encontra lugar a não ser numa plataforma histórica. 

Contrariando esse prolongamento da visão positivista aonde as disciplinas 

científicas contemporâneas tomam o lugar à reflexão filosófica, diversos 

autores já reconheceram a importância da Filosofia da Educação, mesmo sem 

conseguir o seu reconhecimento claro dentro do campo do saber filosófico. A 

“desbanalização do banal”, como diz Paulo Ghiraldelli Junior (2006), também 

encontra lugar no campo educativo.  
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A filosofia encontra lugar no campo prático e dentro da educação surge 

um conceito de extremo interesse para a reflexão sobre o tema. A pedagogia 

progressista aparece como uma utilização intencional da educação como forma 

de alcançar as transformações sociais, sendo claramente contrária aos ideais 

conservadores. O termo surge com Georges Snyders, autor que foi 

contemporâneo de Paulo Freire e foi uma grande influência para o autor 

brasileiro e para muitos outros pedagogos. Snyders (1990, p 161) afirma: “Os 

cursos que ministrei giravam em torno de duas ideias essenciais: de um lado, a 

importância da luta dos oprimidos no progresso mundial, pois seria ela que 

promoveria a transformação histórica; de outro, a ideia de que a cultura, que é 

a nossa especialidade como professores, pode ser um meio de luta para os 

oprimidos, um dos meios para compreender por que ele luta e, também, para a 

própria organização desta luta”. Alguns especialistas chamam os autores desta 

área de pedagogos radicais. Contrariando esta afirmação, a consolidação da 

abordagem progressista assume-se como um desafio que deve ser transposto 

dia a dia. “A passagem para um novo paradigma não é abrupta e nem radical. 

É um processo que vai crescendo, se construindo e se legitimando” (Behrens, 

2005). 

Dentro deste contexto, não podemos deixar de citar a obra de Paulo 

Freire. Para se perceber o sentido que o próprio dá à educação e a forma como 

entende a sua função na sociedade, é preciso aprofundarmos conceitos 

filosóficos que enquadram a prática educativa, que dão sentido à 

intencionalidade pedagógica. Nas palavras que introduziram o livro “Pedagogia 

da Autonomia”, Paulo Freire quis expor as razões para retomar nessa obra, 

temas que já tinham sido por ele abordados anteriormente. Dentro desta 

exposição surge o seguinte trecho: 

 

“É neste sentido, por exemplo, que me aproximo de novo da questão da 

inconclusão do ser humano, de sua inserção num permanente movimento de 

procura, que rediscuto a curiosidade ingénua e a crítica, virando 

epistemológica.” 

                                                                                       Paulo Freire, 1996 
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Mesmo não sendo assumidamente um filósofo (poucos o são), não se 

pode negar aqui um pensamento de carácter filosófico, e como o próprio 

afirma, epistemológico. É interessante notar aqui a confluência de conceitos 

com o desejo maior de Nietzsche (2008), na voz de Zaratustra, ao anunciar a 

chegada do Super-homem: 

 

“Não sois mais do que pontes: possam outras maiores caminhar sobre 

vós e para passar para o outro lado! Representais degraus: não quereis mal 

àquele que vos pisa para atingir a sua própria altura!” 

 

 Esta transcendentalidade não é mística, mas idealizada e procurada, a 

procura de algo maior, de homens maiores, e encontra a sua voz também 

nestes autores. Se por um lado, Nietzsche não confia no homem, prevendo que 

algo maior não poderia ser humano, que o homem era algo que deveria ser 

superado, daí a idealização do Übermensch (de resto um dos conceitos 

centrais da obra do filósofo alemão), Paulo Freire prega a mudança social, 

objectivo da pedagogia progressista, com esperança de que as alterações 

sejam possíveis, com a certeza que as alterações são possíveis. Esta 

esperança foi, sem dúvida, uma das marcas da oralidade de Paulo Freire ao 

longo de toda a sua obra. 

Há aqui uma confluência de conceitos apesar das antíteses claras no 

ideário dos autores. Por um lado, Nietzsche surge com uma postura 

semelhante à dos pessimistas, (mesmo embora não o confirme com as suas 

palavras, está associado àquilo que alguns autores chamam de uma fase de 

pessimismo romântico dentro da sua própria trajectória pessoal. A sua 

oralidade acompanha de perto as ideias de Schoppenhauer, autor de um 

pessimismo visceral manifestado através de uma oralidade contundente: “A 

vida é uma coisa miserável. Decidi passar a vida a pensar nisso”. (cit. 

Grisebach, E., 1898, p.3), e dentro deste conceito procura as respostas no 

homem, não em crenças para ele infundamentadas. Anseia pela acção ao 

invés da passividade, da aceitação. A esperança surge como um conformismo, 

como um contentamento com o hoje, na esperança que o amanhã seja melhor. 

É abrir mão do hoje em favor do amanhã, que não traz garantias:  
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“A esperança é o derradeiro mal; é o pior dos males, porquanto prolonga 

o tormento”.  

                                                                                                    Nietzsche 

Nietzsche aspirava por um novo tipo de homem, um homem que não 

estivesse preso ao legado deixado pelo passado, um homem para o futuro. Um 

homem que não nega o hoje e que vive intensamente, sem esperanças, 

justifica-se nas suas acções. Tinha a convicção que não havia tal espécie de 

homem no seu tempo, que o homem para o futuro teria que ser um homem do 

futuro. Não confiava no homem da sua época e assim como Schoppenhauer, 

que já tratava o ser humano por “bípede”, deixou bem clara a sua misantropia 

ao longo da sua obra. Como forma de complementar esta exposição, deixo 

aqui a argumentação de Sócrates (através do relato de Platão na obra “Fédon”) 

sobre a razão deste sentimento: 

“E de onde vem a misantropia que se insinua em nós? Do facto de 

termos posto em alguém excessiva confiança, sem conhecer bem os homens, 

atribuindo-lhe uma natureza inteiramente franca, sadia e leal; e depois vamos 

descobrir que aquela pessoa é tão perversa quanto desleal, verificando ser um 

outro ser; após termos passado muitas vezes por esta prova, principalmente 

quando disso são causa aqueles que poderíamos considerar como os nossos 

mais íntimos e melhores amigos, acabamos, depois de tantas e tantas 

desilusões, por odiar os homens, convencendo-nos de que neles nada há de 

sadio, sem excepção.”  

Conhecendo melhor a história do autor alemão, é possível relacionar 

este trecho com factos da sua vida, como a famosa amizade com o compositor 

Wagner e o ainda mais famoso desfecho desta. Nietzsche usava a palavra 

como um adjectivo negativo, como exemplifica o próprio título de uma das suas 

obras: Humano, demasiado humano. Assim, afirmava que não escrevia para 

estes, mas sim para as novas gerações: “Este livro destina-se a muitíssimos 

poucos. Talvez nem sequer um deles viva ainda. Serão esses, porventura, os 

que compreendem o meu Zaratustra… Como poderia eu misturar-me com 

aqueles para quem hoje se aprontam já ouvidos? Só o depois-de-amanhã me 
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pertence. Alguns nascem póstumos” (excerto do prólogo da obra O Anticristo 

de Nietzsche).  

Voltando a Paulo Freire, o autor atribui igualmente uma condição para a 

esperança ao afirmar que não há esperança na pura espera, nem tampouco se 

alcança o que se espera na espera pura, que vira assim, espera vã (Freire, 

2009). Freire fala de um saber fundamental para os educadores: mudar é difícil, 

mas é possível. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. 

Assim, afirma-se como um educador da esperança. Esta esperança baseava-

se na acção, na mudança. Se por um lado contraria a misantropia revelada por 

Nietzsche de maneira profunda, amando profundamente o homem (não o 

sujeito masculino, mas o ser humano), por outro reconhece que a maneira 

como a sociedade se desenvolveu e os paradigmas aceites pela maioria, 

paradigmas estes que favorecem uma minoria dominante, estão 

completamente desajustados. A perpetuação da situação vigente que mantém 

a relação opressor/oprimido tão claramente vincada na sociedade não poderia 

ser aceite como fatalidade imutável. Deste modo não se podem achar 

concebíveis os discursos fatalistas daqueles que se acomodam com a situação 

vigente, que afirmam que as coisas são assim mesmo. Como afirma o autor, as 

coisas não são assim mesmo. Só estão assim porque ainda não foram 

alteradas. A realidade está aí, sujeita à possibilidade da nossa intervenção. 

 

4.2 Da Educação e da Liberdade 
 

Algo que parece ser uma constante dentro da educação, são os ideais 

de liberdade. De facto, é uma constante do comportamento humano esta 

procura pela liberdade. A definição do conceito assume diferentes formas, mas 

a procura de uma resposta que esteja “correcta” em todos os lugares, uma 

resposta única, esta levará fatalmente à demagogia. Aqueles que vêem a 

educação como forma de alterar as injustiças que prevalecem no mundo, são 

irremediavelmente sonhadores. Martin Luther King exaltava dentro do seu 

famoso discurso “I have a dream” precisamente esta ideia: “Todos os filhos de 

Deus, brancos ou negros, judeus ou gentios, protestantes ou católicos, estarão 

prontos para dar as mãos e cantar aquele velho hino dos escravos: finalmente 

livres! Finalmente livres! Graças ao Deus Todo-Poderoso, nós somos 
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finalmente livres” (Cury, A. 2005). Snyders (1990,p 6) reafirma o papel dos 

sonhadores na educação: “Sei que é um pouco utópico, mas de vez em 

quando é necessário sonhar. Estou aposentado e sei que sonho; mas o mundo 

precisa, de tempos em tempos, de pessoas sonhadoras”. Paulo Freire também 

exaltava este aspecto da educação nas suas obras, com destaque para a 

“Educação como prática da Liberdade” e a “Pedagogia do Oprimido”. Para este 

autor a inserção do homem na realidade faz-se através da conscientização do 

papel do homem como transformador, como agente de alterações. Ou seja, é 

preciso não só conhecer o mundo, mas transformá-lo. A educação não poderia 

assim, informar ou domesticar, mas sim formar e libertar os indivíduos. A 

relação entre professor e aluno deve seguir uma dinâmica de diálogo e 

colaboração em que a aprendizagem é chave, pois ela é o objectivo máximo da 

relação. Aprender implica o direccionar para as mudanças sociais e para 

transformar o mundo, e a verdadeira aprendizagem dá poder ao estudante para 

desafiar a opressão em suas vidas. Segundo a visão do Construtivismo (a 

partir de autores como Piaget, Vygotsky e Jerome Bruner), há uma relação 

clara entre quem aprende e o conteúdo aprendido, enfatizando-se assim o 

aluno que constrói o seu aprendizado activamente em vez de receber a 

informação por transmissão.  

A partir desta base conceptual surge igualmente a ideia de ensino 

centrado no aluno, que teve em Carl Rogers um grande defensor. Weimer 

(2002) faz a distinção entre student centered e learner centered, enfatizando 

que o foco deve estar na aprendizagem e que esta não é um produto e que o 

aluno não é um cliente. Esta mudança de foco já havia sido proposta por Paulo 

Freire e ganha cada vez maiores proporções, sendo ainda longo o caminho a 

percorrer. De facto a pedagogia progressista está intimamente ligada ao ensino 

centrado no aluno, pois esta considera o indivíduo como ser que constrói a sua 

própria história. Assim, esta constitui um processo de ensino em que o aluno 

torna-se sujeito da sua aprendizagem. 
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4.3 Da relação pedagógica – uma abordagem centrada no aluno 
 

Segundo Oliveira (1997) a palavra professor deriva do verbo latino 

“profiteor”, que significa declarar ou confessar publicamente, anunciar, 

prometer, oferecer. A palavra, esta, é apenas um nome, não alterando aquilo 

que é a informação que transmite. O significado de ser professor deve procurar 

responder às exigências de um mundo em constante alteração. Ser professor 

não é dar, nem oferecer, porque isto sugere que o professor tenha aquilo que o 

educando necessita, e assim o conhecimento das gerações mais novas limitar-

se-ia assim, à repetição dos conhecimentos dos professores. Ora, para instruir, 

a electrónica substituiria o professor facilmente. 

  

“Nosso objectivo deve ser o de fazer de cada um de nossos alunos, não 

um sábio integral, mas sim, uma razão completa... Hoje, devemos permanecer 

cartesianos, no sentido de que precisamos formar racionalistas, isto é, homens 

que façam questão de ter ideias claras, mas também racionalistas de um novo 

género, que saibam que as coisas, sejam elas humanas ou físicas, são de uma 

complexidade irredutível e que, mesmo assim, eles saibam olhar frente a frente 

e sem fraqueza essa complexidade.”  

Émile Durkheim, cit. Filloux, 2010 

 

A mudança na educação exige-se há muito tempo e a principal medida a 

tomar é uma mudança de paradigma. A percepção mais fundamental do foco 

no aluno é a mudança do paradigma do ensino para o da aprendizagem. 

Função do professor é cuidar que o aluno aprenda (Demo, 2004). A própria 

pedagogia tende a cuidar das habilidades de ensino, esquecendo que elas 

somente valem a pena se o aluno aprender bem (Demo, 2009). A concepção 

bancária do ensino (Freire, 1973) que determina que o educador é quem educa 

e o educando é quem é educado, é contrariada pela visão humanista que faz 

surgir novos conceitos. Não mais um educador que educa, não mais um 

educando do educador, mas um educador-educando e um educando-educador 

(Freire, 1973). Claro está que, para além da retórica, necessitamos de 

conceber e implantar recursos e estratégias, com o objetivo de melhorar as 
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condições de aprendizagem dos alunos e superar procedimentos mais ou 

menos intuitivos oriundos da experiência pessoal.  

Com estes conceitos em mente e uma exigência própria de procurar 

formas de ensino que fossem concordantes com esta forma de perceber a 

educação, lidei ao longo de todo o ano lectivo com conflitos internos, com 

questões éticas e morais que tinham como base a não “colonização” do aluno. 

Em vez da transferência dos conhecimentos existentes, é necessário convidar 

a consciência a assumir uma atitude ativa, que não se limita a estar no mundo, 

mas a estar com o mundo.  Por trás da aula instrucionista está a lenda da 

transmissão linear de conteúdos, não se tratando mais de inventar, reconstruir, 

pesquisar, mas de transmitir informação. 

Apesar de nem sempre ter conseguido atingir os meus objectivos quanto 

aos processos de ensino, não houve um único dia em que não pensasse 

nestas questões atrás mencionadas. Não pensava em ensinar, instruir, em 

transmitir conhecimentos do alto da minha sabedoria, mas sim na 

aprendizagem enquanto processo de formação dos indivíduos. Formação esta 

que não se limita ao intelectual nem ao físico, mas igualmente cívico, que 

insere o cada indivíduo no seu contexto histórico-cultural. Este é o meu 

paradigma. Centrado no aluno não significa apenas importar-se e preocupar-se 

com o aluno, mas obriga-nos a ver todo o processo de outra maneira. Quando 

Weimer escreveu em 2002 o livro “Learner-centered Teaching: Five key 

changes to practice”, possuía cinco anos de experiência com esta abordagem, 

afirmando que durante muitos anos não percebeu a importância de tal 

investida. A autora revela com uma linguagem bastante pessoal, que continua 

a ter dúvidas, que errou ao longo do caminho e que se envergonha de certa 

forma daquilo que já fez antes de mudar a sua abordagem, comportando-se 

como a maioria dos professores que perpetuam práticas instrucionistas.  

Em 1951, Carl Rogers publicou um livro com o nome “Client-Centered 

Therapy” com um capítulo consagrado ao ensino centrado no aluno, onde 

estabeleceu um paralelo entre a evolução de sua concepção de ensino e suas 

ideias relativas à psicoterapia. Zimring (2010, p 13) afirma sobre esse capítulo: 

“O primeiro princípio que ele (Rogers) enuncia neste capítulo é o seguinte: Não 

podemos inculcar directamente em outrem um saber ou uma conduta; o que 

podemos é facilitar sua aprendizagem”. O papel do professor é como ajudar no 
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parto, não dando a luz ele próprio, mas auxiliando neste. Rogers (1986) afirma 

que nós estamos confrontados, no domínio da educação, com uma situação 

totalmente inédita na qual, se queremos sobreviver, o objectivo da educação 

deve ser o de facilitar o progresso e a aprendizagem. Complementa o 

raciocínio da seguinte forma: “Para mim, facilitar a aprendizagem é o objectivo 

essencial da educação, a melhor maneira de contribuir para o desenvolvimento 

do indivíduo que aprende e de aprender ao mesmo tempo a viver como 

indivíduos. Eu vejo o processo que permite facilitar a aprendizagem como uma 

função capaz de levar a respostas construtivas, provisórias e evolutivas para 

certas interrogações muitíssimo importantes que assaltam os homens hoje” (cit. 

Zimring 2010, p42). 

Baseados nestes conceitos, são já numerosos os autores que deram o 

seu contributo à causa do ensino centrado no aluno. Não sendo possível 

conhecê-los a todos por enquanto, devido ao tempo e empenho que a leitura 

de suas obras implicam e pelo facto de não ser possível afirmar-se que 

conhecemos o trabalho de um autor através de resumos e biografias mas 

somente através de uma leitura minuciosa, e principalmente crítica das obras 

desses autores, o trabalho realizado por Weimer expõe sucintamente algumas 

questões essenciais da mudança de paradigma, do professor como centro para 

o aluno como centro do processo.  

O professor deverá ressurgir como um mediador entre o saber elaborado 

e o conhecimento a ser produzido, actuando também como sujeito do 

processo. O ensino fragmentado reproduz-se em testes e exames mas não se 

mantém ao longo do tempo através da aprendizagem concreta. Isto é, os 

alunos estudam, decoram, reproduzem a informação dos livros na folha do 

teste ou em contexto de avaliação e em seguida preocupam-se com os 

próximos conteúdos a serem reproduzidos. Ao longo do processo perde-se o 

foco no essencial: a aprendizagem.  

O desenvolvimento de condições para a criação de conhecimento pelos 

educandos se faz necessária, assumindo o aluno a responsabilidade pela sua 

aprendizagem. Este processo não é fácil, pois os alunos não estão hoje 

preparados para assumir esta responsabilidade de boa vontade, habituados às 

imposições de um sistema de reprodução que não lhes cede a oportunidade de 

criação. 
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Esta mudança para o ensino centrado no aluno causa confusão aos 

professores habituados aos processos tradicionais, por diversas razões. A 

retirada do “poder” a que estão habituados aparece-lhes como uma ameaça à 

profissão. A formalidade que permite que o professor tenha os comportamentos 

dos alunos todos delineados à partida é a muleta para o ensino. Ao retirar a 

questão da formalidade da sessão, da excessiva hierarquização de processos 

“burocráticos” de dentro da aula, gera-se um ambiente que pode mesmo ser 

confundido com uma espécie de anarquia por quem não estiver atento ao que 

se passa realmente na aula. Parece que associamos à aula o ficarmos 

sentados a ouvir atentamente o que diz o professor, tomando notas e 

estudando o que está nos livros para depois o repetir nos testes. E quando 

saímos desta rotina, já não parece uma “aula”, causa uma certa confusão. O 

professor deve passar daquela figura de autoridade que possui a resposta para 

tudo e que não admite ser questionado pelos alunos, para um ser humano, que 

não sabe tudo e que possui a humildade para aceitar a autoridade do 

argumento. Se o ensino for centrado no aluno e na sua aprendizagem, muitos 

paradigmas caem, principalmente aqueles que interpretam o professor como 

figura máxima da relação. Alguns projectos vão surgindo no sentido de mudar 

os paradigmas educacionais. O projecto “Escola da vida” (Brasil), apoiado em 

dados obtidos através de investigações na área da psicologia, propõe, por 

exemplo, que haja música ambiente nas salas de aula, a disposição dos alunos 

em círculo ou em “U”, a interrogação como forma de provocar o aluno a agir 

autonomamente, entre outras alterações (adaptado de Cury, A. 2008). Toda 

mudança causa estranheza, vem repleta de barreiras. É mais fácil manter 

aquilo que já se faz do que procurar as reformas, que implicam muitos ajustes 

e vêm questionar aquilo que tem vindo a ser realizado. Impõe-se uma tomada 

de decisão por parte dos responsáveis pela educação.  
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4.4 Dos paradigmas instaurados e dificuldades 

encontradas 

 

“Homens superiores, aprendei isto de mim: na praça pública ninguém 

acredita nos homens superiores. E, se quereis fazer aí os vossos discursos, 

isso é convosco! Mas a populaça piscará o olho: „Nós somos todos iguais! „“ 

 

Friedrich Nietzsche, Assim falou Zaratustra 

 

A maneira como estamos presos aos nossos paradigmas está clara nas 

obras escritas no passado. A Utopia de Thomas More (1995) seria uma ilha 

onde os hábitos e relações sociais estariam no topo dos conceitos de justiça e 

ética, no entanto está repleto de alusões ao uso da escravidão enquanto pena 

para determinados crimes. As páginas que têm por título “Da Guerra” explicam 

as razões pelas quais o povo da ilha entraria em guerras, havendo aqui uma 

descrição do ódio com que entravam nestas, na necessidade de vingança que 

poderia guiá-los nestas incursões. O sentido de justiça torna-se ao longo 

destas páginas, muito ambíguos, na verdade muito vagos, partindo de 

afirmações como: ”Fazem-no (entrar em guerra), porém, todas as vezes que se 

dão pilhagens ou incursões, e com cólera mais terrível quando os mercadores 

de povos amigos sofrem acusações injustas, no estrangeiro, em nome da 

justiça, por causa de leis injustas ou de uma interpretação perversa de leis 

justas” (More). Ora, aqui assume-se o pressuposto de causas injustas e leis 

injustas, sendo que estas levam a um julgamento, partem da interpretação dos 

povos. Assim nunca haveria consenso no que seria justo, pois cada povo cria 

aquilo que julga justo a partir dos seus paradigmas, às vezes punindo ofensas 

a um determinado sentido de honra, ou ofensas religiosas com pesadas penas. 

O ponto crucial aqui, é que mesmo numa sociedade supostamente utópica, um 

ideal a ser procurado, um exemplo de justiça, mesmo nesse caso os sonhos 

estavam presos aos paradigmas da época, como não poderia deixar de ser. 

A tentativa de se alterar paradigmas, tanto dentro da Educação como em 

todas as outras áreas, vem acompanhada por muita resistência. O projecto 

“Escola da Ponte” descreve na sua página da internet as dificuldades que tem 
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vindo a encontrar ao longo dos anos: “Hoje, a nossa Escola assenta na 

autonomia dos alunos. Apesar de estar inserida no sistema oficial de ensino, 

tem deparado com muitas barreiras quanto ao reconhecimento das 

virtualidades de uma aprendizagem alicerçada em valores como a 

solidariedade e a co-responsabilização dos educandos. Um modelo 

pedagógico que começa finalmente a servir de inspiração a outras escolas (…) 

A prática diz-nos, ainda hoje, que os pais têm dificuldade em conceber uma 

escola diferente daquela que frequentaram quando alunos mas que, quando 

esclarecidos e conscientes, aderem e colaboram.”  

Daryl Siedentop começou a desenvolver as ideias do seu Modelo de 

Educação Desportiva a partir do seu trabalho sobre “Play Education” em 1972, 

desenvolveu o “Sport Education Model” a partir do início dos anos 80 e até hoje 

persiste com o seu trabalho, desenvolvendo o projecto em vários países. 

Quase 40 anos depois, persiste naquilo que acredita, tendo alcançado grandes 

feitos dentro das suas possibilidades, revelando que as mudanças vêm 

acompanhadas pela necessidade de se desenvolver não só a paciência, mas a 

capacidade de resistir às dificuldades e manter o foco naquilo em que 

acreditamos.   

 

 
 

4.5 Da Educação Actual 

 

Estas questões são levantadas a partir da constatação de um problema: 

A educação está doente. Por mais que possa parecer que tal afirmação é uma 

opinião atirada ao ar baseada no campo do senso comum, surge como 

resultado de uma análise que não se limita aos números e dados estatísticos 

porquanto se evidencia em questões de cariz sociológico, antropológico e 

filosófico igualmente. Já Durkheim afirmava em sua época (finais do século XIX 

e início do século XX) que “o grande trabalho de reforma” do ensino deveria ser 

“a obra do próprio corpo que é solicitado para se refazer e se reorganizar”, 

sendo a escola assim necessariamente alvo de constante reconstrução. Este 

processo de constante questionamento e reconstrução da escola, há muito 

tempo é alvo de discussões, havendo ainda muitas dificuldades impostas por 
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um sentido de conservadorismo nostálgico talvez esperançoso de que o tempo 

volte atrás ao invés de avançar. Ken Robinson afirma que a educação não 

precisa ser reformada e sim transformada. Não precisa de uma evolução, mas 

de uma revolução (Robinson, K. Aronica, L. 2009). A base para esta 

transformação seria a personalização da educação no lugar da sua 

uniformização. Confirmando de certa forma ao menos a base da ideia citada, 

ao nível nacional, a revista “Notícias da Federação” de Maio de 2011 cita o 

discurso de Roberto Carneiro no passado dia 28 de Abril sobre a Educação:” a 

agenda da educação deve estar centrada no aluno(…) o sistema em Portugal 

estará maduro, quando conseguirmos que cada aluno tenha o seu itinerário de 

aprendizagem”. 

 Contrariamente a estas ideias, a sociologia de Durkheim insiste, 

permanentemente, nos determinismos sociais, na necessária criação de um 

indivíduo socializado, no aprendizado da disciplina de grupo: “Todo o problema 

consiste em aproveitar essa associação, onde se encontram, forçosamente, as 

crianças de uma mesma classe, para fazer-lhes tomar gosto por uma vida 

coletiva mais extensa e mais impessoal do que aquela a que estão habituados. 

Ora, essa dificuldade não tem nada de insuperável; pois, na verdade, nada é 

tão agradável quanto a vida colectiva... É um prazer poder dizer “nós”. Trata-se 

de ensinar à criança a apreciar esse prazer, de lhe fazer contrair a necessidade 

dele.” (cit. Filloux, 2010) 

Já a Escola da Ponte baseia-se em outros fundamentos: 

“Obrigar cada um a ser um outro-igual-a todos, é negar a possibilidade 

de existir como pessoa livre e consciente” 

Trecho do texto que explica como surgiu a Escola da Ponte no site da 

instituição 

Será que ter um diploma garante algo nos tempos actuais? Os números 

de licenciaturas concedidas aumentam a cada ano. Mais pessoas têm a 

oportunidade de estudar, no entanto a população mundial saltou de três biliões 

de pessoas em 1970 para seis biliões em 1999 e as estimativas apontam para 

que se alcancem os nove biliões antes de 2050. O mercado de trabalho não 

acompanha este crescimento, principalmente numa época em que a mão-de-
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obra humana passa a ser cada vez mais substituída pelas máquinas e 

computadores, que não implicam custos tão elevados. Qual é o papel da 

educação neste cenário? O Doutor David Justino foi Ministro da Educação de 

Portugal de 2002 a 2004. Afirma o seguinte: “Nos últimos anos, o debate sobre 

a educação não consegue libertar-se do imediato, ora são as carreiras dos 

professores e as permanentes polémicas sindicais, ora os actos isolados de 

indisciplina e incivilidade que alimentam a excessiva mediatização da escola, 

ora tantas outras questões acessórias, fazendo silenciar o que me parece ser 

fundamental. Falta uma visão de futuro à maior parte dos agentes directa ou 

indirectamente envolvidos nos problemas da educação. E, sem visão do futuro, 

não há rumo possível nem capacidade de mobilização dos recursos para um 

desígnio que a todos diz respeito”(Justino,2010,p 94). 

A educação não pode limitar-se a ser uma transmissão de conteúdos 

como instalar um programa de computador, pois esta não é uma programação. 

Paulo Freire dizia que “Ninguém educa ninguém… ninguém se educa 

sozinho… todos nos educamos com todos, em comunhão… partilha…”. Este 

conceito surge como uma proposta de evolução pedagógica a partir da 

proposta inicial de Comênio, descrita na “Didáctica Magna”. Afinal também o 

pensamento sobre a educação deve evoluir e procurar constantemente novas 

respostas, questionando-se constantemente. De facto, por mais importantes 

que sejam as ideias do autor, não podemos esquecer que datam do século 

XVII e que entretanto o mundo evoluiu demasiado para que se assumam como 

linhas de guia. Piaget (2010,p 14) cita o autor da seguinte forma: “Nós temos a 

audácia de prometer uma grande didáctica (...), um tratado completo para 

ensinar tudo a todos. E para ensinar de tal modo que os resultados sejam 

infalíveis”; e “Nós demonstraremos que tudo isto é, a princípio, retirado da 

natureza imutável das coisas (...) e que nós estabeleceremos, assim, um 

sistema universal válido para a instituição de escolas universais”. Piaget (2010, 

p 11) reflecte ainda sobre a relação com o pensamento de Comênio: ” Nada 

mais fácil – ou mais perigoso – que tentar modernizar um autor de três séculos 

atrás e buscar nele as origens de tendências contemporâneas ou recentes do 

pensamento”.  

Sir Ken Robinson escreve em seu livro “O Elemento”,(The Element, 

2009) que nós não conseguimos prever com exactidão como será o mundo 
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daqui a cinco anos e que no entanto, estamos a preparar os jovens para intervir 

nesse mundo. Para este autor a criatividade é tão importante na educação 

quanto a alfabetização, exactamente devido à esta imprevisibilidade. Em 1974, 

Anna Bonboir já criticava a educação da altura e realçava a importância que 

esta tinha e como era imprescindível adaptá-la às exigências de um mundo em 

constante alteração. Questionava em seu livro “Une pédagogie pour demain” 

(Bonboir, A. 1974), que tipo de exigências teria uma pedagogia voltada para o 

futuro, que permitisse ao homem vencer e superar-se. De lá para cá o mundo 

mudou completamente e se o crescimento da população é exponencial assim 

como a velocidade em que evolui a tecnologia, a educação não acompanha 

esta evolução. É estranho ler, por exemplo, a “Educação como prática da 

liberdade” de Paulo freire, escrito em 1967 e notar que a problemática da qual 

ele fala ainda persiste. Se não tivesse sido escrito na época da ditadura militar 

brasileira, poderia muito bem passar por um livro actual do século XXI. Se 

observarmos fotos das salas de aula de 1940 por exemplo, e fotos de salas de 

aula de hoje em dia, veremos que os alunos mudaram completamente, mas a 

disposição das cadeiras e mesas por exemplo, é a mesma. A atitude que se 

espera dos alunos é a mesma, a de ouvir em silêncio aquilo que é transmitido e 

repetir aquilo nos testes e exames. A hierarquia das disciplinas também 

persiste em todos os sistemas educativos do planeta, colocando a matemática 

e as línguas no topo, seguidas pelas ciências e na base (percebida não como 

elemento de base na educação, mas como elemento menos importante), as 

artes. A razão desta hierarquia é que aquando da criação do sistema público 

de Educação, este veio colmatar as necessidades do industrialismo do século 

XIX. O modo de organização tecnicista criou uma escola que articula a 

formação do aluno para o sistema produtivo, o que na verdade evidencia-se 

por um sistema reprodutivo. A lógica de mercado influencia o sistema 

educativo desde os seus primórdios, sendo a educação percebida como 

formação para a produtividade, negando aos indivíduos a possibilidade crítica e 

inovadora. Será que no mundo actual, estas necessidades advindas do 

industrialismo permanecem pertinentes?  
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4.6 Da Politicidade 

 

“A relação entre poder e educação é intrínseca, uma vez que educação é 

fenómeno político em seu âmago” 

 

Demo, 1999 

 

Dentro do discurso durkheimiano, dois pontos são cruciais: a influência do 

que o autor chama de “meio escolar” sobre a educação social e cívica do aluno 

e a necessidade para o mestre de encontrar o meio-termo justo, entre o 

laissez-faire anárquico e seu próprio abuso do poder. Se “todas as formas de 

educação são contextuais e políticas, quer estejam ou não os professores e 

estudantes conscientes desses processos” (Weimer, 2002), surge uma 

exigência de tomada de posição por parte do professor. Esta, no entanto, não 

pode exercer nenhuma agressão ao aluno por meio do argumento de 

autoridade. O argumento de autoridade domestica, não liberta. Ou como diz 

Rogers :” Gente que não pensa está madura para uma ditadura!” (Rogers, 

1986) 

À procura de um equilíbrio entre a liberdade e a autoridade, compreendo 

as dificuldades advindas da criação de uma sensação de liberdade total dentro 

do contexto de ensino. Os educandos, estando normalmente em idade de 

formação da personalidade, têm dificuldades em lidar com a autonomia e a 

liberdade dentro das aulas, não apresentando na maioria dos casos 

capacidades para utilizarem-se desta liberdade de forma intencionalmente 

pedagógica e formadora. A questão está em saber o que é a liberdade e até 

que ponto podemos pretender controlar a quantidade que será necessária para 

proporcionar aprendizagem (formação seria o termo mais eloquente) e se 

temos o direito de tentar controlar esta liberdade. Oliveira (1997) cita a escola 

de Summerhill, fundada por Neil (que insistia na liberdade total, convencido de 

que só esta traria a felicidade ao aluno) como projecto com aspectos positivos 

mas de resultados altamente discutíveis (a Escola em questão ainda existe em 

Suffolk, Inglaterra). Menciona também Carl Rogers, que apenas considerava 

válidas a auto-aprendizagem ou a aprendizagem em grupo. Pondo de parte o 
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neutralismo pedagógico como opção educativa, a recusa do autoritarismo é 

uma exigência da educação, sendo através desta que o homem (expressão 

que representa o ser humano, não apenas o indivíduo de sexo masculino) 

torna-se homem, e este não é passível de apropriação ou colonização 

intelectual. A pedagogia da liberdade é a pedagogia da autonomia, sendo esta, 

segundo Cunha (1996) citado por Oliveira (1997), a via intermédia entre o 

autoritarismo e a permissividade. Contrariando a ideia de uma terceira via 

proposta por Cunha, Freire (1976) afirma:”Penso apenas que a educação não 

pode senão aspirar ou à domesticação, ou à libertação. Não há terceiro 

caminho”. Neste processo há uma troca, uma comunicação entre alunos e 

professor, nos dois sentidos. Este facto implica uma tomada de posição por 

parte do professor, que não impondo a sua vontade ou as suas ideias como 

pacote fechado pronto para o consumo, mas aceitando sempre a discussão 

dos seus argumentos, não se deixa levar pelas ondas da neutralidade qual 

navio sem leme. O professor que dá as ferramentas críticas aos alunos, actua 

de acordo com uma intencionalidade libertadora, que permite a acção-reflexão 

por parte destes, questionando o mundo, e assim, transformando-o. Esta 

educação que recusa a domesticação e procura a libertação só pode ser 

intencional e nunca casual ou acidental.  

Por diversas vezes fui confrontado nas reuniões do núcleo de estágio 

com a minha actuação, sendo questionado sobre procedimentos específicos. 

Esse processo era um dos pontos mais importantes dessas reuniões e permitia 

a reflexão constante do trabalho desenvolvido. Estando ainda em formação 

profissional institucionalizada e também autónoma contínua, sei que erro e que 

vou errar e que portanto, devo reflectir sobre a efectividade de todos os 

processos, sem assumir que por ter tido a intenção de proceder bem, isto tenha 

realmente ocorrido. Reflicto igualmente criticamente sobre a visão dos 

observadores pois estes podem ter olhos conservadores e os feedbacks 

podem estar enquadrados em paradigmas do passado, muito ligados ao 

instrucionismo e à castração criativa dos alunos.  

José Carlos Libâneo afirma no prefácio do livro de Ghiraldelli Jr. (1998, 

pp 9 - 10): “A actividade docente ocupa-se do desenvolvimento global de 

pessoas que vivem num sistema de relações sociais em permanente 

transformação, cuja natureza é eminentemente política em decorrência do 
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conflito de classes inerente a esse sistema de relações sociais. Os objectivos 

da educação, portanto, são determinados politicamente, conforme os 

interesses em jogo nas relações sociais.” A confusão que se gera ao entender 

a função docente como actividade política gera medo entre muitos professores. 

Ainda que percebam a politica como as relações de poder entre classes sociais 

antagónicas, têm receio de tomar partido sem se darem conta que o silêncio já 

é uma tomada de partido. Os objectivos político-pedagógicos devem ser 

definidos no planeamento do ensino. Se o professor não possui objectivos 

claros, acaba por seguir os objectivos determinados pela ideologia dominante 

na sociedade. Sabemos que, quando um país sofre uma crise económica, 

social ou politica, a educação é uma das áreas mais afectadas, como é o caso 

actual em Portugal. Mediante o panorama que se nos apresenta, os 

professores devem reconhecer a sua importância decisiva para as alterações 

que são necessárias no país, lutando contra os interesses financeiros de 

algumas entidades ou grupos empresariais que fazem da educação uma 

oportunidade de lucro, prejudicando o elo mais fraco. Uma educação como 

prática da liberdade só poderá se realizar plenamente numa sociedade onde 

existem as condições económicas, sociais e politicas de uma existência em 

liberdade. Como não pode haver renovação pedagógica sem uma renovação 

da sociedade global, as exigências pedagógicas levam-me a assumir uma 

posição politica. Esta porém não se guia por linhas de conduta escritas 

anteriormente, mas se renova constantemente de acordo com as novas 

situações, não aceitando dogmas de qualquer tipo.  
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5. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 
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5.1 Primeiro contacto com a realidade 
 

Não fiquei surpreendido com aquilo que encontrei na Escola Secundária 

da Boa Nova, até porque estava preparado psicologicamente para encontrar 

muitas situações novas e até então inéditas para mim. A aprendizagem implica 

este comprometimento e ingressei no estágio com a vontade de aprender e 

não decorar informações canonicamente. Pessoalmente, o currículo de 

Educação Física adoptado pelo sistema nacional de ensino não vai ao encontro 

das propostas educativas necessárias para a sociedade moderna, e tal como 

podemos acompanhar pelas informações disponíveis seja na televisão ou na 

internet, a educação encontrará dificuldades ainda maiores nos anos que se 

seguem.  

O pensamento vigente revela os paradigmas que toda a população 

possui de maneira intrínseca dentro de si, sendo as escolas verdadeiros 

espelhos da sociedade. De facto, cada sociedade, considerada num momento 

determinado de seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se 

impõe aos indivíduos. Obviamente que não se pode generalizar, pois sei que 

existem pessoas que saíram da “caverna” (não estou a chamar ninguém de 

homem das cavernas, faço alusão à alegoria da caverna de Platão), encontro 

algumas mesmo na Faculdade de Desporto, mas estas infelizmente são uma 

minoria.  

Aprendi na Escola Secundária da Boa Nova, com a ajuda da professora 

cooperante e nas relações que pouco à pouco fui estabelecendo dentro do 

contexto escolar, as especificidades da profissão de professor e a forma como 

os intervenientes vêem o mundo e as suas relações. O mundo é feito de 

relações, o homem vive de relações. Mesmo aqueles que as evitam, têm uma 

opinião formada sobre elas que condiciona as suas vidas de forma prática. 

Esta é de resto uma maneira compreensível de filosofia prática, pois talvez o 

factor de maior importância nas suas vidas seja exactamente aquilo que os 

levam a evitar as relações.  

Uma das funções de grande importância dentro do contexto escolar é a 

dos directores de turma. A análise sobre as funções dos directores de turma no 

estágio profissionalizante contou com a colaboração da coordenadora dos 

directores de turma do secundário da Escola Secundária da Boa Nova. A sua 
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boa vontade em ajudar os estagiários com tudo aquilo que fosse possível e a 

disponibilidade que demonstrou para responder todas as perguntas e retirar 

qualquer dúvida foi notória em todas as reuniões que tivemos. Além dos 

documentos fornecidos e das discussões sobre os assuntos mais recentes no 

que diz respeito ao novo regime de faltas e outras alterações que foram sendo 

abordadas ao longo do ano lectivo, devo realçar que toda a postura em relação 

à profissão de professor e as tarefas que vão surgindo ao longo da carreira, 

assim como alguns conselhos que foram dados informalmente por parte da 

coordenadora, foram de extremo interesse para a formação que buscamos no 

contexto desta experiência de estágio e, indo mesmo além, foram experiências 

que enriqueceram, a minha formação enquanto indivíduo. 

 Sobre os assuntos tratados nas reuniões, estes foram na maioria 

voltados para as alterações ao regulamento interno, em conformidade com as 

indicações do Ministério da Educação. Estas alterações foram discutidas com 

todos os directores de turma para que estes informassem os professores sobre 

os novos procedimentos e retirassem dúvidas nas reuniões dos conselhos de 

turma. Os procedimentos quanto ao plano individual de trabalho (que neste ano 

de implementação criou bastante dúvida nos professores quanto ao seu 

processo), as alterações no regime de faltas e o novo estatuto do estudante 

foram discutidos e analisados. Foi interessante acompanhar como a 

informação era passada da coordenadora para os directores de turma e em 

seguida, destes para os professores. A maneira como cada um percebia a 

informação e relacionava com as suas experiências individuais era diferente e 

ficava evidente nas perguntas que estes faziam relacionando as novas 

propostas com as suas turmas e seus alunos.  

 O PIT (plano individual de trabalho) surgiu no presente ano lectivo como 

um instrumento de redução do abandono escolar. Os alunos que ultrapassarem 

o dobro do número de faltas permitido por disciplina ficam aptos a realizar o 

PIT de maneira a recuperar a matéria perdida. Não sendo ainda muito claro 

quem regula este tipo de tarefas incluídas no plano, a escola optou por deixar o 

professor da disciplina decidir qual seria a tarefa, apoiando-se na ideia que 

somente o professor específico da disciplina é conhecedor das dificuldades do 

aluno, e assim poderia atribuir algo que fosse relevante para permitir que este 

perceba uma continuidade nos conteúdos. Nos conselhos de turma, os 
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professores devem calendarizar o PIT de cada aluno, não podendo haver mais 

do que um por mês para cada aluno. Os alunos que continuarem a faltar e não 

frequentarem as sessões do plano, não ficam retidos no mesmo ano de 

escolaridade, pelo menos até à última reunião do conselho de turma. O 

abandono escolar parece ser prevenido com a impossibilidade do aluno ser 

formalmente “chumbado” por faltas durante o ano, mesmo que não venha às 

aulas. A medida parece ser eficiente em termos estatísticos, mas deixa muito a 

desejar enquanto medida de melhoria da educação. Os efeitos poderão ficar 

bonitos nas capas dos jornais, mas não serão mais do que um acto de tapar 

buracos com areia, escondendo o verdadeiro problema educacional. Ficou 

claro nas reuniões em que estive presente, que mesmo os directores de turma 

não estão de acordo com esta nova ferramenta.  

No último período do ano, tive a oportunidade de planear e aplicar um 

plano individual de trabalho a um dos meus alunos. Foi gratificante realizar um 

projecto de interesse educativo que não fosse directamente relacionado com a 

vertente prática de EF, havendo um desafio que não seria de se esperar dentro 

do meu estágio. Realizei um trabalho de criação de hábitos de pesquisa e de 

elaboração de trabalhos escritos para o aluno em questão, que havia 

evidenciado grandes dificuldades nesta questão relativamente ao trabalho de 

EF do segundo período (o aluno possui grandes dificuldades em várias 

questões, sendo Moldavo e estando em Portugal há dois anos, evidencia 

grandes dificuldades de adaptação). A elaboração do PIT para o aluno foi ao 

encontro das suas necessidades específicas e por isso acredito que foi muito 

positivo, não sendo possível neste momento constatar a efectividade do 

trabalho realizado, que se evidenciará na elaboração do próximo trabalho 

escrito do aluno. 

Adaptar-se a cada situação tornou-se muito importante ao longo do ano 

e foi algo que foi possível de se perceber desde as primeiras aulas. As 

condicionantes das aulas eram sempre muitas e não se poderia tratar todos os 

alunos como iguais sendo verificado que os processos de individualização de 

procedimentos surtem efeitos de grande valor. No início do ano era realmente 

muito difícil ter este tipo de análise bem conseguida, devido a imensos factores, 

principalmente devido à minha inexperiência, à minha exacerbada preocupação 

com a forma de gerir os espaços e o número de alunos para cada tarefa assim 
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como o tempo de exercitação e o cumprimento de todas as tarefas previstas. 

Com o passar do tempo foi possível ir superando estas questões, tornando-as 

mais naturais, sem um grande desgaste dos processos mentais exigidos ao 

longo de uma aula. Cada modalidade implica processos diferentes, 

organizações diferentes e possui exigências motoras e intelectuais de carácter 

distintos. A modalidade de voleibol criou grandes dificuldades no que dizia 

respeito ao nível de desempenho dos alunos e ajustamento dos exercícios às 

necessidades específicas dos grupos.  

O judo implicou processos bastante distintos daqueles que vinham 

sendo utilizados. A instrução directa criou uma necessidade de 

acompanhamento muito próximo do professor. A utilização da internet como 

forma de contacto com os alunos permitiu que estes questionassem os 

movimentos um pouco mais do que teriam feito se baseassem a aprendizagem 

unicamente nas aulas. Ao observar vídeos com instruções sobre a modalidade, 

perceberam que nem sempre as projecções e imobilizações eram realizadas 

da maneira como o professor demonstrou e reflectiram, questionaram o porquê 

de tal facto. O facto dos alunos virem para as aulas sempre com camisolas e 

calças cumpridas também implicava processos diferentes, principalmente no 

aquecimento preparatório da aula. Em algumas aulas o número de colchões 

disponíveis para a prática foi drasticamente reduzido. A análise da situação e o 

ajustamento realizado permitiu que não houvesse um condicionamento do 

tempo de empenhamento motor nem da qualidade da sessão.  

 As aulas iniciais, quando a capacidade de adaptação às situações era 

mais reduzida, foram planeadas de maneira a não deixar o acaso condicionar 

as sessões. Sabendo que precisaria de condições climáticas apropriadas para 

realizar uma abordagem ao atletismo como desejava, isto é, com o triplo salto 

realizado na caixa de areia e com o trabalho de resistência cardio-respiratória 

realizado ao ar livre, a modalidade foi leccionada no início do ano, altura em 

que a chuva não condicionaria muito as aulas e seria possível tirar o maior 

proveito das sessões. A abordagem ao lançamento do peso trouxe muitos 

problemas, principalmente relacionados com a segurança dos alunos. A zona 

de lançamento no exterior também não era adequada e optei por realizar os 

lançamentos dentro do pavilhão com pesos próprios. A adaptação neste caso 
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foi reduzida, sendo necessário ter em conta a resposta dos alunos para manter 

ou não a exercitação ou aumentar a complexidade das tarefas. 

 No badminton, a questão espacial era a mais importante. Não sendo 

possível pôr todos os alunos a exercitar na rede ao mesmo tempo, foi preciso 

criar um sistema de rotação que não condicionasse a aprendizagem, ou seja, 

não retirasse a continuidade do jogo nem sua intencionalidade. Não estando 

apenas preocupado em que os alunos estivessem ocupados, isto é, em 

situação de empenhamento motor, criei situações que mantivessem a 

concentração e um empenho cognitivo nas tarefas, mesmo quando não eram 

desempenhadas por todos. Assim, os alunos que não exercitavam deveriam 

corrigir os colegas, tendo sido criado o trabalho por pares em que um aluno 

exercitava e outro ajudava-o com os feedbacks que julgasse necessários. 

Mesmo não tendo havido o maior proveito desta situação, com alunos que por 

vezes sentavam-se e limitavam-se a assistir ao jogo dos colegas, a criação 

desta situação pode ser reforçada ao longo dos anos criando assim um hábito 

de manutenção dos processos cognitivos durante toda a sessão e não apenas 

um conformismo com a actuação física irreflectida. A observação do jogo faz 

parte da aprendizagem. A percepção dos erros técnicos dos colegas e da 

intencionalidade das tácticas utilizadas determina aquilo que será um bom jogo 

no futuro. Este tipo de práticas determina também se a aprendizagem terá um 

carácter duradouro, que é o que define realmente a aprendizagem, havendo 

uma percepção dos objectivos das actividades e posterior compreensão 

daquilo que define a modalidade. Alunos desportivamente cultos, capazes de 

apreciar um jogo bem realizado, bem desenvolvido, assim como salienta 

Siedentop (2004) como objectivo do seu “Sport Education Model”. 

  

 
5.1.1 Problema Específico: O Primeiro Período 

 

 O primeiro período de aulas criou muitas dificuldades e não foi sem 

sentido que fui avisado que o início do estágio seria muito trabalhoso. A 

elaboração de vários documentos para apresentação na escola, sem ter 

nenhum exemplo pelo qual basear-me para a sua elaboração e apenas 

indicações sobre o que era pretendido, obrigou-me a despender muito tempo 
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na reflexão sobre e criação dos mesmos. Se por um lado, obrigou-me a 

trabalhar, a pesquisar e investigar, por outro, não só retirou-me tempo que 

acredito que poderia utilizar com bastante efectividade no planeamento do 

ensino, indo ao encontro das exigências de uma pedagogia para o futuro. A 

leitura dos documentos que regulam o funcionamento da Escola, tais como o 

regulamento interno, o plano curricular e o regulamento específico de utilização 

do pavilhão implicava uma grande seriedade se aquilo que eu pretendesse 

fosse a aquisição de ferramentas para uma leitura mais abrangente do 

panorama escolar. Igualmente bastante tempo despendido nesta tarefa. Os 

modelos de estrutura de conhecimento são de grande complexidade no que diz 

respeito à pesquisa e elaboração dos mesmos. Apalpando o terreno e através 

do método de ensaio e erro, fui descobrindo aos poucos a utilidade de tal 

documento. Ao mesmo tempo em que iniciava a prática de leccionação e tinha 

o primeiro contacto com os alunos, a aglomeração de tarefas burocráticas, que 

por mais que estejamos a enfatizar este aspecto, por mais que os professores 

e alunos reconheçam a situação, continua a extrapolar o aceitável, retirava a 

hipótese de alcançar alguma aprendizagem a partir do relacionamento com os 

alunos ou de uma leitura mais atenta ao que acontecia nas aulas de um ponto 

de vista pedagógico.      

 Na prática pedagógica, muito se passou dentro da escola, muito se 

passou nas reuniões e principalmente muito se passou dentro das reflexões 

sobre tudo no que concerne esta relação com as aulas, alunos, professores e 

escola. A riqueza destas reflexões, porém, faz parte de algo maior, uma 

construção de grandes proporções que apesar da minha vontade, encontra-se 

ainda nos seus alicerces. Este primeiro confronto com a realidade escolar 

serviu aos seus propósitos, ao menos àqueles que eu defini à partida como 

importantes dentro do “plano” que propus a mim mesmo no início do ano 

lectivo.  

   Sobre os meus alunos, acredito que provavelmente tive alguma sorte, 

pois a turma recebeu-me muito bem, e foi estabelecida desde o princípio uma 

relação que considero muito adequada, não havendo comportamentos que 

causassem grandes transtornos. Sobretudo, abordei o ensino desde o primeiro 

dia com a percepção de que os meus alunos são adolescentes, ou seja, estão 

na idade de experimentar, de tentar fazer as coisas e ver os efeitos que estas 
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produzem. Carlson e Hastie (1997) citados por Rosado e Ferreira (2009) 

referem que a agenda dos alunos envolve diferentes propósitos, tais como o 

divertimento, a socialização, a aprovação, entre outros, sublinhando que se 

trata de procurar concretizar expectativas, desejos e emoções. Aprendi muito 

com os alunos, trocando de funções com eles nesta perspectiva 

institucionalizada de que o professor ensina e o aluno aprende. 

 Tive bons momentos com os alunos, fizemos coisas de grande 

interesse, estes levantaram questões pertinentes e demonstraram questionar a 

realidade, ou seja, demonstraram querer agir sobre esta e modificá-la se for 

possível. Oportunidade é a palavra-chave. Houve um momento ou dois em que 

tive que parar para pensar se o respeito estava dentro dos seus limites, se não 

seria aquele um momento que condicionaria a minha prática docente ao longo 

de todo o ano. As principais questões que me aparecem durante as sessões, 

ou seja, aquelas que me envolvem mais pessoalmente de forma intelectual, 

são as relações, a componente social. Esta relação entre pedagogia e 

liberdade, levantada tão brilhantemente por Paulo Freire ao longo de toda a 

sua obra, condiciona a minha actuação nas aulas. Se hoje ainda tenho que 

parar e reflectir sobre a melhor forma de agir e ponderar todas as questões que 

“brotam” das problemáticas advindas das aulas, confio que esta actuação 

ganhará consistência tal, que se torne natural dentro do meu comportamento, 

como já começa a acontecer.  

 Sobre as questões pedagógicas, creio ter atingido um dos meus 

objectivos, que era permitir aos alunos que estes construíssem o seu 

conhecimento. Ainda não da maneira mais eficaz, ainda há muito a aprender 

nesta área, obviamente. Não me vejo como instrutor, não gosto de passar a 

informação, acho que os alunos aprendem realmente se estiverem envolvidos 

nas tarefas propostas com a consciência de que depende deles aquilo que vão 

obter das aulas. A criação de um sentimento de autonomia foi algo que ensaiei 

ao longo do primeiro período, com alguma cautela, de modo a ver como os 

alunos reagiam. Na Unidade Temática de Atletismo, utilizei a abordagem 

seguindo aquilo que foi realizado na cadeira de Didáctica do Atletismo do ano 

precedente, isto é, uma abordagem bastante ligada ao Modelo de Educação 

Desportiva. Conhecendo hoje em dia bem melhor o modelo, sei que há várias 

adaptações específicas que foram realizadas nos documentos de apoio que 
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nós obtivemos através do Professor Rolim, entusiasta pelo modelo. Hoje 

percebo o trabalho que ali está exposto e a intencionalidade do documento. 

Realmente dou imenso valor a todas estas iniciativas que revelam um interesse 

real pela educação. No futuro, pretendo contribuir igualmente com este tipo de 

projectos, dando maior amplitude ao movimento de sensibilização sobre o 

Modelo em questão.  

Com cada desafio, vem também o risco, mas sem ele não há ganho. 

Sem correr riscos, asseguramo-nos da mediocridade. Algumas coisas 

funcionaram melhor do que outras, alguns exercícios propostos poderiam ter 

outro formato ou mesmo ser substituídos. Para isso foi necessário aplicá-los, 

foi preciso ver como funcionavam e foi preciso que falhassem naquilo a que se 

propunham. Uma das peças essenciais do “puzzle” da aprendizagem que tento 

transmitir aos meus alunos é aquela que tento aplicar na minha vida, e que 

para mim é a chave para se atingir grandes objectivos: não ter medo de errar.  

 Na modalidade de Futsal, após realizar a avaliação diagnóstico, optei 

por dividir a turma em dois níveis. O grupo de nível inferior era constituído na 

sua maioria por raparigas. Apenas dois rapazes integraram esse grupo. O 

trabalho realizado seguiu as indicações que nos foram dadas na cadeira de 

didáctica do futebol no primeiro ano do presente mestrado de ensino. Os níveis 

evoluíam de acordo com a complexidade que era acrescentada ao jogo. O 

nível inferior começou com o jogo 2x1 até atingir o 3x3 organizado. Este grupo 

obteve grandes benefícios da separação por níveis, tendo sido criadas as 

condições para que cada aluno interviesse na jogada muitas vezes e tivesse 

muitas oportunidades de consolidar os conteúdos. Alcançaram um nível de 

jogo organizado que em nada se compara com o nível inicial apresentado, 

evidenciando os benefícios da abordagem escolhida. O grupo de nível superior 

começou com o 3x3 até atingir o jogo nas condições do Futsal, ou seja, o 5x5. 

Quando trabalharam em 3x3 houve uma maior organização do jogo, criavam 

linhas de passe e não haviam muitas jogadas individuais. Sendo a Unidade 

Temática de curta duração, como de resto foram todas, e havendo uma 

exigência sentida que se atingisse o jogo formal, houve um salto um pouco 

grande entre o 3x3 para o 5x5 sem que se consolidasse alguns aspectos 

tácticos e técnicos. Assim, os alunos tiveram um tendência a esquecer o que 

havia sido enfatizado nas primeiras aulas quando passaram a jogar na situação 
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de 5x5, voltando a jogar como “gostam”, isto é, com muitas jogadas individuais 

e pouca consistência táctica, principalmente nas questões defensivas. Os 

alunos atribuíam as suas derrotas ou vitórias às competências de um ou outro 

jogador, sem interiorizar as questões da equipa. Este grupo, apesar de estar 

claramente mais avançado em termos técnicos do que o outro, não evoluiu 

tanto como o nível inferior. 

 Seria também importante salientar as dificuldades desta divisão por 

níveis. O grupo de nível inferior possuía dois rapazes na sua constituição, que 

não se queixaram de estar no grupo maioritariamente feminino (o que não me 

surpreenderia pois, pela minha experiência enquanto aluno e enquanto 

observador dos comportamentos em contextos educativos, principalmente 

quando se trata de um desporto dominado culturalmente pelos homens, os 

rapazes não admitem facilmente aquilo que pode ser interpretado como uma 

desmasculinização deles, principalmente quando estão em um contexto social 

de grande importância para eles, nesse caso, perante toda a turma) integrando 

as actividades e alcançando os progressos pretendidos. O grupo de nível 

superior era constituído maioritariamente por rapazes, havendo três raparigas a 

completar o grupo. De início, estas estavam motivadas e jogaram 

perfeitamente num alto nível de performance. Com o tempo porém, a 

agressividade (evidenciada pela criação de contactos físicos de grande impacto 

ao defenderem, remates muito fortes e com jogadas de grande intensidade 

física, como cargas de ombros, por exemplo) dos rapazes foi-se evidenciando 

e as raparigas começaram a queixar-se, pedindo para jogar com os colegas do 

outro grupo. Aqui, vi-me num dilema entre aquilo que elas poderiam evoluir e 

as questões motivacionais e até mesmo de segurança envolvidas. Optei por 

reintroduzi-las no grupo de nível inferior, havendo no entanto uma dentre elas 

que perdeu completamente a motivação para a prática nas aulas, pois o grupo 

realmente não lhe proporcionava os desafios que esta necessitava para treinar 

à um bom nível.  

 Um pouco sem querer, criei uma situação bastante complexa de gestão 

da aula para um estudante estagiário sem grande experiência: com dois níveis 

dentro da modalidade de Futsal era necessário elaborar e gerir praticamente 

duas aulas em cada sessão. E no entanto, eu ainda dividi algumas sessões de 

90 minutos com a modalidade de atletismo. Felizmente o espaço exterior 



 

 - 68 - 

possui proporções que permitiram-me lidar com esta situação sem grandes 

restrições espaciais.  

 O grupo de Educação Física da E.S.B.N definiu que o teste de 

resistência aeróbia (45 minutos de corrida contínua) deveria ser realizado no 

primeiro período. A preparação para esse teste prepararia os alunos 

igualmente para o corta-mato, sendo um objectivo assumido de conseguir uma 

grande participação dos alunos no evento. Conhecendo os princípios 

metodológicos do treino de resistência aeróbia, muito cedo se percebeu que 

seria preciso definir as prioridades dentro do plano do período. O treino de 

resistência, assim como habitualmente realizado na ESBN implica corrida 

contínua de duração progressiva. O conceito era ir aumentando o tempo de 

corrida periodicamente até atingir os 45 minutos do teste. Isso retira tempo da 

aula e se assumirmos como prioridade a corrida de resistência, seria 

necessário fazer concessões quanto aos outros conteúdos, nomeadamente 

aqueles relativos às modalidades de Futsal e Atletismo. Havendo a 

necessidade de não se falsear resultados, obedecendo os parâmetros 

definidos pelo grupo de educação Física e pretendendo alcançar resultados 

que só o treino específico permitiria, não era possível conciliar todos os 

objectivos. Reduzi o tempo dedicado ao treino especificamente aeróbio e 

mantive o planeamento no que diz respeito às modalidades, considerando mais 

importante no momento para os alunos. Acredito que para os fins da Educação 

Física, a corrida contínua na aula não deve ultrapassar os 20 minutos, sendo 

possível dosear a intensidade de maneira a preparar os alunos para as corridas 

mais longas. Cada aula era importante para introduzir, exercitar e consolidar 

conteúdos e a corrida contínua de longa duração não tinha uma posição formal 

no planeamento, ou seja, retirava aulas das outras modalidades. 

 Não considero inviável preparar os alunos para uma corrida longa, mas 

considero primordial a definição clara dos objectivos e criação de condições 

para que estes sejam alcançáveis. A redução do número de modalidades de 

três para duas no primeiro período seria uma sugestão interessante. Não 

sendo possível fazê-lo, teríamos que reduzir os conteúdos de cada 

modalidade, de modo a criar espaço para a corrida. Também é necessário ter 

em conta que a resistência aeróbia tem ganhos significativos se for treinada 

com maior frequência do que 2 vezes por semana, sendo importante 
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conscientizar os alunos sobre os benefícios de praticarem autonomamente. O 

primeiro período é caracterizado por uma baixa forma física dos alunos, e 

alcançar uma melhoria na resistência necessita de um trabalho orientado e 

bem coordenado. Porém, pode ser bastante desmotivante para as primeiras 

aulas do ano.  

No Badminton a dificuldade encontrada foi a de gestão do espaço. Não 

era fácil manter todos os alunos com um bom tempo potencial de 

aprendizagem, em boas condições de prática e segurança sem desvirtuar a 

modalidade. Ao longo das aulas fui ensaiando algumas estratégias, até chegar 

a uma em que os alunos formavam pares, em que um jogava e o outro 

esperava atrás do campo pela sua vez, corrigindo o colega nas suas 

actuações. Em alguns casos, houve passividade do aluno que não actuava, 

facto que tentei corrigir com a chamada de atenção pontual. 

  

 

5.2 Processo de Ensino-aprendizagem 

 

5.2.1 O papel do Professor 

 

 Não posso tratar cada aluno como uma peça numa linha de montagem. 

Este não passa pelas minhas mãos e recebe mais uma parte que complementa 

um todo previamente planeado, o produto final. Nenhum aluno é igual. Tratar 

cada aluno como um ser individual requer muito esforço para se ignorar 

expectativas estereotipadas, muito esforço para não impor o nosso ideal aos 

outros indivíduos. Criar desafios difíceis sem causar desistências. Buscar a 

superação sem ostracizar quem não alcança rapidamente os objectivos 

traçados, até porque estes podem não ser adequados ao indivíduo em 

questão. Sir Ken Robinson e Lou Aronica (2010, pp39-42) citaM o caso de Mick 

Fleetwood, baterista de grande sucesso mundial: “Para Mick Fleetwood, 

afastar-se da escola e de exames que apenas avaliavam uma ínfima parte da 

sua inteligência correspondeu ao início de uma carreira de grande sucesso”. 

Isto porque todo o seu percurso escolar foi marcado por baixas notas e um 

sentimento de inutilidade: “Era um aluno empenhado, mas andava 

tremendamente infeliz porque tudo na escola me mostrava que, segundo o 
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status quo, eu não passava de um inútil”, afirmava o baterista, citado por 

Robinson. Obviamente que ninguém quer que os alunos tenham que se afastar 

da escola para alcançarem os seus objectivos na vida. 

O aluno não se limita àquilo que ele é na sala de aula. O aluno é uma 

pessoa de grande complexidade exposta a muitos estímulos e como todos nós 

(possamos ser alunos para a vida inteira), desempenha vários papéis. O aluno 

é filho, é irmão, é colega, é um simples conhecido, é por vezes desconhecido. 

Aceitando a nossa condição de humanos (demasiado humanos) em constante 

formação ao longo de um processo sem fim, podemos perceber quando 

Manuel Patrício fala de antropagogia (Bento, 1999), não limitando a educação 

aos primeiros anos das nossas vidas. O professor não pode fazer tudo, não 

pode resolver o problema, não pode curar nenhum indivíduo porque estes não 

são pacientes do sistema educativo. Isto não retira a responsabilidade do 

professor, mas enquadra a sua profissão numa perspectiva própria e única. 

O processo até que entremos num ponto de equilíbrio entre as 

expectativas dos pais e realidade do ensino será longo. Vigoram ainda muitas 

ideias erradas no que diz respeito mesmo à função das escolas. Ouvi pais e 

avós a afirmarem que a escola deve ensinar e que a educação (normalmente 

reconhecida por comportamentos de “etiqueta” como não falar de boca cheia 

ou responder aos adultos) é função dos pais. Outros afirmavam que como 

pagavam à escola para que os filhos a frequentassem, esta tinha que aturá-los 

e não poderia aplicar uma suspensão que o obrigasse a ficar em casa. Se os 

pais e encarregados de educação possuem estas e outras variadas 

percepções sobre a escola, ou se esta não é tratada com um conhecimento 

minimamente aprofundado sobre aquilo a que se propõe, será preciso retirar o 

senso comum desta equação através da discussão e conscientização sobre as 

problemáticas do ensino. Se o estado centraliza o poder nas decisões 

educativas e pensa no aluno como um ser único, limitando o professor à uma 

função instrumental, com sobrecarga de horário e burocracia irracional, 

devemos ir à base da questão. Será importante intervir e alterar a forma de 

ensino das crianças ao nível básico, eliminando as práticas instrucionistas e 

reforçando a criatividade e a procura de um pensamento renovado e diferente, 

que não segue os paradigmas actuais e que não é refém de um pensamento 

conservador e autoritário que se reafirma na ambivalência de conceitos. Os 
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professores do ensino básico são umas das peças chave nesta transformação 

e a formação destes deve, já hoje, valorizar uma abordagem que favoreça o 

espírito crítico e que busca a autonomia ao invés da cópia e repetição.   

O professor deve ser reflexivo. Parece uma tarefa simples e natural dar 

uma aula e reflectir sobre esta, alterando aquilo que não correu como 

esperado, reforçando aquilo que foi positivo e proceder ao desenvolvimento de 

novas propostas para a aula seguinte. Na realidade, a mim parece claro que 

desta maneira estamos a olhar para o quadro de muito perto. É preciso 

também afastar-se do quadro, observar a imagem completa, “to see the big 

picture”, utilizando aqui uma expressão que parece fazer mais sentido na 

língua inglesa. Vendo por este ângulo o ensino reflexivo surge então como uma 

forma de observar o quadro de longe, fazendo as ligações entre as várias 

partes que constituem o todo. Para além daquilo que é palpável, além daquilo 

que pode ser visto hoje. A relação entre aquilo que ensinamos hoje e aquilo 

que será o produto deste investimento intelectual, investimento até mesmo 

emocional de grandes expectativas, não é linear, não pode ser prevista, não é 

quantificável. Quando falamos em educação, isto torna-se muito claro quando 

pensamos em alguns dos maiores pensadores e artistas da história. Se 

pensarmos que alguém ensinou matemática e física à Albert Einstein ou inglês 

à William Shakespeare, podemos notar rapidamente que estes não se 

limitaram a repetir aquilo que lhes foi ensinado, ultrapassaram as barreiras, 

criando novos limites àquilo que se propuseram fazer. Outros nem ao menos 

descobriram aquilo em que eram excelentes durante o período em que 

frequentaram a escola, como é o caso de Sir. Paul McCartney que não gostava 

das aulas de música da escola e que viu a sua candidatura ao coro da catedral 

de Liverpool ser rejeitada. 

Então a reflexão surge como dever de um educador, de um professor, 

não só sobre a sua prática, mas também sobre aquilo que ele vê como 

objectivo do ensino, como função da educação para a sociedade, como função 

da educação para o homem, para todos nós. Ora, isto implica um compromisso 

muito maior do que a leccionação das aulas. Implica reflectir sobre a melhor 

maneira de atingir os propósitos, questionando tudo aquilo que nos parece 

adquirido hoje em dia, como a metodologia, como os espaços e acessos por 

parte dos interessados à informação. Como afirma Pedro Demo (2010): ”Saber 
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pensar é saber questionar”. Este questionamento implica que o professor 

também aprenda, que procure participar na construção do conhecimento do 

aluno e que assim construa o seu. Aprender a apresentar-se não como uma 

figura de autoridade incontestável mas como figura discutível, torna-se 

angustiante para o professor. Isto implica uma desconstrução de paradigma, 

um “desaprender” do professor para poder reaprender. Obviamente, este 

processo é complexo e compromete o professor com a educação em si e não 

com os processos estabelecidos, para se alcançar algo com sentido real. A 

perpetuação de processos subordinados a uma rotina educacional não faz 

sentido nos dias de hoje (nunca fez), a sociedade moderna vive e respira a 

heterogeneidade de estímulos. O acesso à informação, muito alargado 

principalmente devido ao desenvolvimento das novas tecnologias, transforma o 

questionamento da instituição escolar em prática comum, e diferente não 

poderia ser. É fundamental para os professores de hoje, perceber que o ensino 

só faz sentido se resultar em aprendizagem (Demo, 2010).  

 Dentro da Educação Física, a nossa área de especialização, 

encontramos variadas perspectivas, diversos entendimentos sobre os valores 

que merecem ser encarados como prioritários na educação escolar. 

Perspectivas que entendem a saúde, o prazer da actividade, o desporto ou os 

processos de aprendizagem entre outros factores, como cruciais e prioritários 

na Educação Física. Este questionamento faz parte daquilo que se procura 

quando se fala em reflexividade e faz todo sentido que continue a ser feito não 

só por aqueles que já o fazem, mas que ganhe mais argumentos e matéria de 

discussão, com a participação dos novos professores (neste caso, nós, 

professores estagiários).  

 

 

 

5.2.2 O Modelo de Educação Desportiva 

 

 Com o tempo e baseado nas pesquisas que tenho vindo a realizar nos 

últimos anos, fui-me tornando claramente adepto das abordagens centradas no 

aluno dentro da educação. Embora eu não tenha encontrado muitos autores 

que abordem a Educação Física sob este prisma (ainda é preciso pesquisar 



 

 - 73 - 

muito nos anos a seguir), sendo mais evidente o trabalho relacionado com a 

educação em geral, conhecer o trabalho de Daryl Siedentop e de todos aqueles 

envolvidos na concepção do Modelo de Educação Desportiva torna claro que 

esta não é uma área descurada e que de facto, se consolida e se justifica na 

sua prática consciente e intencional. O MED não só contribui para a formação 

integral dos alunos, como reinventa o lugar do bom desporto no contexto 

escolar, algo que tem vindo a ser corrompido devido aos maus exemplos que 

presenciamos no desporto profissional. Siedentop (2004) introduz o seu 

“Complete Guide to Sport Education” com as seguintes afirmações: “All who 

read this book will understand the dark side of sport. We know the terrible 

stories about adults becoming violent because they disliked something in a 

youth sport game in which their children participated. We are aware that many 

youngsters get turned off to sport because of the ceaseless pressure they feel 

from the adults around them. We are troubled that excesses and inappropriate 

practices in high school, college, and Professional sport are too commonplace. 

A major purpose of Sport Education is for students to learn to distinguish 

between good sport and bad sport”. O autor cita ainda Wilfred Sheed (1995) 

que conclui o raciocínio, revelando o desporto como essencial na educação: 

”Sports teach, it is their nature. They teach fainess or cheating, teamwork or 

selfishness, compassion or coldness”. 

Conhecemos as dificuldades dos professores, que têm muitas tarefas a 

cumprir no dia-a-dia, pouco tempo para planear as aulas seguintes, para 

planear as unidades temáticas e mesmo para poder reflectir adequadamente 

sobre os propósitos das suas actividades a longo prazo. Conhecemos 

igualmente várias histórias sobre o lado “negro” das experiências desportivas, 

conhecemos os casos de violência entre adeptos, muitas vezes justificadas 

pelo fanatismo ao clube, outras vezes pela não existência de uma ética 

desportiva, pela falta de fair-play e pelo desrespeito pelos próximos. Todos já 

ouvimos histórias de jovens que desistiram de alguma prática desportiva devido 

à más experiências, às vezes pela pressão dos pais, dos professores e 

treinadores, às vezes por serem deixados de lado pelos colegas de equipa, 

entre várias situações emergentes do desporto praticado de maneira 

inapropriada.  
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O desporto é vivido intensamente com este modelo. E mais importante 

do que isso: o desporto é vivido intensamente por todos os alunos, não apenas 

pelos mais fortes, pelos mais aptos. Todos nós já vimos aulas a serem 

completamente dominadas por alguns alunos, já vimos alunos a sentirem-se 

ostracizados ao serem os últimos a ser escolhidos e vimos o olhar deles 

quando percebem que ninguém lhes vai passar a bola. Muitas vezes acabam 

por esconderem-se do jogo e fazem apenas figura de corpo presente. Esta é 

uma das grandes virtudes do MED: acabar com este sentimento de 

incapacidade de integração entre os alunos. Se pensarmos que para muitos 

alunos, a EF será a única oportunidade que terão para fazer parte de uma 

equipa na vida, percebemos que é algo que devemos valorizar e preocuparmo-

nos com o assunto. 

De facto, a competição é o eixo estruturante do MED. A experiência 

desportiva genuína não se limita a desempenhar o papel de jogador, de atleta. 

Os alunos participam no planeamento das actividades, desenvolvem tácticas, 

criam rotinas, equipamentos para as equipas, hinos, bandeiras, procuram obter 

adeptos, dinamizam a competição. Tudo isto faz parte daquilo que é o 

desporto, e tudo isto deve ser vivido na prática pelos alunos. O MED traz desta 

forma, o desporto para a escola. A experiencia desportiva genuína que situa a 

actividade física no seu contexto de aplicação. Lembro-me de estar no evento 

de atletismo da competição de Interescolas a observar a dimensão daquilo que 

foi proposto. Várias escolas do concelho de Matosinhos envolvidas, todas com 

equipamentos de várias cores, auxiliares de provas (professores e alunos de 

todas as escolas), música, prémios e competição. Ao mesmo tempo em que 

observava aquilo, pensava que todos os alunos deveriam poder participar em 

algo assim. No meu caso específico, apenas três alunos da minha turma 

estiveram presentes e penso que todos os restantes poderiam tirar grande 

proveito daquela situação. 

A criação da autonomia e da responsabilização dos alunos foi algo que 

me deixou ansioso para começar a utilizar o MED nas aulas. Foi sem dúvida, 

um dos pontos mais altos da minha proposta, aquele onde eu corria um grande 

risco, mas aquele onde eu obteria um maior proveito. Não estava à espera de 

conseguir grandes feitos à primeira tentativa, mas estava à espera de alcançar 

algo diferente. Não sei se alguém sente este tipo de coisas ao utilizar o MED 
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pela primeira vez, a não ser aqueles que o criaram e algumas excepções. 

Acredito que a preocupação com os critérios de avaliação determinadas pelas 

entidades patronais e o cumprimento de certas normas reguladoras da 

abordagem ao ensino da forma como este é percebido pela maioria, isto é, de 

acordo com o paradigma educacional instaurado, não deixem passar aquilo 

que é a verdadeira preocupação e os verdadeiros benefícios do MED. Estamos 

tão preocupados com a maneira como vamos medir os nossos alunos, que nos 

esquecemos de cuidar para que eles cresçam, não no sentido fisiológico, mas 

na formação integral destes.  

Para alguns, o modelo consiste apenas na adopção da competição 

como ferramenta pedagógica. Para outros, consiste num show-off educativo. 

Para mim, representa a mudança. A mudança dos paradigmas educacionais 

não é uma hipótese qualquer, pois o conservadorismo não nos prepara para o 

futuro porquanto perpetua o passado enquanto o mundo evolui. Acredito que 

este modelo pode ser um caminho para uma educação mais completa que vá 

de acordo às exigências do mundo actual de maneira a preparar o futuro. Ainda 

há muito para se descobrir dentro do próprio modelo, é preciso investigar e 

propor novas ideias de maneira a torná-lo cada vez mais completo e 

abrangente.  

Neste sentido, após uma primeira abordagem com a modalidade de 

atletismo no primeiro período, abordagem esta que proporcionou uma 

experiência muito satisfatória (os alunos perceberam o trabalho em equipa, 

vieram sempre com as cores das suas equipas para as aulas e ajudaram-se 

entre si nos treinos), optei por correr alguns riscos e aprofundar o modelo na 

modalidade de basquetebol, atribuindo mais funções aos alunos e passando 

mais responsabilidades para eles. 

 

 

5.2.3 Problema Específico: A Unidade Temática de Basquetebol 

 

 
 Como problema específico dentro da abordagem ao MED e tudo aquilo 

que o modelo envolve, cito aqui a unidade temática de Basquetebol. 
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Com o intuito de tornar a comunicação com os alunos mais eficaz 

(relativamente às estatísticas, resultados, planos de treino e calendário de 

jogos da competição), criei um pequeno sítio na internet onde disponibilizava 

as informações para os alunos e pedia sugestões para as próximas aulas. Esta 

ferramenta revelou-se de grande utilidade e mantive o site em funcionamento 

mesmo depois da unidade temática de basquetebol ter finalizado, 

aproveitando-o para as restantes modalidades do ano. 

De início, a intenção era a de utilizar o MED na sua totalidade, isto é, 

utilizando todos os recursos que este sugere dentro da sua abordagem 

didáctica. Isto implicava, portanto, entre outros factores, dar autonomia aos 

alunos para que estes realizassem o planeamento dos seus próprios treinos. 

Não esquecendo que, em teoria, o MEC é elaborado antes de iniciar-se a 

modalidade com a turma (as questões das avaliações são difíceis de serem 

previstas antes de se saber como a turma reage às aulas) e assim representa 

uma intenção que por vezes não é concretizada, dada as condicionantes e as 

respostas dadas pelos alunos durante as aulas, fui de facto obrigado a fazer 

alterações à este de maneira a ir de encontro àquilo que entendo como 

importante dentro do ensino das modalidades desportivas. O Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC) não me pareceu, após esta experiência, ser 

compatível com o Modelo de Educação Desportiva e esta questão criou 

imensos problemas no que diz respeito à elaboração dos textos e esquemas 

que são a base da proposta da autora Joan Vickers. Sendo esta afirmação 

sempre algo subjectiva e talvez associada com uma ideia de preguiça ou falta 

de conhecimento do estagiário, ainda inexperiente, creio que perdi imenso 

tempo a lutar com as estruturas e com o modo “correcto” de preencher o MEC 

enquanto a minha preocupação e foco principal perdeu a possibilidade de ser 

mais consistente.  

 O módulo 1 não teve uma elaboração das questões técnicas porque 

estas seriam abordadas de acordo com as necessidades dos alunos, 

percebidas durante os jogos. Não incluí uma lista com os tipos de técnicas que 

poderia abordar (passe de peito, passe picado, mudanças de direcção, 

lançamento em apoio, lançamento na passada…) porque estas poderiam não 

ser necessárias e estariam ali sem nada acrescentar ao documento. Incluí o 

bloqueio e não diferenciei os bloqueios directos e indirectos. Pensei na altura 
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que esta era uma habilidade que poderia enriquecer realmente o jogo destes 

alunos, mas na prática não achei que era altura para tal, pois os alunos tinham 

dificuldades em outras questões que no meu ponto de vista antecedem a 

utilização do bloqueio. A intenção inicial era, como já mencionei, a de que as 

equipas criassem os seus próprios treinos, como de resto está previsto nos 

vários livros consultados durante o planeamento e ao longo da unidade 

temática de basquetebol (Sport Education Seasons, Complete Guide to Sport 

Education e Sport Education in Physical Education - Research Based Practice). 

Este excerto do livro de Siedentop demonstra o porquê da criação desta 

oportunidade de elaboração dos próprios treinos ter sido a minha primeira 

opção:  

 

“What impressed me the most was when I asked the captains to come up 

with a drill, and they went home and made them up for their teams. As a result, 

we have a drill named after one child, called the Ricky drill, because it was such 

a great drill. Now every team does it.” 

                                              

Professor de Educação Física, Ensino Básico, EUA 

 

Após algumas aulas (4 tempos, 2 aulas de 80 minutos) percebi que esta 

intenção não poderia ser concretizada apesar de ser verdadeiramente 

interessante. Por quê? Os alunos não tinham uma base de conhecimentos e 

competências, principalmente de cariz táctico, para poderem perceber as 

próprias falhas e tentarem resolver os problemas. É necessário que haja uma 

base mais consolidada, fruto de um trabalho similar realizado nos anos 

anteriores. A dificuldade encontrada neste nível do planeamento foi 

exactamente esta, a falta de informação concreta, pois aquela que está 

disponível baseia-se essencialmente em relatos e retirada de dados a partir de 

processos de investigação, que não fornecem uma base suficiente para uma 

aplicação com a segurança didáctica que pretendemos obter. Assim, esta 

abordagem implica um grande processo de ensaio e erro, constantes 

observações e posteriores reflexões. Assim, fiz a alteração desta questão nos 

meus planos de aula e criei um momento para utilizar as formas básicas de 

jogo, o que altera logo a intenção inicial, que era a de conseguir manter o MED 
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completo durante toda a UT. Passei então à uma abordagem mais parecida 

com aquela que nos foi apresentada nas didácticas específicas do desporto, 

pelo modelo de competência nos jogos de invasão, com formas básicas de 

jogo que são adequadas aos problemas identificados pelo professor. Foi criada 

uma época desportiva, um sentido de filiação pelas equipas que foram 

formadas, uma competição formal e a utilização de registos estatísticos. Foram 

criados alguns elementos do jogo de basquetebol real, como a mesa dos 

estatísticos e a utilização dos gestos por parte dos árbitros, mesmo que estes 

não tenham sido assimilados ou utilizados correctamente por todos. O evento 

culminante foi o ultimo dia do campeonato, não tendo sido possível repetir 

aquilo que já tinha sido feito no primeiro período, a atribuição de prémios a 

equipa campeã, devido à questões financeiras. Desta forma, ao constatar a 

impossibilidade de continuar com o MED completo, tentei manter ao menos o 

maior número de semelhanças com este na minha abordagem. Ao consultar e 

analisar o documento “Modelos de competência nos jogos de invasão: uma 

ferramenta didáctica para o ensino do basquetebol”, aonde são discriminados 

os problemas identificados e enquadrados em uma forma básica de jogo, 

considerei que os alunos não resolviam os problemas que estão associados à 

Forma Básica de Jogo (FBJ) 2 e que portanto não deveriam passar à FBJ 3 

que implica a utilização do campo inteiro. Após algum feedback da PC pensei e 

planeei mesmo o 5x5 em campo inteiro à meio da UT mas após uma análise da 

performance dos alunos, pensei que era mais importante consolidar aquilo que 

estava sendo exercitado de maneira a que estas questões fossem de uma vez 

por todas interiorizadas e não simplesmente descritas como abordadas sem 

que se notasse uma continuidade ou aprendizagem real, que se prolongue no 

tempo. A questão da criação de uma época desportiva também foi crucial na 

opção por manter o 3x3 em meio campo durante toda a UT pois o planeamento 

do campeonato, relacionado com a manutenção das equipas, criação de um 

calendário de jogos, rotação dos alunos pelas diversas funções, visualização 

das estatísticas e possibilidade de utilizar estes dados para a melhoria da 

performance da equipa, tudo isso foi tido em conta na elaboração do 

planeamento. Ao iniciar a UT neste modelo, à partida já condicionei toda a 

abordagem à modalidade pois não poderia dar um passo atrás sem perceber 

se estas aulas não trariam benefícios reais aos alunos. Poderia proporcionar o 
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3x3 em campo inteiro em algumas aulas (e os alunos o fizeram 

autonomamente, criando exercícios em campo inteiro) mas por ter menos 

tempo do que o MED sugere para o sucesso da unidade (pelo menos 20 aulas, 

eu tive 14 ao meu dispor) decidi enfatizar a autonomia e as questões 

essenciais do jogo em meio campo, com bastante oportunidade de 

consolidação das habilidades necessárias. Provavelmente houve alguma 

inconsistência pedagógica da minha parte, pois ao tentar dar autonomia aos 

alunos, também privei-os de alguma orientação durante o jogo, de alguma 

exercitação de elementos do jogo importantes para uma melhoria do nível 

técnico. São questões que não entendo como pertencendo ao enquadramento 

de definições de “certo” ou “errado”, pois existe ainda uma grande discussão 

sobre aquilo que será mais importante na EF, havendo vários pontos de vista 

sustentados por argumentos de diversos autores da área. 

 Na análise dos alunos, não procedi à uma avaliação formal pois sabendo 

que os alunos já tinham alcançado um determinado nível no ano passado, tinha 

o conhecimento que este nível técnico não condicionaria a abordagem que 

planeei para as aulas. A medida que as aulas avançassem eu perceberia se 

este pensamento estava correcto e se eu poderia manter o planeamento, como 

fiz. Se eu verificasse que os alunos não respondiam adequadamente às 

exigências impostas, alteraria o planeamento para um nível mais baixo, ou se 

estes estivessem acima do esperado, passaria para o 3x3 em campo inteiro ou 

até mesmo para o 5x5. Este facto passaria sem dúvida pelo abandono da 

abordagem ao MED pois este requer um planeamento com grande 

antecedência, e então eu passaria à uma abordagem diferente, mais parecida 

com aquela que me foi proporcionada no primeiro ano da faculdade, que 

também aumentou muito o meu interesse pela modalidade mas que no 

entanto, não sinto que tenha proporcionado uma compreensão aprofundada da 

modalidade. O problema que eu compreendi ao aproximar-me do final da UT 

foi que ao não ter descrito formalmente o nível inicial dos alunos, não tenho 

uma base de comparação e então a avaliação final dirá apenas em que nível 

os alunos estão, mas não qual foi a evolução deles. Isto é realmente mal para o 

processo educativo e percebo agora que esta é uma falha com a qual eu devo 

aprender. Creio, no entanto, que deve haver uma ligação entre as avaliações 

realizadas nos anos anteriores e o planeamento dos professores, que deve 
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haver uma relação real entre o que foi feito e aquilo que será feito, com uma 

cobrança também real dos critérios definidos como sendo os objectivos dos 

anos anteriores. Esta relação deveria ser tida como essencial no processo 

educativo como também deveria ser essencial à interdisciplinaridade, levando à 

educação a uma formação de alunos por completo, não como um puzzle em 

que as peças não se encaixam. 

 A avaliação foi alterada após reconsiderar os processos que haviam sido 

determinados e as implicações destes. Não consegui utilizar aquilo que tinha 

planeado, ou seja, o GPAI. É extremamente complexo e não é adequado aos 

propósitos de uma avaliação escolar. Sei agora, que é mais utilizado em 

investigações ou em treinos desportivos por ser mais detalhado. Implica uma 

pormenorização dos critérios e observação detalhada que só poderia ser 

conseguida através de uma prévia gravação em vídeo do momento da 

avaliação. Mantive os critérios definidos incluindo-os numa escala de 

apreciação. Creio que esta opção enquadrava-se mais com os objectivos 

definidos.  

 Siedentop escreve que a sua esperança ao publicar o seu “Complete 

Guide to Sport Education” era que este encorajasse os professores que o 

lessem a adoptar o modelo. De facto, o livro é inspirador e motivador. A 

intenção do autor supera em muito o desenvolvimento técnico ou táctico dos 

alunos nas modalidades.  

“ A major purpose of Sport Education is for students to learn to 

distinguish between good sport and bad sport(…) One goal is for girls and boys 

to learn fairness, teamwork, and compassion as they participate in sport. 

Another goal is for them to become more aware of what qualities and 

characteristics make sport good and to become motivated to work in their local 

communities to ensure that more people can experience good sport.” 

(Siedentop, D. 1994).  

O autor aconselha também a começar a abordagem ao modelo por uma 

versão mais básica e ir evoluindo ao ganhar mais experiência nas várias 

componentes deste. O difícil é ter a coragem para começar e foi este o desafio 

que impus a mim mesmo naquela fase do processo de aprendizagem em que 

me encontrava, pois aspiro a algo mais do que uma perpetuação de práticas 

que considero desadequadas às necessidades educativas actuais. Este é sem 
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dúvida o caminho que a educação necessita, não só a Pedagogia do Desporto. 

As minhas críticas são todas aos paradigmas educacionais num nível muito 

mais alto do que uma ou outra situação em particular. A educação em geral 

deve sofrer grandes alterações a nível mundial. Acredito que precisamos ter 

coragem para propor algo do género e talvez igualmente para pôr em prática 

estas ideias. Estes são os ideais de educação que me levaram a sentir como 

nunca esta opção de ser professor, de ser um educador. Eu acredito que esta 

abordagem ao MED nas aulas de basquetebol foi uma experiência 

extremamente positiva, pela qual eu não poderia deixar de passar. Vivenciei 

“na pele” as dificuldades e percebi concretamente aquilo que o MED traz de 

diferente aos alunos e também ao professor, mesmo sendo impossível 

conseguir uma unidade temática de mais de 20 aulas que permita uma 

continuidade no processo, o que era desejável. De todas as experiências 

proporcionadas pelo estágio pedagógico, creio que esta foi a mais importante 

para a minha formação.  

Uma das questões que não foram devidamente tratadas na minha 

abordagem pois até a altura eu não tinha realizado uma análise pormenorizada 

ao livro “Complete Guide to Sport Education”, foi a melhor forma de avaliar o 

desempenho dos alunos nas funções de apoio. Como dito no livro, se 

queremos que os alunos tenham seriedade no desempenho destas funções, 

devemos demonstrar que também aqui estão a ser avaliados. Uma avaliação a 

seguir a cada performance permite que o aluno perceba aquilo que fez bem e 

aquilo que precisa ser melhorado. O livro sugere um sistema em que os alunos 

dão notas de 1 a 5 ao árbitro segundo alguns parâmetros definidos pelo 

professor, de acordo com os objectivos definidos para a função. Acredito que 

isto tenha um bom efeito na responsabilização dos alunos para as tarefas, pois 

são eles que avaliam o desempenho dos colegas e também serão avaliados 

por estes. Nas minhas aulas, no entanto, apesar de ter tido esta preocupação 

(avaliar o desempenho nas outras funções desempenhadas pelos alunos), não 

tive um sistema ou método concreto para o efeito, atribuindo uma nota de 1 a 5 

aos alunos partindo principalmente do empenho demonstrado. Não informei 

aos alunos as pontuações obtidas, limitando esta avaliação à sua função 

burocrática, isto é, quantitativa, de apoio ao professor. Poderia utilizá-la de 

modo a fornecer informações aos alunos que os ajudassem a melhorar o 
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desempenho nas funções. Esta criação de métodos e ferramentas de avaliação 

é de extrema importância na abordagem ao MED e com a experiência obtida a 

partir destes ensaios, é possível desenvolver a abordagem, criando situações 

mais apropriadas e posteriormente mais justas e benéficas para os alunos e 

professor. O guia possui inúmeros exemplos de avaliação que se enquadram 

com os objectivos do modelo, mas requer uma boa análise por parte do 

professor e ajustamento à turma em questão, o que envolve algum tempo de 

trabalho. Como nestas abordagens experimentais nós ainda estamos 

constrangidos pelas obrigações do modelo tradicional no que diz respeito ao 

processo burocrático relativo maioritariamente aos objectivos delimitados para 

cada modalidade segundo o ano de escolaridade e também aos processos do 

grupo de Educação Física e da escola em si, dentro dos parâmetros do 

regulamento interno, torna-se mais complexo encontrar tempo suficiente para 

realizar estas adaptações e analisar o modelo e a melhor forma de implementá-

lo coerentemente na turma. Mesmo agora, depois de pesquisar sobre o 

assunto e ter realizado a minha abordagem experimental com o Modelo, ainda 

sinto que é preciso “apalpar o terreno” melhor, de maneira a alcançar um nível 

organizacional em que possamos estar devidamente confortáveis. Dentro deste 

raciocínio, creio que uma formação específica sobre o modelo, com uma 

componente teórica pormenorizada e com uma componente de aplicação 

prática, seria bem-vinda para todos os estudantes da FADE-UP no primeiro 

ano do Mestrado de Ensino. 

 

5.3 A Avaliação 

“O actual sistema de avaliação educacional é bastante inadequado, 

prejudica muito o professor e favorece aquele tipo de aluno que só estuda para 

testes e provas (…) As respostas são repetitivas. Medem a capacidade de 

engolir o que foi dito, não a capacidade de incorporação.”  

Içami Tiba, 2006 

Apesar do autor da frase acima estar enquadrado no paradigma 

brasileiro, podemos relacionar a afirmação com a situação da educação em 
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Portugal. O questionamento sobre a avaliação foi algo que sempre me pareceu 

natural, primeiro enquanto aluno, depois enquanto professor. Segundo Rosado 

e Silva, começou-se a falar-se na avaliação aplicada à educação com Tyler 

(1949), considerado como o pai da avaliação educacional. Este autor encara a 

avaliação como a comparação constante entre os resultados dos alunos, ou o 

seu desempenho e objectivos, previamente definidos. A avaliação é, assim, o 

processo de determinação da extensão com que os objectivos educacionais se 

realizam. Outros autores como Bloom, Hastings, Madaus e Cardinet, também 

fazem esta relação entre a avaliação e os objectivos. A avaliação surge como 

uma verificação de se ter alcançado os objectivos definidos, ainda segundo 

Rosado e Silva.  

À medida em que investigava sobre o assunto, fui descobrindo que não 

era o único que tinha dúvidas e mais do que isso, não era o único a crer que o 

processo tradicional não produz o efeito desejado, isto é, não implica que haja 

aprendizagem concreta. É muitas vezes presumido que a avaliação mede a 

aprendizagem, sendo esta uma questão bastante complexa. Algumas 

questões, como a memorização de datas específicas por exemplo, são 

facilmente avaliadas através da atribuição de uma nota de acordo com as 

respostas correctas num teste formal. Quando pensamos nas capacidades de 

análise, de síntese e de julgamento, percebemos que não são fáceis de atribuir 

um valor, uma nota, a estes processos. O processo de avaliação está 

altamente relacionado com aquilo em que o professor acredita, havendo 

professores que nunca dão um vinte até por princípio, e outros que dão boas 

notas a muitos alunos (adaptado de Weimer, 2002). Existe também uma crença 

generalizada que as notas representam aquilo que foi aprendido. Isto não é 

verdade. Os processos de manipulação entre alunos e professor são reais no 

contexto de ensino e podem ter o seu objectivo corrompido se o foco estiver 

nas classificações. Demo (2010) esclarece-nos sobre esse tema: “A relação 

entre professor e aluno é relação de poder, naturalmente. Ambos se 

manipulam, embora a chance do professor seja visivelmente superior e assim 

em geral preservada. Podemos observar esta situação na criança pequena 

frente aos pais: mesmo muito pequena já reage manipulativamente, 

procurando impor suas vontades. (…) Como no caso dos pais, também no dos 
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professores a chance de manipulação é muito superior, por conta da hierarquia 

implícita entre criança e adulto, sem falar na autoridade constituída”. Se a 

manipulação é processo natural, (Demo afirma que “é comum o entendimento 

que de autonomia implica manipulação mais ou menos livre, porque não se vê 

o outro lado da mesma moeda: manipular supõe ser manipulado, já que o 

“direito” de um é também o “direito” do outro), a exacerbada valorização que as 

classificações têm na sociedade actual fazem com que estas sejam o objectivo 

maior dos alunos, deixando a aprendizagem de lado. Confirmando este 

raciocínio, uma das minhas alunas, ao ser confrontada com a minha 

argumentação sobre a aprendizagem ser crucial nas aulas e não a obtenção de 

notas, afirmou: “Eu não quero aprender nada (em relação à Educação Física). 

O que me interessa é a nota para ter uma boa média final”. Não foi fácil ver o 

meu trabalho e empenho ser tão facilmente vulgarizado com uma simples 

frase. A procura de notas altas cria igualmente nos alunos hábitos eticamente 

discutíveis, mas que são muito comuns na sociedade actual. McCabe e 

Trevino, citados por Weimer, realizaram um estudo em 1996 sobre os hábitos 

de copiar em alunos do nível Superior. O estudo foi comparativo, tendo como 

base o mesmo questionário aplicado em 1963. A percentagem de alunos que 

admitiu copiar de colegas nos exames subiu de 26% para 52%. A 

supervalorização das notas até mesmo como factor de empregabilidade cria 

esta pressão nos alunos que respondem como podem às exigências da 

sociedade. 

 “We have designed these systems as a means of clarifying expectations, 

which they do, but not without creating something a bit monstrous in the 

process.” 

Weimer, 2002 

 
5.3.1Caso Específico: Auto e Hetero-avaliação do Segundo 

Período 
 

  
 As avaliações sumativas não causaram dificuldades que não pudessem 

ser contornadas com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de 
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formação na FADEUP. Todas as avaliações sumativas foram filmadas, o que 

permitiu uma análise criteriosa de cada elemento a ser avaliado. Assim, em 

termos de confiança nas avaliações propostas por mim ao longo do ano, a 

subjectividade foi altamente reduzida, não deixando os condicionalismos, até 

mesmo dos factores externos que interferem na nossa concentração nas 

actividades diárias, terem efeito na avaliação.  

Como caso das dificuldades encontradas relacionadas com a avaliação, 

cito aqui o caso do momento da auto e hetero-avaliação do segundo período, 

pois este mostrou-se ser um dos momentos chave na minha aprendizagem 

enquanto estagiário. Não sendo um procedimento obrigatório por parte dos 

professores da Escola Secundária da Boa Nova, é uma prática habitual da 

Professora Cooperante que acompanhou o meu trajecto ao longo do estágio 

profissionalizante e foi realizado ao final de cada período. Esse momento 

revelou-se sempre sensível, com o confronto dos alunos com as notas finais. O 

monstro das notas. Como já era esperado, houveram algumas reclamações por 

parte dos alunos. Estando completamente consciente das opções que fiz na 

hora de estabelecer os critérios de avaliação e na elaboração dos objectivos da 

aprendizagem, não tive dúvidas quando confrontado com as perguntas. Se 

para mim o importante nas aulas é a aprendizagem, sendo esta que justifica 

que haja um processo de ensino, nem sempre esta relação é clara, tanto para 

os alunos quanto para os professores. Por momentos tive a impressão de não 

haver uma concordância entre as partes quanto aos objectivos do processo de 

ensino-aprendizagem, sendo claro que com os alunos a percepção desta 

relação deve ser trabalhada ao longo dos anos e sendo exposta de maneira tão 

clara assim por mim, causa-lhes estranheza. Afinal, não acredito que tenham 

sido confrontados com o conceito de aprendizagem enquanto condição que 

justifica a existência da aula, sendo a formalidade desta e as notas que obtêm, 

aquilo que mais facilmente identificam como essência do ensino. No final da 

auto e hetero-avaliação, conversei com os alunos que quiseram tirar dúvidas e 

ao demonstrar o lado humano e preocupado da minha postura educativa, 

obtive da parte destes a resposta que procurava: um entendimento daquilo que 

pretendo fazer, daquilo que é importante retirar de todo o processo e que 

mesmo não concordando com a nota, o aluno deve perceber que esta não é 

atribuída de maneira a rotular o seu desempenho, mas dar-lhe indicações 
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daquilo que pode ser alcançado. Havendo este contacto próximo com os 

alunos, estes percebem que o professor é humano, que também já foi aluno, 

que não trata-os como números mas como indivíduos. O confronto com notas 

menos agradáveis proporciona aos alunos a oportunidade de lidar com as 

decepções, parte daquilo que é a aprendizagem. O facto de haverem dois 

professores nas aulas (estagiário e PC) levanta questões e dúvidas nos alunos, 

como quem é que determina a nota ou se o estagiário estará apto a tomar 

decisões deste tipo. O facto da autoridade ser dividida é notado pelos alunos 

ao longo do tempo e os pequenos desacertos entre estagiário e professor 

cooperante que por vezes surgem ao longo das aulas, são percebidos muitas 

vezes não como diálogo na procura do melhor procedimento, mas como fruto 

de dúvidas ou questionamento às escolhas do estagiário, o que pode criar uma 

perda de confiança por parte destes. É preciso deixar claro para os alunos o 

teor da relação entre os responsáveis pela leccionação das aulas no contexto 

do estágio, do qual eles são parte fundamental, de forma a não permitir que 

hajam dúvidas quanto à seriedade com que se realizam todos os processos 

envolvidos.  

 Quando houve tempo para fazer questões, os alunos intervieram com 

vontade, algo que me deixa satisfeito, pois a simples aceitação dos 

acontecimentos não faz parte daquilo que procuro que estes alcancem. A 

autoridade do argumento é e será sempre para mim aquilo que guia a minha 

conduta dentro e fora das aulas. Torna-se mais difícil convencer os alunos ou 

explicar a eles as decisões tomadas quando estas são tão complexas como no 

caso da educação. As opções tomadas e toda a relação que tenho com eles, 

justificam-se numa prática pedagógica advinda de uma reflexão longa e 

baseada não apenas em interpretações de situações práticas, como da 

consulta ao trabalho de diversos autores. É claro que nunca existirá um 

consenso sobre os processos, e escolher um deles apenas porque é o que 

habitualmente é utilizado não faz parte daquilo que é o critério que deve ser 

utilizado por qualquer educador que esteja realmente preocupado com o futuro, 

não só dos alunos enquanto indivíduos de uma maneira global, mas com o 

futuro da sociedade a nível mundial, hoje tão ambígua eticamente. Percebi 

durante o nosso diálogo que este processo de aceitação da aprendizagem 

como centro deve ser treinado, deve ser interiorizado ao longo dos anos pelos 
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alunos e professores. O espaço que separa a percepção institucionalizada de 

ensino e aquilo que procuro alcançar é grande, é um buraco que não se salta 

de uma vez. A ponte deve ser criada ao longo dos anos e acredito que passo a 

passo chegaremos lá.  

 Adorei ter o feedback dos alunos, adorei ouvir as sugestões destes e 

perceber como reflectiam sobre as aulas. Percebi que estes compreenderam 

bem a diferença do próprio rendimento quando estão motivados, que a 

motivação é algo fundamental nestas aulas. Estes relacionaram o 

funcionamento das aulas com a criação de equipas ou trabalho por níveis de 

desempenho e tiraram as suas próprias conclusões. Por momentos, estive 

mesmo fora da discussão, sendo os alunos que argumentavam entre si sobre 

aquilo que se passou ao longo deste período. Identificamo-nos na acção, 

quando reflectimos sobre a realidade e agimos sobre esta, transformando-a. 

Sem dúvida aprendi muito com esta experiência, como aprendi ao longo de 

todo o ano. Mesmo com os feedbacks negativos que tive dos alunos, aprendi 

muito sobre eles, sobre como percebem as escolhas do professor e sobre as 

preocupações que têm na vida (as notas são para eles o foco do processo e a 

aprendizagem não é percebida como essencial. Ao conversar com um dos 

alunos este disse-me claramente que só queria saber da nota, que aquilo que 

aprendia nas aulas não iria utilizar em nada na vida). Obviamente que nem 

tudo que foi feito da minha parte foi o mais acertado, foi efectivo ou claro. 

Durante todo o processo continuo a apalpar o terreno e apenas alguém que 

não se preocupa com a efectividade das suas práticas não questionaria as 

suas próprias opções.  

 

5.4 A instrução 
 

“…ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai 

amadurecendo todos os dias, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento 

do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste 

sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 

experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiências respeitosas da liberdade.” 
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                                                                  Paulo Freire, 1996 

  

Inicialmente, a instrução era uma preocupação muito grande nas minhas 

aulas. O tipo de contacto com os alunos era pensado e repensado para 

promover a procura das respostas e muitas foram as vezes em que eu passava 

aos restantes alunos da turma a pergunta que um deles me fazia a mim, de 

modo a que a resposta fosse do conhecimento de todos e de incluir os alunos 

no processo de ensino. Nem sempre tive o discernimento para fazê-lo em meio 

a outras preocupações de um professor inexperiente, mas tentei manter esta 

actuação sempre presente. O facto de pensar desta forma e de procurar 

dinamizar o pensamento crítico através de um processo semelhante ao da 

maiêutica Socrática, ocupava algum tempo de concentração e parece-me que 

poderia repercutir-se no tempo de empenhamento motor geral da turma, já que 

a reflexão não deveria ser apressada. Era de facto, uma prática que me trazia 

grande satisfação, mas não era facilmente observável por ser demasiadamente 

subtil e pouco visível, a não ser nos momentos finais das aulas, onde tentei 

proporcionar momentos de diálogo com os alunos.  

Com o tempo, e também ao abordar modalidades nas quais eu tinha 

menos intimidade, fui naturalmente deixando de abordar a instrução desta 

forma, optando pela instrução directa que permitia com que me sentisse mais à 

vontade, já que definia bem aquilo que os alunos deveriam realizar para que eu 

pudesse manter o controlo das tarefas e da realização destas. A instrução 

directa foi utilizada igualmente na modalidade do Judo, mesmo tendo eu 

adquirido na FADE-UP, competências de ensino que permitiram que eu tivesse 

alguma facilidade para a instrução desta modalidade. Aqui, as características 

específicas da modalidade foram o factor determinante na escolha do tipo de 

instrução (a seguir apresento uma descrição mais detalhada sobre a unidade 

temática da modalidade, que teve lugar no segundo período do ano lectivo).  

No terceiro período, tive mais dificuldades em ser efectivo na instrução 

das modalidades. Tendo experiencia no ensino com ênfase criativa (advinda da 

minha formação musical com projectos de música criada em tempo real, onde 

a criatividade é trabalhada constantemente), nas poucas aulas onde tive a 

oportunidade de trabalhar a dança desta forma, senti-me muito à vontade e tive 

a oportunidade de perceber claramente aquilo que era essencial para que eu 
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pudesse ter confiança no ensino de cada modalidade: um conhecimento 

aprofundado da matéria. Este permitiria que eu pudesse variar o tipo de 

instrução, variar a organização dos alunos e observar os progressos realizados 

por estes com facilidade. Já sabendo este facto anteriormente, senti-lo é 

compreende-lo melhor. Ao passar para as danças tradicionais, pude ver as 

paredes fecharem-se à minha volta, as possibilidades a fecharem-se e a 

efectividade a ser condicionada. Penso não ser o único a afirmar ter 

dificuldades nesta questão. Acredito que há interesse no ensino das danças 

sociais na escola e pude constatar que os alunos, em geral, estão motivados 

para este tipo de modalidade. O receio que tive inicialmente, de que os rapazes 

não iriam esforçar-se na modalidade foram dissipados e constatei este facto 

com bastante entusiasmo. Porém, senti-me demasiado preso no ensino da 

modalidade, pois sei que os alunos poderiam aprender mais e melhor com 

alguém que tivesse mais intimidade com a dança. A formação na FADE-UP 

permitiu que eu adquirisse competências de ensino em modalidades difíceis, 

como o Judo, o Atletismo (que possui um vasto leque de modalidades dentro 

de si) ou mesmo a Dança (que foi abordada na sua componente livre nas aulas 

de didáctica específica do desporto), mas não nas Danças Sociais. Sendo 

estas agora obrigatórias no ensino secundário, fará todo o sentido incluí-las no 

currículo da faculdade, permitindo assim que o ensino das Danças Sociais nas 

escolas obtenham o mesmo benefício que a modalidade de Badminton obteve 

quando começou a fazer parte das modalidades abrangidas nas didácticas 

específicas do desporto. Acredito que pude abordar o ensino do Badminton 

com uma efectividade muito maior do que aquela que eu teria sem ter tido a 

formação específica providenciada pela faculdade. 

Siedentop (2000) afirma que a investigação sobre o desenvolvimento 

dos professores demonstram que estes podem começar a adquirir as 

habilidades para tornarem-se professores efectivos (aqui um adjectivo, não 

está relacionado com o seu enquadramento profissional no seio da 

comunidade educativa) durante o estágio e nos primeiros anos de ensino. 

Acredito que ainda há um bom caminho a percorrer nesse sentido, e a 

instrução é algo que devo desenvolver nos próximos anos, assim como todas 

as outras componentes do ensino, tendo esta experiencia sido de grande 

enriquecimento profissional para mim.    
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5.4.1 Caso Específico: A Unidade Temática de Judo 

 
 No que diz respeito a instrução, decidi relatar aqui o caso da modalidade 

de Judo, por esta ter sido abordada de forma muito centrada no professor. 

Antes de iniciar a abordagem, reflecti bastante sobre a possibilidade de utilizar 

o Modelo de Educação Desportiva também nessa modalidade. Inspirado não 

só pela leitura do livro “Complete Guide to Sport Education” como pela 

experiência obtida por um colega estagiário, que alcançou grandes resultados 

no Judo no que diz respeito aos objectivos propostos pelo MED e não por 

aqueles do modelo tradicional (obviamente que estes resultados me foram 

relatados e não vistos por mim. Assim serviram como motivação embora a 

realidade possa não corresponder àquilo que ocorreu nas suas aulas, sendo 

isto algo sempre subjectivo, pois cada observador interpreta de maneira 

diferente aquilo que vê) Tendo tido muitos entraves à minha abordagem com o 

modelo na modalidade de basquetebol (riscos corridos, não reconhecimento 

dos benefícios ao nível de socialização, responsabilização e autonomia) optei 

por jogar pelo seguro, valorizando a instrução directa na leccionação das aulas.  

A abordagem foi bem conseguida, os alunos alcançaram os objectivos e 

mantiveram um alto nível de motivação até à última aula. Creio que as bases 

que me foram fornecidas pela cadeira de Didáctica do Judo na FADE-UP foram 

suficientes para que eu tivesse a confiança necessária para abordar a 

modalidade desta maneira. No entanto, não foi satisfatório para mim ser o 

centro do processo, baseando a aprendizagem em demonstrações e feedbacks 

correctivos. Senti-me limitado e senti que fazia parte do processo 

institucionalizado de ensino, algo que não me agrada particularmente. A 

questão não é ser diferente, mas obter resultados diferentes. O facto é que a 

modalidade de Judo não dá asas para grandes alterações, principalmente 

quando o professor é inexperiente em várias questões relacionadas com o 

ensino em concreto. Não sendo um especialista na área, eu não tenho as 

bases para propor formas diferentes de ensino da modalidade, principalmente 

sendo esta uma modalidade de combate, onde a segurança é um factor 

essencial. 
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 Retirei algumas das projecções que havia previsto aquando da 

elaboração da unidade temática de Judo. Com o decorrer das aulas concluí 

que para ser congruente com os objectivos delineados, seria viável reduzir o 

número de projecções para cinco, introduzindo todas até à terceira aula (6 

blocos de 45’) e abordando as questões de refinamento das técnicas com 

exercícios que visassem a correcção dos aspectos notados a partir da 

observação da realização destes por parte dos alunos nas duas aulas 

seguintes, preparando assim a avaliação sumativa da sexta aula. Apesar de 

muitas técnicas serem semelhantes, a grande quantidade delas aumentaria a 

complexidade da associação correcta com os nomes e permitiria que os alunos 

se preocupassem mais em decorar os nomes do que realizar de forma 

criteriosa os movimentos. Se tivermos em conta que em seis dias de aulas 

foram abordadas cinco projecções e quatro imobilizações, além das quedas, do 

kuzuchi e do randori, poderemos sugerir que esta era uma quantidade 

suficiente de conteúdos para se atingir realmente os objectivos e não falsear 

resultados.  

 Não gosto particularmente da forma de ensino do Judo em contexto 

escolar. Ao longo da minha formação (curta como ainda é, mas desde já 

preocupada em ter alicerces sólidos em bases conceptuais bem delineadas) 

procurei encontrar formas de ensino que contribuíssem com a formação do 

aluno, a sua formação integral. O judo é uma modalidade que necessita de 

muita instrução directa, muitos comentários do género:”põe o pé mais para este 

lado”, “gira mais o corpo” ou “a mão passa por aqui”. Principalmente quando o 

professor não é nenhum especialista na área, o ensino torna-se uma repetição 

de processos delineados que serão avaliados segundo os critérios 

determinados por este, à partir das suas próprias limitações. Acredito no 

entanto, que é uma experiência extremamente enriquecedora para os alunos. É 

uma modalidade de combate, coisa com que muitos não terão contacto algum 

durante o percurso escolar, e neste contexto de criação de variadas 

experiências, com os ganhos óbvios que os alunos obtêm advindas desta 

situação, é extremamente interessante observar os resultados desta 

abordagem na formação dos alunos. Durante as aulas, os alunos estiverem 

muito motivados e isso permitiu que se preocupassem com o próprio 

desempenho e com o desempenho dos colegas. Não sendo eu um especialista 
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na área, não encontrei formas de dar autonomia aos alunos e procurar com 

que eles desenvolvessem as suas habilidades de uma maneira mais reflexiva. 

Na verdade, acredito que seja possível, mas numa fase de introdução à 

modalidade, é necessário (parece-me necessário, não possuindo eu de 

momento, os recursos para abordar a modalidade de outra forma) introduzir os 

movimentos e explicar cada um de maneira muito directa.  

 Com a criação do site, eu procurei que os alunos desenvolvessem um 

interesse autónomo pelas modalidades. A procura de informação pela internet, 

com vídeos e outros recursos disponíveis aumenta o potencial do ensino para 

além das capacidades do professor. Os alunos parecem estar muito presos aos 

processos escolares de instrução directa e pedem que esta seja fornecida 

directamente pelo professor sem parecerem ter a noção de que há muito mais 

do que aquilo que o professor pode dar. A cada comentário que eu ouvia dos 

alunos do tipo:”estive a ver vídeos e o atleta não fazia o movimento como você 

ensinou. Por que?”, eu ficava particularmente feliz, realmente contente pelo 

aluno questionar a realidade a partir da sua própria percepção. Poucos o 

fizeram, mas estes poucos demonstraram o potencial de uma abordagem mais 

centrada no aluno e não no professor. Acredito que a criação de hábitos 

criativos e de autonomia desde jovens, permitirão no futuro que os alunos já 

assumam este papel por conta própria ao chegar ao secundário. Esses ganhos 

são reais e palpáveis, não são uma idealização utópica. 

 Assim, acredito que esta unidade temática foi extremamente 

enriquecedora para os alunos (muitos saíam das aulas a perguntar aonde 

poderiam inscrever-se no judo para continuar a aprender) e para mim, pois 

proporcionou muitas situações reflexivas ao longo de cada aula. As 

características próprias da modalidade permitiram um confronto com a prática 

de métodos teóricos e ideológicos, criando obstáculos bastante difíceis de 

serem ultrapassados. Também os confrontos tornam o homem mais forte, 

aprendendo com os erros e descobrindo alternativas para alcançar o objectivo 

traçado. Ao longo de toda a experiencia no estágio, cada unidade temática que 

era leccionada, e no caso do Judo isto ficou bastante evidente, proporcionava-

me um grande interesse pela modalidade, acompanhado pela investigação e 

por um aumento da minha motivação para aprender mais sobre esta. 
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5.5 Planeamento e Alterações 
 

 Cada unidade temática iniciada na prática estava envolvida em 

diferentes níveis de planeamento. O planeamento era necessário mas parecia-

me a mim uma linha de guia que só poderia ser pertinente se mantivéssemos 

este em aberto para as alterações que se justificassem.   

O planeamento anual realizado no início do ano pareceu-me necessário 

e ao mesmo tempo necessariamente alvo de uma reavaliação no decorrer do 

ano. Muitos factores poderiam interferir nesse planeamento, factores esses 

externos, e assim se confirmou. À meio do segundo período sugeri em reunião 

do núcleo de estágio que se alterasse o planeamento, trazendo a modalidade 

de voleibol para o segundo período, “empurrando” a Dança e a Ginástica 

Acrobática para o terceiro período. Todos os professores do grupo de EF 

deveriam abordar a dança em determinado momento do ano lectivo e, ao 

perceber que a maioria destes o iria fazer no segundo período, percebi que 

seria constantemente condicionado nas minhas aulas pelo facto de não 

poderem haver duas turmas a trabalhar a dança ao mesmo tempo no pavilhão. 

Esta alteração mostrou-se pertinente e não tive problemas com os aspectos 

acima citados no terceiro período, sendo sempre a única turma a trabalhar com 

a aparelhagem de som no horário em que dava aulas. 

O planeamento das unidades temáticas, evidenciado nos MECs criados 

para o efeito também foi sendo alvo de alterações de maior ou menor 

importância ao longo das aulas. Percebia-se que determinada habilidade não 

tinha sido assimilada no ano anterior e voltava-se atrás, ou que o nível de 

refinamento que havia sido proposto não era possível de ser alcançado dado o 

número de aulas ou às características da turma (por vezes notei que alguns 

alunos não teriam dificuldades em realizar determinadas habilidades, mas 

sendo estes uma minoria na turma, optei por mantê-los nas mesmas tarefas 

que os colegas até mesmo pelo benefício que eles poderiam trazer aos menos 

aptos), ou mesmo por ter que dividir o material com outros professores, o que 

implicava que determinados exercícios não pudessem ser trabalhados nas 

aulas previstas para o efeito.  
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Cada aula foi um exercício de criatividade e de resposta às situações 

que se apresentavam. A improvisação foi sendo exercitada a medida em que 

era necessário agir especificamente dentro da aula. Por vezes esta era 

necessária num simples feedback individual, pois a leitura daquilo que 

percebemos como necessário para que o aluno atinja os objectivos define a 

nossa abordagem. Alguns alunos necessitavam de uma instrução 

pormenorizada para perceberem o pretendido, outros apenas precisavam 

repetir o exercício mais vezes até interiorizarem o movimento que já estava a 

começar a ser executado com eficiência razoável. Tentei perceber quando os 

alunos tinham informações a mais em que pensar e manter o foco deles 

naquilo que era o essencial no momento. Por vezes a improvisação se fazia 

necessária numa alteração da tarefa para uma mais simples ou que envolvesse 

menos alunos ao mesmo tempo, e por vezes era preciso improvisar 

drasticamente devido ao material que não estava disponível na quantidade 

desejada por termos de partilhar com as outras turmas ou mesmo por causa do 

pavilhão estar bastante molhado com água da chuva, que na ESBN entra 

facilmente pelas inúmeras goteiras no tecto. Com este conhecimento advindo 

da prática, hoje não planearia nenhuma modalidade com grande dinâmica, 

saltos e mudanças de direcção para os meses de chuva. 

 Como caso específico de um planeamento que foi bastante alterado 

após algumas releituras da situação em mãos, cito a seguir o caso da Unidade 

Temática de Voleibol, leccionada no final do segundo período. 

 
5.5.1 Caso específico: A Unidade Temática de Voleibol 

 

Depois de um início de abordagem à modalidade em que parecia que os 

alunos poderiam participar todos juntos nas mesmas tarefas, as aulas que se 

seguiram confirmaram que não seria possível continuar com o planeamento 

único para a turma. Provavelmente a minha observação para a avaliação 

diagnóstico não foi efectiva, induzindo-me em erro. Posso ter visto aquilo que 

me era conveniente ver e inconscientemente ignorado as dificuldades dos 

alunos, ou simplesmente a inexperiência não me tenha permitido observar 

aspectos cruciais da execução técnica e táctica do jogo. Alguns alunos 

demonstraram não ter assimilado nos anos anteriores algumas questões 
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básicas como a técnica de passe de dedos e manchete, havendo erros 

primários de execução. Este confronto com a realidade, passando do papel 

para a prática aquilo que é-nos transmitido sobre a turma e sobre as 

competências atingidas nos anos anteriores é, de facto, extremamente 

problemática e difícil, sendo um elemento chave dentro desta experiência 

pedagógica. Para os alunos citados, dentro da perspectiva que guia a minha 

actuação no ensino da Educação Física, não seria suportável estabelecer os 

mesmos objectivos do que aqueles dos restantes alunos, dado que não estão 

aptos para avançar para questões mais complexas sem ter antes assimilado a 

base do jogo. Para este grupo o jogo 4x4 não se justifica, não havendo nem ao 

menos uma continuidade do jogo quando realizado em cooperação. De forma a 

ser guiado pelo modelo de abordagem progressiva ao voleibol, tencionava 

alcançar o jogo 3x3 bem organizado, com recepção direccionada para o 

passador, no que dizia respeito a esse grupo. 

 O outro grupo, que já não demonstrava dificuldades com a técnica, isto 

é, não era condicionado por esta, avançou com as questões tácticas que 

aumentam a complexidade do jogo, havendo uma margem de progressão 

bastante aceitável. De facto, ao retirar a condicionante principal da criação de 

uma boa dinâmica de aula dentro da modalidade do voleibol, que é a constante 

interrupção do jogo devido a não capacidade dos jogadores de manter a bola 

no ar, a intensidade da aula para estes alunos foi sempre bastante alta. Os 

benefícios alcançados advindos do processo de ensino-aprendizagem também 

foram grandes, havendo a presença de perturbações ambientais no ensino da 

técnica, o que permitia que o aluno não apenas realizasse uma manchete, mas 

que a realizasse em diferentes circunstâncias, aumentando a qualidade do 

padrão motor devido às exigências impostas pelo jogo. 

 Aquele que era o meu receio no início da Unidade Temática confirmou-

se e não foi fácil identificar a solução para o problema. A criação de dois 

grupos de trabalho torna a gestão da aula muito mais complexa, pois cria a 

sensação de estarmos a dar aula a duas turmas ao mesmo tempo, com 

critérios de êxito e objectivos diferentes, além dos problemas de gestão de 

espaço e de alunos inerentes a esta opção. O que se revelou mais difícil na 

realidade foi lidar com os sentimentos dos alunos, primeiro com a divisão por 

níveis (facto que não foi novidade nenhuma para eles, já que no primeiro 
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período o mesmo se passou com a modalidade de futebol. Na altura, as 

reclamações sobre a esta decisão não aconteceram, pois as alunas, que foram 

maioria no grupo de menor nível, concordaram com a separação por acharem 

que os rapazes eram muito agressivos durante os jogos), segundo na hora de 

receber os resultados da avaliação. O grupo de nível mais elevado não pensou 

que teria a possibilidade de obter notas mais baixas do que um aluno do nível 

mais básico, e isto causou algum questionamento por parte de certos alunos. O 

voleibol neste caso é uma modalidade de difícil abordagem em contexto 

escolar, principalmente quando o trabalho dos anos anteriores não alcançou os 

objectivos descritos como alcançados, havendo situações em que nem ao 

menos há uma base técnica que permita a continuidade do jogo. A falsificação 

de objectivos alcançados parece-me ocorrer com frequência, mesmo os 

objectivos propostos nos programas são obviamente irreais, visto que tratam 

todos os alunos como sendo iguais. Este facto não pode ser deixado de fora 

das considerações sobre o ensino, visto que a dentro da escola, a flexibilização 

do currículo é utilizada como forma de corrigir constantemente aquilo que já foi 

criado baseado em conceitos irreais e não como forma de enriquecer a 

aprendizagem. Ou seja, e dentro do seguimento da linha de pensamento que 

tenho vindo a seguir ao longo do ano no que diz respeito à forma como lidamos 

com o conteúdo e a aprendizagem, acredito que traçar objectivos únicos para 

um determinado ano de escolaridade como aqueles descritos nas 

competências a adquirir na disciplina de Educação Física, documento este 

único para a escola, negligencia a individualidade dos alunos e cria 

expectativas irreais tanto para os alunos quanto para os professores. A própria 

escola desenvolve esse documento baseando-se nas expectativas do Sistema 

de Ensino, regido pelo Ministério da Educação, que parece descrever 

objectivos de grande nível como sendo exequíveis por qualquer aluno que 

esteja sob a sua “tutela” educativa. Se todos os alunos são diferentes e 

sabemos que são, que possuem capacidades diferentes, interesses diferentes, 

motivações diferentes, enfim, são muito distintos entre eles até mesmo 

maturacionalmente, a perseguição deste objectivo final previamente traçado 

para todos, promove uma corrida contra o tempo e, como já foi aqui dito, uma 

“falsificação” de objectivos alcançados no final do ano. Se o discurso dos 

responsáveis afirma um compromisso com a educação, a realidade confirma 
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um compromisso burocrático com o Sistema Educativo, o que poderia ser 

interessante, mas na conjuntura actual, e dados os objectivos nacionais para a 

educação (também esses falseados através de subterfúgios estatísticos de 

redução do abandono escolar por exemplo), não o é. Se, por um lado o 

professor pode dizer que alcançou os objectivos e conseguiu que os alunos 

realizassem os progressos desejados, por outro, estes, se realmente 

alcançados, não têm carácter duradouro, ou seja, são alcançados como num 

teste aonde os alunos decoram as respostas que eram importantes sem nem 

ao menos compreender porque eram importantes. Assiste-se assim a um 

regurgitar de informação quase como um caso de bulimia da aprendizagem. 

Percebi, após esta abordagem, que não é nada fácil obter evolução técnica e 

táctica no desempenho dos alunos dentro desta modalidade específica, 

principalmente com tão poucas aulas disponíveis. Se a turma fosse motivada 

intrinsecamente como no caso de uma turma de Desporto, o resultado e o 

processo seriam outros e poderia ser mais fácil, o que me daria uma falsa 

sensação de sucesso. Nas dificuldades encontramos os desafios que exigem 

mais de nós, até mesmo criativamente, obrigando-nos à superação. No meu 

caso específico, que é onde posso basear a minha perspectiva, não só fui 

obrigado a motivar os alunos para uma modalidade para a qual nem todos têm 

grande interesse (não sendo eu um especialista na modalidade, tive grandes 

dificuldades com o grupo de nível técnico inferior), como tive que lidar com a 

gestão de espaço e de alunos com dois grupos distintos a trabalhar no mesmo 

ambiente com tarefas diferentes, tive que observar a evolução dos grupos 

mantendo em perspectiva os objectivos traçados, além de lidar com factores 

psicológicos de grande intensidade, com os quais identifico-me bastante e 

pelos quais baseio-me na criação de uma postura pedagógica de carácter 

essencialmente ideológico. No caso do voleibol, é notório que os alunos não 

aprenderam realmente os conteúdos descritos como adquiridos, não sendo isto 

uma cobrança dos professores anteriores quanto àquilo que ensinaram, mas 

havendo um compromisso sério com a aprendizagem e não com um 

cumprimento burocrático de exigências pré-determinadas sem ter em conta a 

individualidade dos alunos, e sendo este compromisso assumido como pedra 

basilar da função de professor, é imprescindível que haja uma sinceridade que 

não se dobre face às dificuldades. Enquanto estudante estagiário, estimulo 
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sempre o questionamento por parte dos alunos, até porque, trata-se de um 

processo com o qual me identifico e encontro aqui um traço da minha 

personalidade que actua de forma a identificar a minha actividade pedagógica. 

Quando as perguntas feitas pelos alunos são sobre conteúdos introdutórios, 

habilidades ou regras que estes supostamente já aprenderam, mesmo porque 

fazem parte das competências a adquirir nos anos do ensino fundamental, 

obviamente que isto provoca no professor um questionamento do método 

utilizado, senão pelos professores precedentes, pelo próprio Sistema Nacional 

de Ensino. Estando ciente que a escola possui autonomia para criar os seus 

próprios documentos, no que diz respeito a este caso, as competências a 

adquirir, e no meu caso específico tive a liberdade que precisei para traçar os 

objectivos para cada modalidade, justificando sempre as opções com base em 

argumentos sólidos, obviamente. Mas parece haver de facto aqui um excesso 

de conteúdos a “cobrir” em cada ano, determinados pelo Plano Curricular da 

Turma, pelo documento das competências a atingir para cada modalidade e até 

mesmo o currículo de EF do Ministério da Educação. criando no professor certa 

pressa exagerada, que não combina com uma boa qualidade de ensino, 

condicionando a efectividade deste e mais importante do que isso, 

condicionando a consistência da aprendizagem. 

A partir desta reflexão e procurando por soluções para a situação que 

tive em mãos, o modelo de abordagem progressiva ao jogo de voleibol, criado 

pela Professora Doutora Isabel Mesquita da FADE-UP apresentou-se-me como 

um suporte para o ensino com base numa continuidade bem argumentada e 

que se revela coerente. Apesar disto, não foi simples passar da teoria descrita 

e vivenciada brevemente aquando da experiencia prévia de ensino da 

modalidade obtida nas aulas de Didáctica específica de Voleibol, para a prática 

efectiva com uma turma completa. Há ainda muitas dúvidas a pairar no ar para 

conseguir fazer o modelo de ensino proposto funcionar como seria suposto, e 

creio que, assim como o Modelo de Educação Desportiva necessita de uma 

formação consistente e mais robusta do que aquela que tivemos nas nossas 

aulas (algo que pretendo propor no futuro), parece-me que este modelo 

também necessita do mesmo, necessita de uma prática que enquadre a sua 

intencionalidade específica, diferenciando-o do modelo tradicional e 

demonstrando claramente os processos que lhe dão forma.  
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Demonstrando as dificuldades assim como estas foram percebidas 

aquando da prática, transcrevo a seguir a reflexão da aula mais problemática 

que tive na modalidade de Voleibol. Por momentos questionei a minha 

actuação ao longo dessa Unidade Temática. Felizmente encontrei na leitura de 

relatos de grandes autores da área da Educação principalmente, mas não só, 

argumentos que me mantivessem motivado e que deixassem claro que ao 

longo da minha vida, encontrarei muitas dificuldades, e que aquilo que vai me 

diferenciar é a forma como lidarei com elas. Acredito que o facto de esta 

reflexão ter sido escrita nas horas a seguir à aula em questão, atribua a esta 

um carácter de grande veracidade. Ao mesmo tempo, esta reflexão revela-se 

hoje para mim, imensamente emotiva. Lê-la agora, permite-me relembrar os 

sentimentos com os quais me debati naquela altura e acredito que devido ao 

carácter obviamente individual e pessoal do relatório de estágio, a sinceridade 

exposta e o facto da reflexão ter sido escrita de maneira assaz orgânica 

acrescentam muito à exposição da experiencia do estágio profissional.  

 

Foi a última aula antes da avaliação sumativa da modalidade. Observei 

uma boa evolução na técnica de alguns alunos do grupo de nível 1, o que para 

mim foi agradável. Revelou que o trabalho insistente teve frutos concretos, 

mesmo sendo actividades sem grande dinâmica como repetições de passe 

entre alunos ou manchete partindo da posição de sentados no banco sueco. As 

características individuais da personalidade de cada aluno quando 

confrontados com estas situações (que demonstram claramente que a aula de 

educação física não é um momento de descontracção dentro das actividades 

escolares, mas que implica igualmente empenho, motivação e compromisso 

com a aprendizagem), ficam muito expostas. Se alguns alunos conformam-se 

numa atitude de passividade e aceitação, o que não é desejável, outros com 

atitudes completamente opostas revelam o descontentamento de maneira 

bastante emotiva. Nesta aula pude comprovar que aquilo que tenho tentado 

passar aos alunos, a importância de uma relação aberta entre os alunos e o 

professor, ainda não foi interiorizada. Mesmo isto necessita de feedbacks. No 

final da aula, após reunir os alunos em círculo e finalmente conversar com eles 

como pretendia fazer ao fim de cada sessão, mas que não tenho conseguido 

devido a diversas condicionantes que vão surgindo, obtive finalmente a 
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resposta que pretendia. Logo após dizer que é importante que os alunos digam 

o que sentem e dêem o seu ponto de vista sobre a aula, sobre as actividades, 

sobre os grupos formados e tudo o que se relaciona com a aprendizagem, 

enfatizando que eu só consigo perceber aquilo que sentem se estes o disserem 

claramente, os alunos disseram aquilo com que não estavam de acordo na 

forma como estas aulas estavam a ser desenvolvidas. Sobre a motivação ter 

aumentado após misturarem-se alguns grupos e sobre as equipas não estarem 

desequilibradas, mas que as equipas do início da abordagem pareciam mais 

coerentes. Nesta altura da unidade já não há grande coisa a fazer, é verdade. 

Mas é impreterível que os alunos percebam que as suas opiniões contam. E 

elas contam. O interesse na aprendizagem é dos alunos, o professor guia-os, 

mas não pode levá-los às costas nem deixar a trilha para que estes apenas a 

sigam. Sobre isto, Weimer afirma: 

“Apesar de todos os nossos esforços, não podemos garantir o produto 

final. Um aluno não pode ser forçado a aprender. Os alunos é que controlam a 

aprendizagem deles próprios.” 

Esta aula serviu para confirmar que o grupo de nível 2 atingiu os 

objectivos e estão muito bem preparados para começar a abordagem ao 6x6 

no próximo ano. Tendo atingido um nível que considero elevado, podem ajudar 

os colegas menos habeis a acompanhar o ritmo criando condições para que 

toda a turma possa realizar o jogo formal. Confirma-se aqui, a partir dos 

pressupostos utilizados no desenvolvimento da unidade temática, a observação 

realizada na aula 43: 

“Deixei que os alunos exercitassem bastante neste ponto, sem introduzir 

a variante que tinha previsto de finalização da jogada e defesa ao remate. 

Acredito que os alunos mais aptos não teriam dificuldade em avançar, mas os 

restantes não tirariam grandes benefícios.” 

Realmente o nível 2 atingiu um nível de desempenho acima do 

esperado. Também, deve-se deixar claro que parece ser mais fácil alcançar os 

objectivos quando trabalhamos com os alunos mais aptos, que necessitam 

apenas de pequenos feedbacks para poderem alterar o comportamento e 

refinarem as habilidades, tanto técnicas como tácticas, ou seja, não há grande 

mérito didáctico até porque não é o nível de desempenho motor final que me 

interessa realmente, mas a progressão atingida, isto é, a aprendizagem.  
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Com o nível 1 o trabalho foi, ao longo de toda a unidade temática, muito 

complicado. Na reflexão da aula 42 escrevi ainda sem ter dividido a turma em 

dois níveis: 

 “De facto, se pretendo que os alunos obtenham benefícios desta 

abordagem ao voleibol, devo observar atentamente cada aula e o efeito que 

esta tem antes de programar as próximas actividades. Neste sentido, mais do 

que nas modalidades precedentes, parece-me difícil prever o nível de 

desempenho final dos alunos.” 

Após a divisão em dois grupos de trabalho, escrevi: 

“O panorama está completamente alterado. A estratégia inicial não surtiu 

o efeito desejado e creio que esta aula foi um passo adiante na procura da 

aprendizagem efectiva dos alunos.” 

A dificuldade sentida nesta aula deve ser justificada observando as 

actividades planeadas e a intencionalidade destas. Sendo uma aula de 

preparação para a avaliação, e tendo planeado uma avaliação em dois 

momentos, um de sequência técnica em contexto fechado e outro de jogo, o 

planeamento contemplou exactamente estas actividades. Se programei um 

grande tempo de exercitação em situação analítica (facto que não me agrada 

muito, sendo eu um defensor de outra abordagem ao ensino da Educação 

Física, que é bem conhecida por todos nós) foi de acordo com o planeamento 

da unidade, em conformidade com os objectivos determinados, numa tentativa 

de acordo com aqueles descritos nos documentos da escola sobre as 

competências a adquirir segundo o ano de escolaridade. Nisto, não encontro 

desculpa, nem mesmo as procuro, mas enquadro a reflexão sobre o trabalho 

que iria ser realizado. O nível técnico da maioria dos alunos do nível 1 tem 

vindo a melhorar de aula para aula, e se num caso houve um enorme 

desconforto evidenciado num extravasamento emocional (tive o cuidado de 

falar com a aluna, de perguntar qual era o problema que a incomodava, 

separando-a do grupo para que esta não fosse exposta a uma situação 

desagradável. No final, ao falar com toda a turma, não citei o seu nome nem 

mesmo a situação concreta, afirmando ao contrário do que ela pudesse 

esperar, que procurava exactamente que os alunos expressassem os seus 

sentimentos), por outro, os alunos do campo menos motivado tentaram 

resolver os problemas de forma autónoma, ao perceberem as dificuldades que 
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sentiam. Reflectiram em conjunto e decidiram uma estratégia que permitisse o 

sucesso destes. Neste grupo estava uma das alunas que esteve mais 

desmotivada nas últimas aulas e foi justamente ela quem desencadeou esta 

acção. Daqui surge uma questão levantada também por Weimer ao constatar 

que os alunos não estavam a corresponder àquilo que foi pedido: ”… I was 

perplexed. What should I do? Should I intervene? That seemed like another 

cave-in – back to the teacher’s jumping in and fixing the problem every time 

students make a bad decision”. A autora continua mais à frente: “If the 

approach involves letting students discover and experience the consequences 

of their decisions, do you intervene? You could make the case that you do not – 

that every intervention compromises the potential of students to learn from their 

mistakes, and we can all list powerful lessons learned from our mistakes.” Eu, 

como a autora em questão, também tenho a impressão de que intervenho 

demais e que deveria fazê-lo menos vezes. Obviamente que, no meu caso 

particular, os alunos estavam a agir perante as condições que lhe foram 

impostas, reagindo aos estímulos dentro dos parâmetros determinados, onde 

não há uma grande margem para a criatividade e tomada de decisão 

autónoma, porque a tarefa não foi desenvolvida para tal efeito. 

 Na aula 46, surge o seguinte comentário sobre o grupo de nível 1: 

“O grupo não sofre de falta de motivação. Não é o caso, ou pelo menos 

não se verifica com o grupo, mas com alguns elementos (…). A questão da 

motivação ainda está presente, mas creio que o número de alunos 

desmotivados é agora menor. Estratégias individualizadas podem ser criadas, 

mas sei que nem sempre conseguirei tirar o melhor de todos os alunos, por 

maior que seja a minha vontade.” Esta aula já se apresentava como aborrecida 

para os alunos à partida. Alguns reagem bem e percebem a necessidade 

destes momentos. Como já referi, o facto do grupo de outro nível estar ali ao 

lado, com um nível motivacional muito alto, por comparação deixa os alunos do 

nível 1 mais insatisfeitos porque eles também queriam estar tão 

entusiasmados.  

A divisão por níveis não foi algo que procurei, antes pelo contrário, não 

queria ter que realiza-la por vários motivos. Um deles é que já sabia que teria 

que programar actividades como se eu tivesse duas turmas, o que implicava a 

determinação de objectivos, critérios de êxito distintos e dificultaria o 
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acompanhamento dos alunos. A divisão não foi fácil também pelo facto de 

todos os alunos serem diferentes e de haver ainda alguns que não se 

enquadravam em nenhum dos níveis, estando entre os dois. Outro motivo era 

exactamente este: a divisão cria um sentimento de inferioridade para 

determinados alunos. Se o meu objectivo é a aprendizagem dos alunos, o 

objectivo deles não é tão claro, ou seja, nesta idade, a questão emocional é 

muito forte, pois é um momento de afirmação perante os colegas, um momento 

de procura de uma identidade. Neste caso, procuro ainda alcançar aquilo que 

Cury cita no livro “Pais Brilhantes, Professores Fascinantes”: “Bons professores 

educam a inteligência lógica, professores fascinantes educam a emoção”. 

Assim, fui levado, após a observação das primeiras aulas, a seguir este 

caminho, pelo qual entrei, admito, já com receio. Estou muito preocupado com 

estas questões, são na realidade, um foco central da minha perspectiva sobre 

a educação, como de resto foi citado no diálogo com o núcleo de estágio após 

a aula. Seguindo um pensamento de Miguel Ângelo: “O maior risco não é que 

as nossas aspirações sejam demasiado altas e não as consigamos concretizar, 

mas que sejam demasiado baixas e as alcancemos”. No caso da modalidade 

de Voleibol, creio que as minhas aspirações foram muito baixas. Sinto que não 

segui desde o princípio da abordagem à modalidade, o caminho com o qual me 

identifico e portanto, fui contrário aos meus princípios, muito por causa da 

minha inexperiência com a modalidade. 

Nem tudo será mal nesta reflexão, pois acredito que estas situações 

provocam e estimulam a reflexão. A partir de erros, descobrem-se as soluções. 

Cury lembra algo que serve de motivação nestes momentos mais “negros” da 

aprendizagem: “Muitos cientistas, antes de descobrirem suas grandes ideias, 

produziram ideias medíocres, foram criticados, excluídos”. 

Para concluir, vou referir-me a algo que foi citado no diálogo realizado 

com o núcleo de estágio no final da aula. Obviamente fez-me reflectir bastante, 

pois ainda agora, horas depois da situação em questão, ainda penso sobre as 

implicações de tal afirmação. Apesar de reflectir bem sobre aquilo que é 

experienciado e relacionar as questões com as exigências na área da actuação 

prática, tenho dificuldades em tomar as rédeas da situação e agir 

concretamente durante a aula. Parece-me bem constatado. Qual é então o 

problema? Mais uma vez encontrei em Cury uma luz para esta questão: 
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“Pensar com lucidez e coerência é a principal tarefa do Homo Sapiens, mas 

pensar demasiadamente é seu maior problema, gera um desgaste excessivo 

do seu córtex cerebral. (…) O excesso de pensamentos, preocupações e idéias 

não é apenas uma fonte de inquietação, mas de insatisfação”. Se parece ser 

difícil dizer aquilo que se passa na minha cabeça, nas minhas reflexões 

enquanto estou na aula, e se estar ou não enquadrado naquilo que o autor 

afirma parece, pelo menos para já, ser demasiado subjectivo, a verdade é que 

há muitas questões, talvez um exagero delas a cruzar o meu pensamento. 

Assim, parece-me por vezes que não consigo observar algumas coisas que 

seriam claras para qualquer um que observe as aulas, como a disposição dos 

alunos para um determinado exercício ou se isto afecta determinantemente a 

realização deste, pois estou a pensar em questões que a mim parecem-me 

muito importantes, mas que de facto, não fazem parte daquilo que é a 

observação “normal” de uma aula. Questões de formação de personalidade, de 

criação de oportunidades para os alunos mais discretos expressarem-se, 

criação de um sentido de pertença a um grupo e de responsabilização pela 

própria aprendizagem. Esta situação evidencia-se na certeza da minha parte 

de ter realizado ao longo de cada aula, pequenos actos de grande importância 

para a formação dos alunos, e estes passarem completamente despercebidos 

pelos observadores. Poderei, para já, estar a tentar dar um passo demasiado 

grande para as minhas pernas, mas para mim é demasiadamente difícil 

contentar-me com a repetição, com a actuação em um território fácil. Gosto de 

ser um pensador e não um repetidor de informação, assim como tento passar 

este mesmo conceito aos alunos.  

Houveram mais factos durante a aula, mas creio que aquilo que era 

fundamental desta reflexão foi já citado, sendo talvez a mais rica reflexão que 

já escrevi referente a apenas uma aula. 
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6. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E PROJECTOS 
DESENVOLVIDOS 
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6.1 Participação na escola 
 
 Dentro das actividades organizadas pelo grupo de EF ao longo do ano, 

tive a oportunidade de participar em quase todas, sendo a minha participação 

limitada ao apoio dos restantes professores, já que a minha inexperiência não 

me permitia ter uma grande parte no planeamento, este desenvolvido com 

conhecimento prático das condições de realização de cada uma das 

actividades propostas. Foi um primeiro contacto com a organização de 

campeonatos e eventos dentro do contexto escolar, o que implica uma logística 

elaborada. Desde a organização dos horários de passagem do autocarro para 

levar as equipas para os locais de competição, até ao delineamento do 

percurso a realizar no corta-mato, passando pela atribuição de dorsais para os 

competidores, pude observar atentamente as dificuldades inerentes de todos 

esses processos. Os professores do grupo de EF da escola já estão 

habituados a estas actividades e conhecem as rotinas e procedimentos mais 

efectivos. 

 Estive presente no corta-mato da escola, no torneio inter-escolas de 

futsal, no dia do atletismo, no dia da orientação, no dia do Voleibol 

(originalmente seria Voleibol de Praia. Após ponderação do grupo de EF foi 

determinado que neste ano as actividades seriam realizadas no pavilhão da 

escola, possibilitando uma dinâmica diferente e a não sujeição às 

condicionantes atmosféricas) e na visita de estudos que envolveu 4 turmas em 

actividades ao ar livre, como a escalada e o arborismo. 
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Corta-Mato ESBN 

 

 

Dia do Atletismo 
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Interescolas (competição de Atletismo) 

 

 Propus em reunião do núcleo de estágio a presença do Rancho Típico 

da Amorosa em uma aula de Danças Tradicionais. A proposta foi rapidamente 

aprovada e encorajada pelos restantes elementos do núcleo. Após uma 

reunião com o presidente do Rancho, agendamos uma data e realizamos a 

actividade no pavilhão da escola. Trazendo a comunidade até à escola, este 

grupo de Leça da Palmeira, deslocou-se até às nossas instalações para 

ensinar aos alunos das turmas sob a responsabilidade dos estagiários de EF a 

dança tradicional de nome “Alargai-vos raparigas”, aproveitando o facto destas 

estarem no currículo de Educação Física para o 11º ano de escolaridade. Para 

a actividade, reunimos as duas turmas em um horário previamente combinado 

com os alunos. Além do presidente do Rancho, contamos com a colaboração 

de 3 alunos da escola, que também fazem parte do grupo. Acredito que a 

Escola Secundária da Boa Nova tem muito a ganhar com esta relação com o 

Rancho Típico da Amorosa e que deve manter nos próximos anos os laços 

aqui criados com este grupo.  
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Presença do Rancho Típico da Amorosa na ESBN 

 

6.2 A Visita de Estudo 
 

  
  Será importante citar neste documento a realização desta que foi a 

nossa primeira visita de estudo enquanto professores. O núcleo de estágio 

acompanhou as turmas dos 11º A e B na visita de estudo a Serra da Freita, em 

Arouca. A proposta consistia num conjunto de actividades ao ar livre, com 

orientação, escalada, rapel, entre outras. Os alunos tiveram a oportunidade de 

conhecer as “pedras parideiras”, que fazem parte do currículo da disciplina de 

Biologia para o presente ano lectivo, o que foi extremamente positivo, pois situa 
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os alunos dentro do contexto da matéria, reforçando a criação de uma memória 

de longa duração.  

 Aquilo que podemos retirar desta experiencia que tenha sido mais 

relevante foi sem dúvida o contacto com os alunos de maneira mais próxima, 

sem a “aula” como condicionante da relação, permitindo uma autenticidade 

maior de ambas as partes. No meu caso, convivi com estes abertamente, dei 

espaço para que estes interagissem entre eles e acompanhei a turma do 11ºB 

(os alunos foram divididos por grupos para a realização das actividades, tendo 

as turmas sido separadas) como um observador atento, deixando que os 

protagonistas fossem os alunos. A actividade foi proposta para eles, os 

desafios eram voltados para eles e deixei que estes se confrontassem com 

aquilo que lhes aparecia pela frente e procurassem a resposta aos problemas 

propostos. Foi possível ver que os alunos agem, observam, pensam, procuram 

saídas, motivam-se e não são moldáveis. Lembro sempre do conceito de tábua 

rasa proposto por John Locke e comparo com estas observações. Cada aluno 

age diferentemente face aos desafios e dificuldades e cada um tem um método 

diferente de lidar com as dificuldades. Fiquei feliz em ver alunos que não 

pensei que realizassem as actividades, superarem os medos e agirem. Alguns 

até mesmo ajudaram os colegas, motivando-as quando estes estavam com 

medo das alturas que tinham pela frente, principalmente na actividade do 

arborismo. Um dos alunos da turma mostrou gostar bastante destas 

actividades e aproveitou cada momento na natureza para desfrutar da 

experiencia, explicou aos colegas aquilo que já fez anteriormente na área, 

actividades que parecem ser-lhe muito naturais. Acredito que cada indivíduo 

tem uma área de intervenção própria, pela qual tem, não só facilidade em 

realizar, mas um profundo apreço, que traz-lhe uma grande gratificação 

intrínseca. Sir Ken Robinson e Lou Aronica (2010,pp33-37) afirmam que “uma 

aptidão é uma capacidade natural para fazer algo. É um sentimento intuitivo ou 

uma compreensão do que essa coisa é, de como funciona e de como pode ser 

usada (…) Para entrarmos no nosso elemento não nos basta possuir uma 

aptidão natural. Conheço muitas pessoas extraordinariamente dotadas para 

uma determinada coisa, mas que não se sentem como se tivessem nascido 

para aquilo. Para entramos no nosso elemento precisamos de algo mais: 

paixão”. Observar e perceber esta situação, será essencial para os futuros 
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profissionais da área educativa, percebendo o ensino não como actividade 

estática, mas dinâmica e moldável face as características dos indivíduos. 

Acredito que o saber da experiencia feito não pode ser negligenciado e o facto 

de sermos ostracizados por não alcançar os resultados exigidos em áreas 

pelas quais não temos paixão, cria um sentimento de inadaptação ao meio no 

qual vivemos. Apesar de ter presenciado e interagido com os alunos num 

momento que era de descontracção das aulas, o valor, no que diz respeito à 

minha formação enquanto profissional da área da educação, desta actividade 

fora das portas da escola, foi imenso, e creio que veio preencher um vazio que 

já tardava em ser preenchido. Face às minhas expectativas futuras e às 

propostas que fiz a mim mesmo quando entrei nesta área, acredito que estas 

experiencias são de facto importantíssimas para o meu futuro. Este contacto 

com a realidade, não apenas na actividade didáctico-pedagógica, mas na 

leitura e interpretação do homem e daquilo que lhe dá forma, principalmente 

nesta fase de formação da personalidade do jovem, repercute-se no paradigma 

epistemológico que sustenta a minha postura individual. Não posso tentar 

superar sozinho aquilo que só a experiência pode ensinar, mas posso retirar o 

máximo de cada uma delas.  

Os alunos comportaram-se como adolescentes que são, ou seja, não 

esperava que estivessem sempre tranquilos e silenciosos e procurei não ser 

um elemento de autoridade que pudesse condicionar a actuação destes entre 

eles, agindo como professor/regulador do comportamento baseado na minha 

interpretação do que se espera que um professor considere aceitável ou não. 

Ser autêntico não é fácil enquanto professor, e muitos profissionais interpretam 

a sua função como um papel do qual só saem ou retiram “a máscara” no final 

do dia. Seguindo a linha de pensamento de Rogers, não como um guia de 

conduta, mas como ideias coincidentes, procuro essa autenticidade, pois 

acredito que sendo humano, sendo autêntico, posso ser visto como tal e não 

como um livro didáctico ambulante. Citando Rogers (cit. Zimring 2010, p 47): 

“Confio estar deixando claro que ser real não é sempre fácil, nem tampouco é 

rapidamente conseguido, mas que é fundamental para a pessoa que deseja 

tornar-se um indivíduo revolucionário, um facilitador da aprendizagem”. Rogers 

cita também o relato de um aluno que teve uma professora que ele define 

como “facilitadora de aprendizagem”: “Era como se não houvesse na aula um 
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professor, mas, antes, alguém em quem podíamos confiar e nela identificar 

uma “participante”. A senhora mostrou-se tão perceptiva e sensível aos nossos 

pensamentos, e isso tornou tudo ainda mais “autêntico” para mim. Foi uma 

experiência “autêntica”, não uma aula, apenas.” 

Fico contente em saber que os alunos da turma em que tive a 

oportunidade de leccionar as aulas relacionam-se bem entre si e não 

pareceram ter problemas de comunicação, nenhum dos presentes ficou isolado 

na realização das actividades, tendo havido sempre um óptimo ambiente ao 

longo do dia. Interagiram com os monitores que também foram muito educados 

e próximos na hora de dar as indicações, havendo sempre o cumprimento das 

regras de segurança. 

 
 

6.3 Workshop de Música em tempo real 

 

 Sendo eu um aspirante a músico, tendo muito apreço por esta profissão 

e dando muito valor aos verdadeiros músicos para poder considerar-me parte 

integrante desta comunidade, obtive ao longo dos anos algumas oportunidades 

de grande interesse no âmbito da educação musical. Fora as bandas nas quais 

tenho a oportunidade de tocar há já alguns anos, faço igualmente parte de um 

grupo de nome “Orquestra de Guitarras e Baixos Eléctricos do Porto”. Este 

grupo surgiu após uma experiência do serviço educativo da Casa da Música de 

complemento do Projecto Sonópolis, com a utilização de uma orquestra de 

instrumentos eléctricos guiados por gestos, dando origem à criação de música 

em tempo real. A partir das intervenções dos compositores britânicos Tim 

Steiner, Sam Mason e Paul Griffiths, com o intuito de preparar músicos e não 

músicos para o desenvolvimento de atividades em comunidades, dotando-os 

de competências que lhes permitirão liderar intervenções criativas, surgiu a 

ideia de trazer este projecto à Escola Secundária da Boa Nova. 

O conceito de trabalho em grupo, a criação e animação musical e a 

improvisação são algumas das áreas abrangidas em sessões orientadas, 

também, para a valorização e realização artística dos participantes. Criar novas 

texturas harmônicas, novas formas de ler ritmo, fazer ritmo com o próprio 

corpo, dirigir em tempo real um grupo musical num ambiente de igualdade 



 

 - 114 - 

onde todos os participantes possuem o mesmo valor, não importando o seu 

nível de conhecimento técnico ou mesmo teórico, são conceitos chave do 

projeto que foi proposto à escola.  

Após a calendarização da intervenção, foram abertas as inscrições para 

qualquer aluno que estivesse interessado no projecto. Contamos também com 

o apoio da professora responsável pelo grupo (En)cantar na Boa Nova,  que 

fez os cartazes para a promoção do evento. Sendo necessário preparar com 

antecedência a sessão de acordo com o número de inscrições, eu não permiti 

que preparássemos a intervenção sem saber quantos alunos viriam. Não tendo 

havido nenhuma inscrição, a sessão acabou por não ocorrer, o que foi algo 

frustrante. 

Felizmente, até como modo de preparar a intervenção que estava 

agendada, realizamos uma outra sessão com uma das turmas do curso 

profissional de animação. Acabou por ser esta, a única sessão realizada na 

escola, tendo havido uma resposta bastante positiva dos alunos. 

Com a ajuda de instrumentos de percussão que levamos à escola, tendo 

sido cedidos pela Escola Valentim de Carvalho, que nos apoiou nesse projecto,  

os alunos tiveram a oportunidade de criar a própria música, de relacionarem-se 

com os colegas, de apresentarem as suas ideias aos outros e de terem 

contacto com uma experiência musical, como parte integrante de uma banda, 

de uma orquestra. Como em todas as intervenções educativas, houve 

momentos de maior dinâmica e de maior empenho, contrastando com algumas 

abordagens menos conseguidas, com as quais fomos lidando de acordo com a 

situação. Estas sessões são basicamente guiadas pelas respostas que os 

alunos dão às propostas e aquilo que é programado, rapidamente toma outro 

rumo. 

Terminamos a sessão com vários alunos a dizerem que queriam 

continuar, que queriam fazer isto mais vezes e a cantarolar a música que 

tocamos no final desta. Foi algo extremamente satisfatório, pois o projecto leva-

nos irremediavelmente à música contemporânea, que não é nada conhecida 

pela maioria dos jovens, enriquecendo assim as suas experiências num 

momento crucial de formação das suas personalidades e atribuindo um 

significado à aprendizagem musical, o que nem todos têm a oportunidade de 

obter. A satisfação obtida por mim neste projecto assemelha-se com aquela 
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relatada por Rogers quando diz que nunca podemos, porém, fugir ao fato 

emocionante de que quando os olhos de um estudante se acendem com uma 

nova descoberta, um novo conhecimento que lhe enche e ilumina a vida, isto 

faz valer a pena todo o difícil trabalho, o esforço pessoal de ensinar. (cit. 

Zimring 2010 ). 

 Fora do estágio na escola, pretendo continuar com este projecto,  

juntamente com o formador que me ajudou nesta primeira investida, 

procurando novas áreas de intervenção, abrindo assim o leque de 

comunidades abrangidas e criando novas abordagens musicais. O serviço 

educativo da Casa da Música apresenta constantemente projectos inovadores 

e apoia a criação destes, dando espaço para a intervenção numa área que 

carece de possibilidades para crescer e contribuir com o desenvolvimento 

cultural dos indivíduos. Trabalha com deficientes de todo o tipo, crianças, com 

prisioneiros e comunidades desfavorecidas. Motivados e até mesmo inspirados 

por aquilo que nos tem sido apresentado em cada oportunidade única que 

temos de trabalhar com a instituição, mantemos a nossa ambição de criar algo 

que possa ser tão abrangente quanto esta, e já iniciamos esta investida com 

algumas propostas em eventos culturais até mesmo no estrangeiro, 

aguardando agora pelas possibilidades que se apresentam no nosso futuro. As 

proporções poderão ser maiores do que aquelas que se podem imaginar hoje, 

dando-nos a sensação de que estamos perante um projecto para o futuro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 116 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 117 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 
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7. Conclusão 

 

“Os vencedores serão sempre aqueles que inventarem o mundo e não 

aqueles que se limitarem a responder-lhe” 

                                                                   Charles Handy 

 

Bento (1999, p20) afirma que a pedagogia precisa de ser 

constantemente escrita, renovada, repensada e reformulada: “…o 

conservadorismo é mau conselheiro de um pensamento pedagógico-didáctico 

que se queira interveniente (…) Há que reinventar e constantemente a 

educação, o ensino, a aprendizagem, a escola, os alunos e os professores.” 

Para esta renovação se concretizar será necessário tomar atitudes concretas, 

começando por assumir questões que mantêm-se ignoradas: “Ora isto requer 

disponibilidade para reconhecer que a missão tradicional da Educação Física 

se encontra parcialmente esgotada. E que é necessário e urgente refazê-la, 

renovar o seu papel e os conceitos em que a sua reconstrução se deve apoiar. 

Com efeito uma das causas da crise e da perda do seu estatuto, a nível 

internacional, poderá residir na inabilidade para actualizar o seu papel e o seu 

objecto. Continua sobrecarregada com uma excessiva pluralidade e 

abrangência de objectivos que a transformam em panaceia para tudo e para 

nada e que fazem com que toda a gente se considere habilitada a ter opinião e 

dar palpites sobre ela” (Bento,1999, p 72). 

Salienta-se a necessidade de se renovar a pedagogia do desporto 

juntamente com a educação: “Também a pedagogia do desporto deve ser uma 

pedagogia nova e alta, aberta, aumentativa, crescida e substantiva” (Bento, 

1999,p 29). O autor cita ainda Tom Peters: “Inove ou morra!” 

Sinto que a longo do ano fui mudando, fui desenvolvendo uma linha de 

pensamento bastante distinta daquela que é a vigente, mas que não é única 

pois foi guiada pela investigação que realizei e que continuo a realizar sobre os 

autores da área. Revejo-me em muitos deles, principalmente naqueles 

progressistas, nos que procuram as alterações necessárias. Compreendi 

melhor a instituição escolar, os motivos e causas da situação actual no que diz 

respeito à educação. 
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“O falhanço da modernidade e da educação que suportou a sua 

subjectividade aviva-nos a consciência de que não há nenhuma teoria 

pedagógica e também nenhuma prática educativa que não assente, explicita ou 

implicitamente numa doutrina de valores. De que as diferenças pedagógicas 

são diferenças axiológicas e, por via destas, diferenças filosóficas. (…) A 

pedagogia deve assumir a ousadia de pensar filosoficamente a educação, ou 

seja, de abordar os problemas pedagógicos numa perspectiva filosófica.”  

 

(Bento, 1999,pp23-24) 

 

Monasta (2010) afirma relembrando as ideias de Gramnsci: “É essencial 

destruir – diz Gramnsci – o difundido preconceito de que a filosofia é algo 

estranho e difícil porque é uma actividade intelectual específica de uma 

categoria particular de especialistas ou de filósofos profissionais ou 

sistemáticos. Antes de tudo é preciso demonstrar que todos os homens são 

“filósofos”, definindo os limites e as características da “filosofia espontânea” 

que é própria de todo o mundo”. 

As perguntas que fiz a mim mesmo antes e ao longo da prática 

pedagógica foram aquelas citadas por José Carlos Libâneo, no prefácio escrito 

em 1988 para o livro Educação Física Progressista, de Paulo Ghiraldelli Jr.: 

”que conteúdos e habilidades podem ajudar o aluno a ser um cidadão 

participativo? Em que, as condições materiais da vida, experiencias, 

conhecimentos, valores afectam o desenvolvimento das aulas? Como a 

educação do corpo, do movimento e os esportes podem contribuir para o 

exercício de uma prática social consciente e menos alienada?”. Percebo hoje 

que fiz um percurso bastante diferente dos restantes estagiários, pelo menos 

daqueles com os quais pude trocar experiencias e discutir assuntos 

relacionados com o estágio profissionalizante. 

O relato das experiencias vividas ao longo deste ano de estágio fica 

registado neste relatório em teor de promessa de que muito ainda será 

desenvolvido por mim nos próximos anos, sendo ainda incerto o caminho que 

será percorrido. O que é certo e foi constatado neste ano é que não será fácil. 
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Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 

 

António Machado (1875-1939), poeta sevilhano 
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ANEXOS 
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 III 

Símbolos criados pelos alunos para as equipas formadas para 

a modalidade de Atletismo – MED 

 

 

 

 

                                       

Exemplo de quadro de pontuação utilizado para as 

competições 

Triplo-Salto Lançamento do peso 

1 João Cunha 1 Faustino 

2 Fernando 2 Fernando 

3 João Oliveira 3 João Cunha 

 

Triplo-Salto Lançamento do peso 

1 Mónica 1 Vera 

2 Beatriz 2 Mónica 

3 Ana Isabel e Renata 3 Beatriz 

 

Pontuação por equipas 
Triplo-Salto Lançamento do peso 

1 Tripla forma (verdes) 
                                    6 Pontos (5+1) 

1 Batanetes (pretos) 
                                    8 Pontos (5+3) 

2 Quatro (brancos) 
                                    5 Pontos (3+1+1) 

2 Tripla forma (verdes) 
                                    6 Pontos (1+5) 

3 Batanetes (pretos) 
                                    5 Pontos (5) 

3 Quatro (brancos) 
                                    3 Pontos (3) 

4 Patcholis (vermelhos) 
                                   5 Pontos (3+2) 

4 Patcholis (vermelhos) 
                                   1 Ponto (1) 

BATANETES 

Tripla 

Forma 



 

 IV 

 

Fichas estatísticas Modelo de Educação Desportiva - 
Basquetebol 

Jogo 1  
Árbitro: Fernando 

Azul 1 Amarelo 1 

Total de pontos 12 8 

Número total de lançamentos 9 9 

Lançamentos falhados 3 5 

Lançamentos marcados 6 4 

Percentagem de acertos 66,6% 44,4% 

Melhor marcador Ana Isabel (8 pontos) João Cunha (8 pontos) 

Zona de maior eficácia Próximo ao cesto, 
lado esquerdo 

Próximo ao cesto, 
centro e direita 

Zona de menor eficácia Em baixo do cesto Afastados do cesto 

 

Esquema das zonas de maior e menor 
eficácia (azul - maior eficácia, vermelho 
– menor eficácia) 

  

Nº de faltas cometidas 0 0 

Jogador com mais faltas ------ ------ 

 

Diagnóstico: 
A equipa Azul 1 tem na jogadora Ana Isabel a sua principal marcadora, visto 

que a sua eficácia é de 80%. Não realizaram lançamentos longe do cesto, aumentando 
a sua eficácia. 

A equipa Amarelo 1 teve no seu jogador (suplente) João Cunha o seu principal 
lançador e marcador (7 lançamentos dos 9 da equipa, eficácia de 57,14%). Apenas 
marcaram em lançamentos próximo ao cesto, falhando à média distância.  

Não houveram faltas registadas. Parece improvável que não tenha ocorrido 
nenhuma, sugerindo ou uma falha do árbitro nas suas marcações ou do estatístico 
responsável. 
 
 
Ficha elaborada através do preenchimento dos seguintes boletins estatísticos, 

preenchidos pelos alunos (a tarefa de estatístico era exercida sempre por 

alunos diferentes): 



 

 V 

Equipa A                                                                        Equipa B 
   _____________________                     Vs             ____________________________ 
 
Jogo nº:____   Data:___/____/______             Árbitro:__________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipa A Treinador:______________ Contagem Pontos 

Abreviatura Jogadores Faltas A B 

        1 1  

 2 2  

        3 3  

 4 4  

        5 5  

 6 6  

        7 7  

 8 8  

        9 9  

 10 10  

 11 11  

Equipa B Treinador:_______________  12 12  
Abreviatura Jogadores Faltas  13 13  

        14 14  

 15 15  

        16 16  

 17 17  

        18 18  

 19 19  

        20 20  

 21 21  

        22 22  

 23 23  

 24 24  



 

 VI 

 
Equipa A                                                                        Equipa B 
   _____________________                 Vs                        _____________________ 
 
Jogo nº: ____ Data: ___/____/______ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Estatístico responsável:_____________________ 
 
Como preencher o Boletim: 
 
Existem 4 colunas para a contagem dos pontos. Há 2 para a Equipa A e 2 para a B. Seguindo o resultado, 
primeiro corta-se a coluna dos pontos, no local correcto, correspondendo à marcha do resultado com 
um traço diagonal/para um cesto e um ponto. Depois escreve-se a abreviatura do jogador que 
converteu o cesto. 
 
Estatístico responsável:_____________________ 

 

Abreviatura Jogadores Abreviatura Jogadores 
    

    

    

    

    

Equipa A Equipa B 


