
 
 

 

 

 

 

Do sonho à realidade: testemunho sobre um 

ano (in) particular 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

apresentado à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto com vista à obtenção do 2º 

ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário (Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de 

março e Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro). 

 

 

 

Orientador: Doutor Ramiro Rolim 

 

Eduarda Sofia Pinto Lopes 

Julho de 2013



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de catalogação:  

Lopes, E. (2013). Do sonho à realidade: testemunho sobre um ano (in) 

particular: Relatório de Estágio Profissionalizante para a obtenção do grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, REALIDADE, 

EXPECTATIVAS, REFLEXÃO, PROFESSOR-ESTAGIÁRIO 



III 
 

 

O sonho da vida 

 

 

 

 

 

A noite cai e eu acordo do sonho, 

A minha vida está ao virar do lençol. 

Ó mágoa e culpa que me assombra! 

Ó estranha sensação de impotência! 

Calma…  

Desliga a luz…  

Volta a sonhar… agora de verdade… 

A Torre de Babel será de novo construída.
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RESUMO 

O Estágio Profissionalizante é o momento pelo qual todos os estudantes 

anseiam. Quando estes envergam nas paredes da faculdade, começam a 

edificar o seu próprio conhecimento, sonhando, um dia, transmiti-lo com todo o 

esplendor aos seus alunos.  

Todavia, quando o professor estagiário se confronta com a realidade 

pode surgir uma panóplia de sentimentos. A criação de expectativas por parte 

deste pode criar desalentos e sentimento de incompetência. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como propósito relatar a 

autenticidade dos sentimentos vivenciados por um desses professores 

estagiários, esperando auxiliar os futuros professores. Ao longo da narrativa, 

poderá percorrer-se os pensamentos, emoções e ações que resultaram de 

múltiplas situações, e as principais conclusões daí retiradas.  

A escola onde foi realizada a Prática de Ensino Supervisionada surge 

como um espaço de transmissão recíproca de conhecimentos e da própria 

cultura. A sua importância é evidenciada pela sua contribuição na construção 

diária do que é ser professor.  

Num vaivém constante entre o que e o como fazer, o professor reflete 

sobre a sua prática e constrói o seu próprio conhecimento, crescendo, tanto 

como professor, como pessoa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, REALIDADE, 

EXPECTATIVAS, REFLEXÃO, PROFESSOR-ESTAGIÁRIO 
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ABSTRACT 

 

The internship is probably one of the most dreamed moments for all 

students. Since we start our journey at the university, we start raising our own 

knowledge, dreaming, one day, be able to transmit that knowledge to our own 

students in its entire splendor.   

Notwithstanding the excitement, when the intern professor faces the 

reality innumerous emotions arise. Expectations created by the intern professor 

might often bring discouragements and feelings of incompetence.  

 The present work aims to document the panoply of emotions lived by 

one intern professor, hoping to help the next intern professors who will come. 

Throughout the manuscript it is possible to go through the thoughts, emotions 

and actions resulted from multiple situations, and the major conclusions 

derived.  

The school where the internship is performed becomes a space of 

sharing knowledge and cultures. Its importance is evidenced by its contribution 

to the daily construction of what is to be a professor.  

And at the end, it is this never ending journey through what and how the 

professor reflect their own practice, building new knowledge, growing as a 

professor, and as a person.  

 

 

KEYWORDS: TEACHERS TRAINING, REALITY, EXPECTATIONS, 

REFLECTION, NOVICE TEACHER 
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Preâmbulo 

 

“Só com a verdade das coisas chegamos à verdadeira felicidade” 

 

 Este é um momento muito importante para mim. É a partir de agora que 

começarei a partilhar convosco a minha vivência… O meu sonho… A minha 

realidade… 

Escolhi tornar o meu RE (Relatório de Estágio) particular, neste ano tão 

(in) particular. O que me move são os sentimentos, os pensamentos, as 

reflexões, a melhor forma de chegar a determinada meta. Eu sou assim…  

A minha intenção é partilhar todas as minhas vivências, sensações, 

angústias, felicidades, tudo o que aconteceu neste ano tão especial, para que 

os vindouros possam ter uma antevisão mais realista da própria realidade. 

Pleonasmo ou não, aqui estou eu, a tornar visível, aos outros, as cores 

da vida (pelo menos é aquilo que eu espero…). Desde o branco, ao preto, 

passando por todos os cinzentos, todas as cores garridas ou mais 

esmorecidas. A vida é feita de momentos e uns são mais coloridos do que 

outros, uns marcam mais do que outros. Assim, irei guiar-vos neste espectro 

policromático de vivências e de sentimentos, para dar sentido e significado 

profundo à minha experiência, tornando-a útil para os sonhadores como eu.  

Numa das ações sobre o RE, realizada na faculdade, alertaram-nos de 

que este documento deve ser uma “construção pessoal”, mas “no cumprimento 

dos elementos que as estruturas geral (das dissertações dos 2º ciclos) e 

específica (do mestrado em ensino) contemplam” (dispositivos Relatório de 

Estágio Profissional, 2013). Assim, ao longo da minha dissertação, irei revisitar 

o meu ano de estágio, incorporando os elementos formais numa perspetiva 

mais romântica e pessoal. O antes e o depois. A entrada no comboio e o fim da 

viagem. E não é isto um relatório? Relatar, narrar, descrever, expor, recontar, 
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referir, representar… Penso que uma narrativa é o esculpir de ideias para 

tornar belo a quem as lê.  

Ai como é gostoso, mas custoso, este fervilhar de ideias a quererem 

saltar para a minha obra! O meu desejo é que vocês, acompanhantes do meu 

sonho, pessoas curiosas pelo meu trabalho, amigos orgulhosos do meu 

caminho e professores alicerces da minha caminhada, saibam o que realmente 

senti durante este ano de estágio. Costumo utilizar a máxima de que “Só com a 

verdade das coisas chegamos à verdadeira felicidade”, pois só esta visão real 

e consciente nos pode ensinar a ser melhor… Um profissional melhor, um 

amigo melhor, um humano melhor! 

A Torre de Babel, de que Bento (2007, p.315) nos relembra, é uma lenda 

e uma metáfora da vontade humana de escalar e chegar ao céu. Também 

Marinho (2008, p.34) nos demonstra isso mesmo com o mito de Sísifo, 

personagem da mitologia grega que é condenada a levar uma pedra até ao 

topo de uma montanha e que, repetidamente, a vai buscar sem nunca desistir 

sempre que ela rola colina abaixo. O Desporto é uma das grandes áreas que 

nos ensina a querer escalar e escalar, sem nunca desistir. O atleta olímpico é a 

personalização dessa vontade de ser melhor para se eternizar e fazer parte da 

história.  

Juntos, partiremos, agora, em busca de mais conhecimento para 

também nós construirmos a passagem para o céu.  

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I – De volta ao ninho



 
 

 



7 
 

Capítulo I – De volta ao ninho 

Da escola à faculdade e da faculdade à escola 

  

“Devemos aprender com qualquer um, em qualquer momento” 

 

Tudo começou aqui. Foi na Escola Secundária de Alberto Sampaio 

(ESAS) que eu descobri que queria ser professora. Foi neste ninho que nasceu 

a minha vontade de partilhar com os outros os meus conhecimentos.  

Sim, eu gosto de ser professora porque gosto de ensinar, de partilhar, de 

transformar, de aprender e de educar. Eu não escolhi ser professora de 

Educação Física (EF) por gostar de fazer EF. Apesar de, desde sempre, ter 

sido a minha disciplina preferida, pelas alegrias e ensinamentos que me trazia, 

não foi essa a principal razão para ter enveredado por este caminho. E ainda 

bem… Muitos dos meus colegas de curso sentiram que o que aprendemos nos 

diferentes anos de faculdade não é o que gostam de fazer, porque o que eles 

realmente gostam é de fazer desporto e não de dar o desporto ao outro, num 

processo recíproco de partilha. 

Ora, nesta escola, tive a oportunidade de conviver com pessoas que me 

rumaram até este ponto. Sabem aquelas pessoas que marcam a nossa vida de 

uma forma tão especial, mas que nós muitas vezes não damos o devido valor 

porque simplesmente não reparamos nos pormenores? Às vezes, uma simples 

frase, em determinado momento, pode mudar radicalmente o nosso 

entendimento e, consequentemente, as nossas lentes. Felizmente acredito em 

duas máximas: a primeira é que “nada acontece por acaso” e a segunda é que 

“devemos aprender com qualquer um, em qualquer momento”. Por 

conseguinte, a minha forma de estar na vida levou-me a aprender, agarrar 

oportunidades e seguir sonhos.  

Lembro-me perfeitamente de um dos dias em que os professores-

estagiários estavam a observar a aula do seu colega, meu professor de EF da 
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altura, e a professora comenta para os seus colegas, enquanto eu ajudava os 

meus colegas nas diferentes estações de ginástica: “Ela é um espetáculo, está 

sempre pronta para ajudar os colegas!”. Esta simples frase foi o suficiente para 

eu perceber que queria ser professora. Simples, não? Este é um dos 

ensinamentos que devemos relembrar enquanto falamos com os nossos 

alunos. Um simples elogio pode alterar uma vida…Mas atenção, só se for 

verdadeiro! 

Quando cheguei à faculdade, numa das primeiras aulas, um professor 

dizia: “Vocês não são mais alunos, são estudantes!”. Na altura, não percebi o 

intuito destas palavras. Agora, depois de um ano de estágio, em que fui ao 

mesmo tempo estudante e professora, e convivi todos os dias com alunos e 

atletas, sou mais sensível ao real significado das palavras.  

Nos anos em que bebi os conhecimentos, conversei, aprendi, sonhei, 

perspetivei, tudo fiz para me tornar na melhor estudante com vista a, um dia, 

ser uma melhor professora. Eu acredito que o melhor estudante não é 

forçosamente aquele que melhor consegue transmitir o conhecimento. Todavia, 

penso que o melhor professor é um dos melhores estudantes porque aprendeu 

a desenvolver todas as dimensões do que é ser professor. Assim, e uma vez 

mais, está tudo na forma como pensamos nas palavras e a conotação que elas 

têm ou que lhes queremos dar. Algo confuso? Talvez...  

Analisemos os pensamentos de Roldão (2007, p.96), relativos a esta 

problemática, que afirma a necessidade de “(…) um saber próprio, distinto e 

exclusivo” que legitima a própria profissão. Segundo a autora, este 

conhecimento profissional adquire-se através das informações, aptidões e 

valores que os professores possuem, coadjuvado com a sua participação em 

formações inicial e contínua, bem como da própria análise da sua experiência 

prática. (Roldão, 2007, p.99). 

Também Nóvoa (2009) argumenta em favor de (…) uma formação de 

professores construída dentro da profissão”, onde a prática, a profissão, a 

pessoa, a partilha e o público são as cinco chaves-mestras para a construção 
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da profissionalidade docente, dentro da pessoalidade do professor. Um 

professor deve conhecer aquilo que ensina, aprender com os colegas de 

trabalho, ser possuidor de tato pedagógico, trabalhar em equipa e manter o 

compromisso social de transmissão de princípios e valores, bem como de 

auxílio na definição do destino de cada aluno (Nóvoa, 2009). 

Por conseguinte, depois dessa fase de crescimento enquanto estudante 

de desporto, é chegada a hora de aplicar esses conhecimentos e de os deixar 

desaguar no mar de oportunidades que são os alunos.  

 A chegada do ano de estágio causa, em nós, um misto de sensações. 

Parece que somos donos do nosso destino e que estamos finalmente a ver o 

nosso sonho tornar-se realidade.  

 A propósito das sensações, deixo, aqui, uma transcrição daquela que foi 

a primeira das muitas reflexões no meu Diário de Bordo, que enfatiza este virar 

de página: “Hoje começou oficialmente o meu ano de estágio. Após um período 

de férias e do renovar das energias, ei-lo, o dia pelo qual todos esperamos 

desde que pisámos o chão da faculdade: o entrar numa Escola como 

Professores de Educação Física.  

Durante estes últimos quatro anos a nossa “mãe” protegeu-nos (como 

uma querida professora nos dizia) dos problemas reais da Escola e do mundo 

do trabalho. Durante estes últimos quatro anos motivávamo-nos a conhecer, 

estudar, perceber, analisar, criticar tudo e todos para tentarmos ser o melhor 

possível enquanto alunos e ir percorrendo o longo processo para chegarmos a 

professores.  

Agora, chegada a altura que todos ansiávamos, vemo-nos perante uma 

realidade muito complexa, onde parece que tudo o que aprendemos não nos 

chega para “pôr mãos à obra”. É verdade que foi-nos avisado que tal se iria 

suceder, mas viver este momento é um tanto perturbador.  

O dia começou logo de manhã na faculdade, com Reunião de Abertura 

do Ano de Estágio. Desde logo, quando li o título senti-me diferente. E senti-me 
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diferente pelo peso da responsabilidade, ao entender que o tal dia havia 

chegado. Um misto de realização pessoal e nervosismo corria-me pelas veias 

quando olhei com nostalgia para os meus colegas estagiários e, por instantes, 

revi todos os momentos pelos quais passámos ao longo destes últimos quatro 

anos.” (in Diário de Bordo, 03 de setembro de 2012, p.1). 

 De facto, envolvemo-nos pelas paredes da faculdade com o objetivo de 

construir um sonho e de um dia o ver realizado. Chegada a hora de o 

realizarmos, já muitas horas, conversas e desejos íntimos passaram por nós. 

Já muitas vezes pensámos em desistir porque a vida é imprevisível e 

passámos por situações que nos vergam, como aos ramos. Mas nós não 

somos apenas ramos! Somos árvores com as raízes bem presas e é preciso 

bem mais do que vento para nos derrubar. As expectativas começam a formar-

se e a ansiedade vai crescendo no nosso coração. Apaixonados pela vida e 

pelo que fazemos, sonhamos dia e noite como se amantes fossemos do nosso 

próprio destino.  

 Após o subir da montanha, naquele momento em que chegámos ao topo 

e vislumbrámos a vista que tanto queríamos conhecer, tudo pode acontecer. 

Sentimento de conquista, de gratidão, de desilusão ou de outra sensação 

qualquer que nos atormentava no escalar do nosso sonho. Estes são fruto das 

expectativas criadas ao longo da caminhada, caros amigos. 

  

(Re) conhecer a ESAS 

  

“Antes de professores de EF somos professores e antes de professores somos 

educadores.” Arnaldino Ferreira 

 

O regresso ao “novo e velho” contexto, como nos dizia o nosso professor 

orientador (PO), necessita de constantes reflexões, redefinições, 
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reconfigurações dos conhecimentos, da personalidade e das competências 

para se ser professor.  

 Na verdade, o (re) conhecer a ESAS foi um momento de júbilo inicial. É 

diferente estar do lado dos professores. Porque do outro lado apenas éramos 

alunos com responsabilidade sobre nós mesmos, ainda sob a alçada dos pais. 

Deste lado, as responsabilidades multiplicam-se por mil. Eu, agora, sou 

professora de uma turma mas também de uma escola. Eu, agora, tenho a 

responsabilidade de intervir nos comportamentos dos alunos daquela escola. 

Eu, agora, sou educadora de valores. Parece um pouco exagerado para quem 

nunca esteve numa escola, mas vocês vão perceber quando, por exemplo, um 

aluno estiver a fumar escondido atrás da escola e vocês, pelo facto de terem 

mais responsabilidade, sentem necessidade de se questionarem sobre a forma 

como devem atuar. Não são momentos fáceis. A responsabilidade pesa e traz 

consequências. Os valores falam alto. Ou não. Tudo depende da personalidade 

e do encarar do papel de cada um.  

A este propósito, transcrevo uma reflexão sobre um aspeto que o nosso 

professor cooperante (PC) muitas vezes nos relembrou: “Numa escola é 

pressuposto educar comportamentos mas também valores. Mais uma vez 

tocámos o ponto que o nosso professor cooperante já tocou diversas vezes: 

antes de professores de EF somos professores e antes de professores somos 

educadores. Assim, será importante o equilíbrio entre o processo e o produto 

inerente à nossa atividade enquanto profissionais docentes. Por outras 

palavras, pretendemos educar os alunos para que sejam um exemplo na EF e 

na sociedade, enquanto jogadores mas, também, enquanto pessoas solidárias, 

cuja conduta é a mais desejável.” (in Diário de Bordo, 06 de setembro de 2012, 

p.7).  

 Não obstante, esta mudança de papel não foi tão fácil quanto parece 

ser. Apesar de saber qual o meu papel, no início do ano não estava pronta para 

o realizar. Sentia dúvidas sobre se os alunos me iriam ouvir ou não, se iria ser 

reconhecida por eles e pela comunidade. O primeiro momento em que vesti a 

pele de professora marcou-me pelas diferentes reações que fui tendo. Foi nas 



12 
 

atividades de integração dos 10ºs anos, onde é usual os alunos irem 

conhecendo a escola e as suas múltiplas ofertas educativas. Apesar de ser um 

momento em que eu não tinha um papel determinante, a minha postura foi 

imprevisível: “Quando os alunos chegaram, eu tive uma reação que não 

esperava. A minha postura, normalmente, é sorridente e afável; mas, desta 

vez, senti que me transformei para aquele instante. Penso que a transformação 

se deveu à necessidade de me verem como professora. É que eu, 

habitualmente, diluo-me no meio deles, o que me fez mudar a forma de estar. 

Enquanto o fazia sentia-me mal por estar a mudar a minha postura para 

exercer autoridade. Isto nunca foi o que eu quis. Entendo que esta questão é 

importantíssima num professor, mas só se ganha ao longo do tempo. E eu 

nunca concordei que fosse preciso mostrar a diferença pela ausência de 

simpatia ou mesmo arrogância. Enquanto estive com eles, a minha postura foi 

mudando, e fiquei mais descontraída. Mas, inicialmente, aconteceu o inverso. 

Não sabia se me deveria “impor”, não conseguia fazê-los parar, caso 

quisessem levantar-se das cadeiras. Que horror de sensações naquele 

primeiro impacto. É muito difícil mudar de papel quando eles são maiores do 

que eu e eu sou apenas uma estagiária que eles não conhecem ainda. Para o 

fim, fui tentando dar conselhos a algumas alunas, o que me fez sentir melhor. 

Este é um problema que se irá resolver e que, por certo, nem devia ter sido 

posto como problema.” (in Diário de Bordo, 10 de setembro de 2012, pp.10-11). 

 Nos primeiros tempos, não somos só nós, professores estagiários, que 

(re) conhecemos a escola. Também a escola (re) conhece-nos a nós. 

Professores que outrora foram nossos professores. Funcionários que nos 

confundem com alunos. Alunos que ainda por lá vagueiam desde o “nosso 

tempo”. Aos poucos, todos eles vão nos reconhecendo e conhecendo a nossa 

nova faceta. Engraçado, mas um tanto perturbador para quem está a começar 

e a tentar afirmar-se no seu papel, é ouvir questionar porque é que nós, 

supostos alunos, estamos na sala de professores, ou porque é que estamos na 

sala de aula sem ter chegado qualquer professor ou, ainda, “Para onde pensa 

que vai menina? O cartão?” no meio de grandalhões, no portão da escola. 

(Sorriso nostálgico). 
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 Nesta luta pelo reconhecimento e pelo reconhecer da escola, li muito 

sobre os documentos orientadores do estágio, sobre os planos e projetos 

daquela escola, sobre os programas de EF, sobre os planos anuais referenciais 

de cada modalidade e outros documentos que foram aparecendo para que nós, 

professores estagiários, pudéssemos ver de outro olhar a realidade pela qual já 

passámos.  

 E o grupo de EF? Professores que outrora foram os meus professores, 

passaram a ser meus colegas de trabalho. Neste campo, ainda agora, após um 

ano corrido desta experiência, me sinto como se fosse sua aluna. Não com 

todos. Mas com os que mais significado tiveram para mim, no meu percurso, 

naquela escola. Outros são como uns amigos e outros apenas como colegas 

de trabalho. Sinto, contudo, que todos me acolheram e isso fez com que me 

integrasse na sua família, no grupo de EF.  

 

Expectativas iniciais e confronto com a realidade 

 

“A montanha é o caminho para o alpinista, tal como o deve ser as dificuldades 

para qualquer pessoa.” João Garcia 

 

 Este é o grande momento para vos explicar o propósito do título deste 

relatório “Do sonho à realidade: testemunho sobre um ano (in) particular”. Os 

objetivos já foram explanados, mas o intuito e o que me moveu para querer 

explicar o que realmente aconteceu foi o confronto que tive com a própria 

realidade.  

 Ao longo dos anos nós, estudantes, delineamos o nosso caminho e 

perspetivamos o nosso futuro. Vamos dando os passos na direção do nosso 

objetivo e vamos sonhando sobre o que fazer, como fazer, com quem fazer, 

onde fazer. As expectativas vão sendo criadas, de forma mais ou menos 

positiva, mais ou menos negativa. Após criadas as expectativas, estas passam 
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a ser as nossas convicções sem muitas vezes darmos por isso, pois 

acreditamos que será assim que irá acontecer.  

 Tal como a princesa da torre mais alta que sonha ser resgatada pelo seu 

príncipe encantado, todos sonhamos acordados e esses sonhos queremos vê-

los realizados. Ironia ou não do destino, por vezes, somos acordados por 

ogres. E a frustração é imediata.  

 Também eu sonhava com sentimentos, com relações, com formas de 

trabalhar, com reconhecimento e com satisfação pessoal e profissional. 

Sonhava ser professora e ter alunos como eu fora um dia. Sonhava ensinar e 

divertir-me a fazê-lo. Sonhava aprender tudo o que pudesse sobre ser 

professora. Na primeira reunião que o núcleo de estágio teve com o seu PC, 

referi isso mesmo conforme se pode analisar na reflexão desse dia: “Eu 

tenciono aprender o mais que puder com todas as pessoas. Sempre foi o meu 

lema de vida, pois acredito que cada momento e cada pessoa me estão a 

ensinar alguma coisa, seja de bom ou do inverso. Para além disto, entendo 

este ano como o ano em que devo ter o máximo de experiências possíveis, 

percebendo toda a dinâmica por detrás de uma escola e do trabalho do 

professor na mesma e na comunidade envolvente.” (in Diário de Bordo, 03 de 

setembro de 2012, pp.2-3). 

 Apesar deste desejo tão vincado, as preocupações foram chegando. 

Nesse mesmo dia, acabei a reflexão questionando-me sobre o que fazer agora 

que chegara à escola, agora que havia atingido a meta a que me propus 

durante os últimos quatro anos: “Tudo parece muito confuso neste momento. 

Sabemos que temos muito que fazer mas não sabemos por onde começar nem 

como definir as nossas prioridades. Como organizar o portefólio? Como 

escolher os modelos e estilos de ensino? Como nos apresentamos aos nossos 

alunos? Como os avaliamos? Qual é o nosso papel?” (in Diário de Bordo, 03 de 

setembro de 2012, p.3). 

Assim, considero que de um sonho em que via um mar de rosas, percebi 

que afinal essas rosas tinham espinhos e nesses espinhos eu não havia 
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pensado, nem me havia preocupado. Mas eram esses espinhos que agora me 

estavam a acordar do sonho e a obrigar-me a descer para a realidade.  

Foi desmoralizante, fatigante, doloroso e triste o perceber que o ano de 

estágio, esse ano tão diferente e que tanto esperava, afinal não é exatamente 

como o tinha projetado. Erro meu. Erro que tentarei aprender com ele, apesar 

de não ser fácil mudar um traço tão vincado como o é ser-se sonhadora e 

acreditar no melhor de cada um. Aprender a ser realista é crucial em todas as 

relações, sejam elas pessoais ou profissionais, pois como diria uma pessoa 

importante para mim: “Mais vale esperar pouco e agradecer tudo o que daí vier, 

do que esperar muito e desiludir-nos logo à partida”. Estamos sempre a 

aprender… 

Agora já perceberam o motivo para ter escolhido este título, este tema, 

este assunto. Foi o que marcou o meu ano de estágio e o tornou tão especial e 

tão particular. Foi a grande aprendizagem que tirei desta minha experiência. 

Para terminar este subcapítulo, deixo, aqui, uma transcrição de um 

comentário fascinante proferido por um dos nossos heróis portugueses, João 

Garcia, alpinista dos mais altos cumes do mundo, que nos fala da “alegoria da 

montanha”: 

“Eu gosto de terminar fazendo aqui a alegoria da montanha, porque, na 

vida, todos temos dificuldades. As coisas não são fáceis. O que eu acho é que 

as pessoas não podem ver as dificuldades como um obstáculo, do mesmo 

modo que nós, os alpinistas, também não olhamos para a montanha como uma 

barreira. A montanha é o caminho para o alpinista, tal como o deve ser as 

dificuldades para qualquer pessoa. É um pouco isto que eu desejaria que todos 

compreendessem. E quem compreende ajuda os que não compreendem; e 

quem, mesmo assim, não conseguir chegar lá, olhe cresça e, um dia, possa ver 

as coisas como elas devem ser vistas.” (João Garcia, in Revista defacto, 2013, 

p.21). 
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A atualidade escolar 

  

“Nunca perdemos tempo com aquilo que amamos. “ Alberto Sampaio 

 

 O que é a Escola? Qual o seu papel? Quem a gere? São algumas 

questões que poderão ser respondidas à luz de diversas ótimas, levando a 

entendimentos e significados diferentes. 

 Segundo o Decreto-Lei 75/2008, “As escolas são estabelecimentos aos 

quais está confiada uma missão de serviço público, que consiste em dotar 

todos e cada um dos cidadãos das competências e conhecimentos que lhes 

permitam explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na 

sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do País” 

(Ministério da Educação 2008, p.2341), 

 Podemos, então, inferir que a escola é uma instituição cujo objetivo é o 

de transmitir uma cultura. A escola é, sem dúvida, um espaço de produção e 

reprodução cultural, de interação social, de convivências, de trocas simbólicas, 

onde o trabalho humano recobre todo o seu sentido antropológico. A escola 

deve ser vista segundo uma perspetiva contextualizada já que, em cada uma, 

há pessoas diferentes, com racionalidades e interesses diferentes, que vão 

contribuir para a ideia de sedimentos culturais. Cada uma, com os seus 

constructos individuais, irá influenciar e construir as próprias ideologias da 

organização. Ainda assim, a escola faz parte de um sistema escolar com 

diretrizes próprias, que pretende chegar à normalização social. Neste caso, a 

escola reproduz a cultura segundo a política educativa nacional.  

 Como refere Torres (2008), a escola pode ser vista como um entreposto 

cultural, ou seja, um posto dinâmico entre culturas que se confrontam no 

espaço que é a escola. De um lado, o fora político, que diz respeito às 

diretrizes transversais advindas dos órgãos responsáveis pela educação 

nacional até à administração mais local. Do outro, o fora comunitário, que 
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remete ao contexto em que a escola está inserida (relações com os 

encarregados de educação, com a autarquia e com o próprio contexto social, 

cultural e económico da região). Por conseguinte, podemos afirmar que a 

escola (meso) está inserida num contexto cultural (macro) e tem como objetivo 

principal a educação dos alunos (micro).  

 A autora, ao longo do seu texto, fala-nos sobre “o novo paradigma de 

gestão pública” e questiona a cultura como técnica de gestão. Segundo aponta 

“(…) a cultura organizacional em contexto escolar é então concebida não só 

como uma variável de controlo (uma espécie de barómetro) na implementação 

das mudanças, mas igualmente como um instrumento de gestão e de 

assessoria eficaz para repor a ordem, a harmonia, a integração, o bom 

ambiente ao nível das relações sociais e profissionais nas instituições 

educativas. Este clima (…) torna-se efetivamente uma condição imprescindível 

para o bom desempenho e produtividade escolares (…) ” (Torres, 2008, p.70).  

 Esta eficácia escolar tem sido alvo de reflexões ao longo dos anos e 

motivo de preocupações por parte do organismo a nível macro. As escolas são 

frequentemente sujeitas a avaliações internas e externas para garantir a sua 

eficácia. Mas o que é a eficácia? Lima (2008, p.30) expõe a eficácia como 

sendo “complexa e múltipla”, podendo ser utilizados diversos indicadores para 

a medir e todos eles com caráter subjetivo. O movimento das escolas eficazes 

surgiu com o intuito de analisar o impacto que a escola tinha nos seus alunos, 

ao longo do tempo, em vários domínios. Uma escola eficaz é uma escola que 

confere aos seus alunos um valor extra ou acrescentado (Lima, 2008, p.33). O 

aluno entra com determinadas caraterísticas e prevê-se que evolua até 

determinado ponto. Durante o processo, a escola poderá ou não interferir no 

aluno. No final, o aluno apresenta determinadas caraterísticas que podem estar 

abaixo ou acima do esperado. É esta diferença entre o valor esperado e o valor 

real que é considerado o valor acrescentado pela escola.  

 Conforme nos alerta Lima (2008, p.53), “Sem o cálculo do “valor 

acrescentado” pela escola, cai-se no erro comum (e grave) de se presumir que 

os resultados escolares mais elevados apresentados por determinadas 
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instituições significam que elas são mais eficazes e que os valores mais baixos 

são sinal de falta de eficácia e, portanto, de uma educação de menor 

qualidade”.  

Perante tal argumento, será de questionar a função dos rankings das 

escolas, realizados apenas segundo os resultados dos alunos nos exames 

nacionais. Parece que as escolas estão a ser geridas segundo uma lógica 

mercantil: uma escola com bons resultados vai ter muita procura e se tem 

muita procura pode selecionar os melhores, mantendo ou melhorando, assim, a 

sua reputação. Contudo, é importante referir que os rankings mencionados, 

onde foi isolado o critério dos resultados dos alunos, foram da responsabilidade 

de alguns órgãos da comunicação social (Afonso, 2004, p.163). O autor 

desmistifica esta questão, apontando os critérios que o Gabinete de Avaliação 

Educacional (GAVE) se baseava para proceder à avaliação externa das 

escolas, sendo eles: organização e gestão, resultados das aprendizagens, 

educação, ensino e aprendizagem e clima e ambiente educativo (Afonso, 2004, 

p.162). 

  Esta analogia entre a escola e a empresa também é feita por Costa 

(2003, p.23), que nos aponta uma visão reprodutora da educação, em que o 

aluno é entendido como a matéria-prima a ser moldada pelo professor 

(operário) e a escola como a fábrica onde esse processo ocorre. Esta visão 

leva à padronização dos processos, métodos, tecnologias, espaços e tempos. 

Mas, vivendo nós com uma riqueza tão plural de indivíduos, não seria essencial 

adotar procedimentos diferentes para pessoas diferentes? E o prestar de 

contas não levará a uma sensação de pressão e, consequentemente, a um 

inventar de soluções para alcançar os objetivos exigidos?  

 Parece, pois, haver a necessidade de modernizar o sistema educativo, 

descentralizando as decisões e simplificando os regulamentos para que o 

aluno seja a prioridade, o fim, e não o meio para atingir os fins económicos.  

 Na tentativa desta descentralização, o próprio estado decreta um regime 

de autonomia das escolas. Segundo aponta o artigo 8, do Decreto-Lei 
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nº75/2008, “A autonomia é a faculdade reconhecida ao agrupamento de 

escolas ou à escola não agrupada pela lei e pela administração educativa de 

tomar decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização 

curricular, da gestão dos recursos humanos, da acção social escolar e da 

gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das 

funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos” (Ministério da 

Educação, 2008, p.2344). O decreto inclui, ainda, a prerrogativa de que a 

extensão da autonomia depende dos procedimentos de autoavaliação e de 

avaliação externa. No capítulo VII, do referido Decreto, é explicado aos 

interessados que o contrato de autonomia busca ideais de equidade, 

qualidade, eficácia e eficiência (Ministério da Educação, 2008, p. 2353). Este 

reconhecimento do trabalho realizado por dada escola é crucial para atingir as 

melhores condições de trabalho, com a finalidade de proporcionar uma melhor 

formação às crianças e aos jovens (Barroso, s.d., p.7). Barroso (s.d., p.6) 

acrescenta que “Ela é um conceito construído social e politicamente pela 

interacção dos diferentes actores organizacionais, numa determinada escola, à 

busca do bem comum local”. 

 Toda esta introdução acerca da cultura de uma escola e da autonomia 

que o governo já decretou teve como objetivo contextualizar o problema vivido, 

durante o presente ano, na ESAS.  

 Esta escola foi sujeita a avaliações internas e externas com o intuito de 

receber o tão desejo contrato de autonomia, “(…) contrato este que se centrará 

no desenvolvimento dos seus recursos, na flexibilidade crescente da sua 

gestão e na diversificação da oferta curricular para os alunos” (página da 

ESAS). Nas três avaliações a que foi sujeita, obteve classificação de MUITO 

BOM, conforme pode ser consultado na página da Direção-Geral da Educação 

e Ciência.  

 Apesar do reconhecimento por parte de alunos, professores, 

funcionários, encarregados de educação e toda a comunidade local, bem como 

das propostas de contrato de autonomia entregues, esta autonomia não foi 

concedida à escola.  
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 Para além deste episódio, o Ministério da Educação decidiu que a 

melhor solução para esta escola seria agrupar com uma escola básica, da 

proximidade. Certos das vantagens e desvantagens inerentes a qualquer 

mudança, os elementos da comunidade escolar fizeram transparecer a sua 

opinião. 

 Apesar de a notícia ter sido lançada logo no início do ano, os órgãos 

representantes da escola tudo fizeram para que a decisão não fosse levada 

avante.  

 Mas não foram apenas os professores a lutar pela não agregação da 

sua escola. Também os alunos se mostraram inconformados com esta atitude 

que apenas parece estar a analisar números… pena é que são os errados.  

 Transcrevo um episódio do meu Diário de Bordo, que muito me pesa, 

mas também muito me orgulha: “Os alunos da ESAS decidiram fazer greve, 

trancando a escola a cadeado e gritando as frases presentes nos numerosos 

cartazes que levaram. O motivo para tal manifestação foi a sua posição contra 

o mega agrupamento que a escola está a ser alvo. As suas justificações são 

diversas mas o que mais me impressiona é que a comunidade escolar se 

manifeste de forma tão apaixonada. Que alunos se interessam pelo futuro da 

escola? Que alunos se importam se o diretor é a ou b? Esta manifestação é 

resultado de anos de conquistas e proximidades entre escola e alunos. 

Colegas nossos da faculdade ficaram deveras impressionados com esta 

atitude, já que parece impossível que os alunos se manifestem por motivos que 

aparentemente não lhes diz respeito. Como muitas vezes se afirmou, “Para 

sempre ESAS”. Só quem por cá passa percebe a magnitude que esta escola 

tem nos corações dos alunos.” (in Diário de Bordo, 14 a 18 de janeiro de 2013, 

p.98).  

 A assembleia dos profissionais da ESAS também se reuniu em prol do 

futuro da sua querida escola e aprovou a deliberação, que posteriormente fora 

enviada ao Ministério da Educação e Ciência. Nela, transparece o desagrado, 

mas a esperança, o descontentamento, mas a perseverança de quem não 
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desiste do que realmente ama: “(…) A decisão do Ministério da Educação e 

Ciência em agregar a Escola Secundária de Alberto Sampaio com o 

Agrupamento de Escolas de Nogueira, criando uma organização com  mais de 

3300 alunos, ofende uma Comunidade escolar que tudo fez, incluindo 

submeter-se nos últimos anos a três avaliações externas, a fim de tornar 

legítimo o direito a um determinado Estatuto de Autonomia ou, pelo menos, ao 

benefício da dúvida. Lembrarmos que os relatórios das referidas avaliações 

externas revelam a qualidade do trabalho desenvolvido na ESAS e 

reconhecem a sua capacidade para se auto-regular. Em democracia, não se 

pode negar à comunidade da ESAS o direito elementar a ser tratada com 

correção e elevação institucional e, por isso, vimos pedir a suspensão do 

processo de agregação da ESAS até à conclusão da avaliação do Projeto de 

Autonomia.” (Assembleia de Profissionais da ESAS, in Revista defacto, 2013, 

p.5). 

 Mesmo com a união das diferentes entidades, em busca de petições e 

do momento em que seriam ouvidas, mostrando a sua fé e força na vigília, e 

lembrando o lema do seu patrono Alberto Sampaio “Nunca perdemos tempo 

com aquilo que amamos!”, o poder sobrepôs-se. Não importou as palavras nem 

as ações das pessoas. Não valeu de nada todos os esforços. Quem vence é 

quem tem o poder. Engane-se quem acredita nas palavras fáceis de quem 

governa, pois o que fica são as ações. Essas sim são as mais importantes.  

 Num clima de desalento e de sentido de injustiça, falta de respeito e de 

compaixão, a ESAS acabou quando se agrupou. A sua diretora, tão acarinhada 

por todos, qual capitão num navio, foi ao fundo com ele.  

 A sensação é muito estranha quando se entra, agora, na escola. Todos 

se sentem mal tratados pelo seu “pai”, o “Estado Educador”.  

 Ainda assim, a chama continua! A Fénix volta a renascer das 

cinzas…Deixo, com pesar e com orgulho, o último poema lido na Assembleia-

geral dos Profissionais da ESAS e transcrito para a última página daquela que 

será a última Revista defacto da ESAS (como a conhecíamos…): 
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“Uma pequenina luz” 

 

Uma pequenina luz bruxuleante 

não na distância brilhando no extremo da estrada 

aqui no meio de nós e a multidão em volta 

une toute petite lumière 

just a little light 

una picolla… em todas as línguas do mundo 

uma pequena luz bruxuleante 

brilhando incerta mas brilhando 

aqui no meio de nós 

entre o bajo quente da multidão 

a ventania dos cerros e a brisa dos mares 

e o sopro azedo dos que a não vêem 

só a adivinham e raivosamente assopram. 

Uma pequena luz 

que vacila exacta 

que bruxuleia firme 

que não ilumina apenas brilha. 

Chamaram-lhe voz ouviram-na e é muda. 

Muda como a exatidão como a firmeza 

como a justiça. 

Brilhando indefectível. 

Silenciosa não crepita 

não consome não custa dinheiro. 

Não é ela que custa dinheiro. 

Não aquece também os que de frio se justam. 

Não ilumina também os rostos que se curvam. 

Apenas brilha bruxuleia ondeia 

indefectível próxima dourada. 

Tudo é incerto ou falso ou violento: brilha. 

Tudo é terror vaidade orgulho teimosia: brilha. 
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Tudo é pensamento realidade sensação saber: brilha. 

Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva: brilha. 

Desde sempre ou desde nunca para sempre ou não: 

brilha. 

Uma pequenina luz bruxuleante e muda 

como a exactidão como a firmeza 

como a justiça. 

Apenas como elas. 

Mas brilha. 

Não na distância. Aqui 

no meio de nós. 

Brilha.  

 

(Poema de Jorge de Sena transcrito da Revista defacto, 2013) 
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Capítulo II – Experiência pedagógica 

A primeira aula 

 

“Nunca menosprezes as tuas intuições.” Arnaldino Ferreira 

 

 No décimo oitavo dia do mês de setembro do ano 2012, estreei-me 

como professora de uma turma. Até ali, andei em reuniões a conhecer 

programas, regulamentos, professores, constituição da turma… nada em 

concreto, portanto. Só naquele momento em que entrei na sala, preparei a 

minha apresentação e esperei pelos meus alunos é que me apercebi que não 

era a brincar. Agora é a sério! (que nervosinho só de pensar na sensação que 

foi este primeiro contacto). 

 Na verdade, o primeiro contacto com os alunos é crucial para a 

transmissão da mensagem que queremos passar, como motor de arranque 

para o ano letivo.  

 Tanto o PC como o PO nos alertaram para a importância que tinha as 

palavras e regras proferidas no primeiro momento, uma vez que serão essas 

palavras e essas regras que irão marcar e caraterizar aquele professor.  

 A escolha da mensagem não foi tarefa fácil. Eu e os meus colegas do 

núcleo de estágio sabíamos que a mensagem que queríamos passar tinha 

forçosamente que se relacionar com a importância do Desporto, já que este foi 

o primeiro ano em que a EF não contou para efeitos de média, para o ingresso 

no ensino superior. Ora, a nossa preocupação residia no facto de os alunos 

saberem que a nota atribuída a EF não apresenta qualquer finalidade, a não 

ser a de reprovar por faltas. Cientes do problema decidimos colocar a tónica 

nas sensações que o Desporto traz a quem pratica, dando a escolher dois 

caminhos: “Se é importante…encontrarás um caminho! Se não é 

importante…encontrarás uma desculpa!”. Num vídeo emocionante, onde 

mostramos imagens de superação, paixão, sacrifício, persistência, risco, 

derrota, vitória, espetáculo, fair play e espírito de grupo, com as mais diversas 

pessoas e modalidades, ao som de “Without you” de David Guetta que, para 
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nós, foi decisiva para a transmissão da mensagem: “I will never be the same 

without you”! Na verdade, e como nos alude Bento, “No desporto as vivências 

da felicidade são encenadas de uma forma exemplar e única. Nele acontecem 

movimentos bem conseguidos numa combinação perfeita de ética e estética, 

de técnica e táctica, em que impulsos e sensações, o orgânico e o espiritual, o 

irracional e o racional, o corpo, a intimidade e a pessoa se fundem, oferecendo 

não apenas um pressentimento mas até um índice substancial de concretude 

da felicidade” (Bento, 2004, p.91).  

 A transmissão da mensagem foi muito bem recebida pelos alunos que, 

ao longo de toda a apresentação, iam proferindo comentários a imagens mais 

chocantes ou se mantinham no silêncio reflexivo de quem estava a admirar e 

até mesmo a sentir, no seu interior, as emoções que certas imagens 

abrolhavam em si.  

 O problema deste dia, chave para o resto do ano letivo e motivo para eu 

isolar a primeira aula num subcapítulo, prendeu-se no facto de um grupo de 

alunos não respeitar a regra básica, desde logo apontada pelo meu PC 

enquanto nos apresentava. “Respeito por quem fala” é a primeira regra 

essencial para que possa haver comunicação entre duas ou mais pessoas. 

Sem ela, o falante não está a ser ouvido e o ouvinte não está a prestar atenção 

ao falante. Esta regra, apesar de parecer simples, visto vivermos numa 

sociedade civilizada, foi a mais difícil de implementar no seio da turma.  

 Apesar da algazarra recorrente, ao longo da nossa apresentação, eu 

gostei dos meus alunos e senti empatia por eles. Naquele momento, eu estava 

fragilizada e com alguns receios das suas reações, mas também vi bondade 

nos seus olhares e nos seus sorrisos. O que estava a acontecer, para mim, era 

fruto da idade e de ser a primeira aula. Acreditei, desde o primeiro momento, 

que eu iria mudar a sua atitude e que as aulas iam ser fantásticas quando 

assim acontecesse, já que a minha vontade era imensa e a sua predisposição 

era afável. Ouve, ali, uma conexão entre nós.  

 Estes sentimentos e preocupações podem ser observados no meu 

Diário de Bordo: “Apesar do meu desconforto típico, eu senti-me muito bem 

com a turma e considerei que o comportamento é algo a ser trabalhado. 
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Contudo, entendo que desde a primeira aula devo exigir respeito uns pelos 

outros, principalmente porque eles já estão numa escola secundária com a 

melhor reputação e já são crescidos o suficiente para perceber que estavam a 

proceder de forma infantil.” (in Diário de Bordo, 18 de setembro de 2012, p.22). 

 Já os restantes membros do núcleo de estágio ficaram deveras 

preocupados com o comportamento e atitudes da minha turma e com a forma 

como eu falo com os meus alunos, tratando-os, por vezes, como se fossem 

crianças. Apesar disto, o meu PC sempre referiu que cada um seguia o seu 

caminho e devia segui-lo consoante a sua personalidade. Para terminar a sua 

opinião acerca deste dia, o professor referiu uma frase que várias vezes a 

repetiu ao longo do ano e com a qual me identifico, por ser, para mim, uma 

forma de ver a vida: “Nunca menosprezes as tuas intuições!”. 

 

 

Da conceção à realização 

 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade.” 

Jorge Olímpio Bento 

 

O professor agrega conhecimentos advindos das mais diversas áreas. 

As conceções daí retiradas levam o professor a fazer escolhas sobre o quê e o 

como ensinar, assim, o seu sistema concetual vai influenciar a sua forma de 

pensar e de agir. Estas conceções estão condicionadas pelos programas das 

formações iniciais, mas também pelas próprias crenças, vivências e hábitos 

adquiridos sem pensar no porquê, levando, muitas vezes, à reprodução dos 

mesmos.  

No meu caso, a formação inicial foi muito rica e alertou-nos, a mim e aos 

meus colegas de curso, que devíamos desconstruir as preconceções, 

procurando novas formas de olhar para a educação, entendendo quais as 

melhores escolhas e porquê, construindo a nossa própria conceção de forma 

crítica e rigorosa.  
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As conceções vão influenciar a forma como os professores planificam, 

realizam e avaliam a sua prática pedagógica. Com a experiência, serão cada 

vez mais capazes de argumentar as suas decisões com base em verdades 

empíricas. Só um professor reflexivo, que tenta melhorar e inovar os seus 

procedimentos, pode gerar novos conhecimentos a partir da prática. Perante tal 

afirmação, o conceito de conceção adquire um sentido de plasticidade, em que 

constantemente várias conceções são atualizadas, através da tomada de 

consciência das situações vividas e do seu significado. Devemos, então, 

renovar e reconstruir novas conceções, repensando metodologias, estratégias 

e modelos de ensino. 

Para a construção deste puzzle de conhecimentos, o professor-

estagiário deve analisar todos os documentos orientadores para a sua prática 

profissional e ser pró-ativo na procura de significados e soluções. Documentos 

como o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), os Referenciais da 

escola (documento elaborado pelo grupo disciplinar de EF que integra os 

objetivos para cada ano disciplinar e os critérios a ter em conta na avaliação de 

cada modalidade), o Projeto Educativo de Escola, o Plano Anual de Atividades 

e o Regulamento Interno. Só assim, o professor se inteira das exigências 

colocadas a nível macro e das potencialidades/dificuldades que pode encontrar 

a nível meso.  

Segundo afirmam no próprio PNEF, os responsáveis pretendem criar um 

“(…) guião para a ação do professor”, dos departamentos e da própria escola, 

visando o desenvolvimento dos seus alunos e a coordenação entre os outros 

professores e as outras escolas. Assim, é uma forma de homogeneizar as 

finalidades, objetivos e competências requeridas a todo e qualquer aluno que 

esteja ao abrigo da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE). Apesar de 

pretender normalizar o sistema educativo, os mesmos apontam para a 

necessidade de adaptar o currículo à realidade da escola, professores e 

alunos. É sabido que cada pessoa é um individuo diferente e que cada escola é 

um lugar repleto de individualidades, condições e ideais distintos. Cabe, pois, 

aos intervenientes e responsáveis educativos aproximar as pretensões do 

PNEF às reais condições e necessidades particulares (Bom et al., 2001). 



31 
 

Inicialmente foi difícil perceber como iria conjugar tudo o que havia 

aprendido e tudo o que os documentos normativos delineavam. O segundo 

passo, após a análise dos referidos documentos, foi caraterizar a minha turma 

e as condições materiais e espaciais da escola. Planeei, então, as avaliações 

prognósticas face aos espaços previamente distribuídos pelos professores, já 

que cada espaço é mais propício para determinadas modalidades. Com a 

análise das avaliações pude, por fim, prever a evolução dos alunos, dentro de 

cada modalidade.  

Neste momento, tinha uma decisão em mãos. Como abordar as 

modalidades? Em blocos, num período reduzido de tempo? Por estímulos, 

durante todo o ano? O nosso PC ajudou-nos, enquanto núcleo, a refletir sobre 

estas duas abordagens. Sobre esta questão, transcrevo uma passagem do 

meu Diário de Bordo, logo da primeira reunião do ano: “Os PNEF afirmam que 

o ensino das matérias deve ser distribuído quanto possível e concentrado 

quanto necessário, sendo esta a posição do professor. Este modelo de 

multiatividades apresenta, como qualquer outro modelo, vantagens e 

desvantagens que convém equacionar. Se, por um lado, a utilização deste 

modelo leva a que os alunos recebam estímulos distribuídos ao longo do ano o 

que, em princípio, leva a uma evolução mais gradual e consistente ao longo do 

tempo. Por outro lado, de facto é um modelo mais difícil de aplicar sob o ponto 

de vista do planeamento a longo prazo.” (in Diário de Bordo, 3 de setembro de 

2012, p. 4). Apesar de terem sido logo exploradas pelo professor, na verdade, 

só quando tive que escolher que abordagem seguir é que refleti seriamente 

sobre elas. Numa das reuniões, refletíamos que “(…) apesar de defendermos o 

ensino de multiatividades, teremos que majorar umas matérias em detrimento 

das outras. Mais uma vez chegamos ao ponto de que somos professores com 

autonomia suficiente e conhecimentos específicos para argumentarmos as 

nossas opções em prol do desenvolvimento da turma. Nunca o devemos fazer 

para “fugir” às matérias com as quais nos sentimos pouco à vontade, mas sim 

para proporcionar mais tempo para dada matéria em que os alunos se 

apresentem num nível mais baixo. “ (in Diário de Bordo, 24 a 31 de setembro 

de 2012, p. 33).  
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Assim sendo, a abordagem que o grupo disciplinar adota na ESAS tem 

em perspetiva a evolução dos alunos ao longo do tempo. Consoante as 

conclusões a que o professor chega após as avaliações iniciais, este irá 

delinear as modalidades em que os alunos apresentam melhor e pior níveis de 

habilidade. Daqui, surgem majorações inerentes ao processo. Após essas 

conclusões, o professor deve realizar um planeamento anual onde distribui o 

número de estímulos por modalidade, que pensa ser necessário para que os 

alunos atinjam o nível de proficiência apontado no PNEF. A distribuição dos 

estímulos vai depender dos espaços e das características da própria 

modalidade. De facto, um terço de pavilhão não será um bom espaço para a 

prática do andebol, apesar de ser possível. Assim como, distribuir os estímulos, 

da maior parte das matérias do atletismo, para o 1º e 2º período não parece 

eficaz, já que, em princípio, a meteorologia não vai permitir que se esteja na 

pista, nem na caixa de areia. Para além das questões apontadas, as 

modalidades individuais necessitam de uma abordagem mais concentrada para 

que possa haver consolidação. Por exemplo, a abordagem ao minitrampolim 

deve ser realizada de forma mais concentrada para que os alunos percebam as 

diferentes fases e as exercitem de forma mais efetiva. Por outro lado, um jogo 

desportivo coletivo, perante a sua complexidade, necessita de evoluir à custa 

da repetição, ao longo do tempo. Estas decisões foram complicadas mas como 

refletia, coube-nos a nós flexibilizar o nosso planeamento e ajustá-lo às 

necessidades e evolução da turma. 

Para além dos múltiplos estímulos, as minhas aulas eram caraterizadas 

por múltiplas atividades. Ou seja, numa mesma aula, planeava estímulos de 

andebol e de voleibol, por exemplo. O objetivo desta abordagem era criar 

grupos mais pequenos para que o foco da minha atenção conseguisse chegar 

mais vezes a cada aluno. Como já referi, os alunos da minha turma 

apresentaram, logo no início, bons níveis de habilidade no jogo de andebol e 

baixos níveis no jogo de voleibol. Como tal, o voleibol era a minha prioridade, 

pelo que indicava o trabalho a ser desenvolvido no andebol e a minha atenção 

dirigia-se para os grupos do voleibol. A minha experiência dita-me que é uma 
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boa solução porque os feedbacks podem ser mais individuais e os outros 

alunos não ficam parados, estando a aprender a jogar, efetivamente jogando.  

Relativamente aos modelos de ensino adotados, sou da opinião de que 

não devemos ser escravos de um único modelo. De facto, “(…) não há nenhum 

modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem “ (Rink, 

2001, cit. por Mesquita e Graça 2011, p.46 ). Em certas alturas, é necessário 

utilizar o Modelo de Instrução Direta (MID), onde o professor é o centro das 

decisões, noutras, o Modelo de Educação Desportiva (MED), parece ser o mais 

adequado, dando responsabilidade e autonomia aos alunos.  

O MED, proposto por Siedentop, tem como objetivos fundamentais 

formar alunos desportivamente competentes, cultos e entusiastas (Mesquita e 

Graça, 2011). Os autores acrescentam que Siedentop propôs deixar de ver o 

jogo como um momento de aplicação de técnicas, e passar a vê-lo como um 

espaço de resolução de problemas. Este conceito é concretizado através da 

combinação de formas de jogo apropriadas ao nível da compreensão e da 

capacidade de intervenção dos alunos no jogo (Mesquita e Graça, 2011, pp.59-

64).  

Segundo Mesquita e Graça (2011, p.61), a estrutura deste modelo 

perspetiva o planeamento de uma época desportiva, substituindo a unidade 

temática de curta duração, passando esta a ter no mínimo vinte aulas, com o 

objetivo de combater a insuficiência temporal para a consolidação das 

aprendizagens. Esta premissa é antagónica à adotada por nós, uma vez que os 

múltiplos estímulos pressupõem que as modalidades sejam abordadas de 

forma mais distribuída no tempo. Ainda assim, e apesar de perceber o que fora 

referido, também podemos pensar nos alunos que simplesmente não gostam 

de dadas modalidades e têm que as ter durante muito tempo, criando um 

sentimento de desmotivação.  

Uma das características que adotei do MED foi a criação de equipas e 

de um campeonato entre elas. Esta integração em equipas leva a um 

sentimento de pertença ao grupo, onde cada aluno adquire um papel com o 

qual se sente mais à vontade (desde jogador, árbitros, jornalistas, treinadores, 

massagistas, dirigentes, estatísticos, etc.). Desta forma, assiste-se a um 
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equilíbrio competitivo onde cada aluno faz o que melhor lhe compete e mantém 

uma relação de entreajuda e cooperação com os outros, diminuindo os fatores 

de exclusão (Mesquita e Graça, 2011, pp.59-64). Para a escolha das equipas, 

comecei por definir os seus treinadores e capitães. Estes tinham que ser bons 

a nível motor e respeitados pelos colegas, os chamados “líderes” da turma. 

Depois disso, combinei uma reunião com eles e escolhemos os colegas de 

equipa, distribuindo-os equitativamente por sexo e por nível de habilidade.  

Como já fora referido, o MED dá a possibilidade de que todos se sintam 

incluídos na aula, inclusive os alunos dispensados. Na minha turma tive um 

caso de um aluno com atestado médico a indicar que não podia realizar 

exercício físico devido aos problemas que apresenta na coluna. Apesar de nos 

parecer estranho e de termos tentado arranjar soluções para que fizesse algum 

exercício, o aluno realmente não era capaz de o fazer, pois ficava logo com 

dores de costas e tinha que ir para casa. Sabendo desta incapacidade, fui-lhe 

atribuindo diferentes papéis como árbitro, cronometrista, jornalista e blogger. 

Estas tarefas incluíram-no na turma e nas aulas de EF, pelo que devem ser 

estratégias a ser utilizadas pelos professores.  

Ao longo da época desportiva as equipas foram exercitando, tanto em 

contexto de jogo como em exercícios critério, e competindo formalmente para 

preparar o evento culminante. Infelizmente, tinha planeado fazer um evento 

culminante para cada modalidade, mas não o fiz por gestão de tarefas da 

minha parte.  

Dito isto, o MED foi um modelo muito utilizado por mim, apesar de não o 

ter sido com todas as suas caraterísticas. Assim como o MID o foi, em dados 

momentos das aulas e da unidade temática. Como se deve entender, numa 

fase de introdução de conteúdos, o modelo em que o professor é o centro das 

decisões e atenções é o que prevalece. 

A forma como organizei as equipas, para além do sentido de pertença 

ao grupo e da motivação daí inerente, também me ajudou na gestão e 

organização da aula. O processo de planeamento de uma aula consistia em 

identificar os estímulos que estavam planeados para aquela aula, o espaço que 

estava definido no roulement de instalações, a meteorologia para esse dia (sim 
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nós, núcleo de estágio, até partilhamos sites de meteorologia, discutindo os 

mais certeiros!), os conteúdos programados segundo a unidade temática e a 

reflexão da aula anterior para identificar eventuais problemas e preveni-los para 

a aula seguinte. Sabendo destes fatores influenciadores, a organização das 

equipas era simples e, na aula, ainda mais simples era, pelo facto de todos 

estarem familiarizados com aquela organização e aquelas pessoas.  

Aos poucos, fui dando cada vez mais autonomia às equipas. No início, 

era eu que sugeria os aquecimentos e os exercícios a realizar na aula. À 

medida que as rotinas se iam inculcando, fui pedindo a diferentes alunos para 

darem eles os aquecimentos e sugerirem exercícios aos colegas. Os 

treinadores, neste caso, foram essenciais para a criação do binómio 

autonomia/responsabilidade. Nas aulas dedicadas a abordagens mais 

profundas, eu ficava com um pequeno grupo de alunos e, os restantes, ficavam 

com o seu treinador a exercitar outros conteúdos de outras modalidades. 

Transcrevo uma situação desta mesma corresponsabilização: “Antes da aula, 

pedi a dois alunos que assumissem o papel de treinadores de metade da 

turma. Assim, cada um ficou responsável pelos exercícios de condição física, o 

que me libertou para ensinar o que pretendia no minitrampolim. Irei, com 

certeza, utilizar esta estratégia mais vezes, alterando os treinadores para que 

cada um sinta o que é ser responsável por alguma coisa e como é ser-se ou 

não respeitado pelos colegas.” (in Diário de Bordo, 9 de outubro de 2012, p. 

50). 

Na altura de estruturação da unidade temática, foi crucial a utilização do 

Modelo de Estrutura do Conhecimentos (MEC), de Vickers (1990). Segundo 

Vickers (1990), o MEC é uma forma de organização dos conteúdos teóricos de 

dada modalidade, que nos auxilia na análise, tomada de decisão e aplicação 

dos mesmos. Partindo de um caráter geral para o específico, o professor, face 

à realidade em que se insere, define o que e como ensinar. Para a definição da 

extensão e sequência dos conteúdos na própria unidade temática, o professor 

deve, em primeiro lugar, decidir o tipo de abordagem a utilizar: do topo para a 

base, onde alunos têm uma visão global das habilidades, estratégias ou 

conceitos antes de contactarem e perceberem todas as suas partes. Depois de 
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ser dada esta visão global, são então construídos passos para se chegar às 

habilidades específicas. Ou, da base para o topo, onde o conteúdo é 

selecionado da base da estrutura para o topo. As habilidades são ensinadas 

desde as mais simples até às mais complexas. Em segundo lugar, é 

necessário tomar uma decisão acerca da extensão que se pretende dar àquela 

unidade temática, consoante as necessidades dos alunos e os objetivos do 

próprio programa.  

Sobre esta questão, devo dizer que, mais uma vez, utilizei uma 

abordagem mista. Em algumas modalidades utilizei do topo para a base e, 

noutras, da base para o topo. Encontro várias justificações que considero 

válidas para tal escolha. Em primeiro lugar, devido à forma como organizei as 

minhas aulas, existiam modalidades que careciam mais da minha atenção 

como foi o caso do voleibol, ao invés de outras, como, por exemplo, o andebol. 

Assim, a organização típica de uma aula com estes estímulos era eu ensinar a 

duas das equipas os conteúdos mais elementares da técnica e tática do 

voleibol, enquanto as restantes duas realizavam jogo entre elas. Após a troca 

das equipas, mudava os exercícios e o foque da minha atenção. No voleibol, a 

equipas jogavam entre si tentando aplicar os conteúdos abordados até àquela 

aula e, as que estavam no andebol, realizavam alguns exercícios critério para 

desenvolver uma parte específica do jogo. Em segundo lugar, menciono o facto 

de este ano ser um ano de experiências. Apesar de nos terem apresentado 

diversos modelos e métodos ao longo da formação inicial, não saberíamos qual 

o melhor para os nossos alunos e para nós mesmos. Assim, foi uma fase de 

experimentação para mim e considero que a abordagem mista apresentou 

bons resultados, devido à forma das próprias aulas.  

Mas não foi só nas modalidades ditas abertas que utilizei a abordagem 

do topo para a base. Também no caso do atletismo, nomeadamente nos saltos 

horizontais, deixei que os alunos realizassem o salto sem qualquer indicação 

técnica por minha parte e, aos poucos, fui introduzindo critérios de êxito, aos 

quais foram respondendo efetivamente. Com isto, quero dizer que um 

professor não pode ver-se prisioneiro de um único tipo de abordagem, deve ser 

criativo e variar na sua forma de atuar.  
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Por falar em ser criativo, dou-vos o exemplo da utilização do quadro 

interativo multimédia. Este nada mais é do que um computador e um projetor, 

ligado a uma tela. Muitos colegas estagiários me questionaram sobre a 

finalidade de, numa aula supostamente prática, os alunos estarem sentados a 

ter “uma aula teórica”. Mas não era uma aula teórica. Eram apenas algumas 

informações importantes para introduzir dados conteúdos e demonstrar através 

de vídeos e imagens a forma correta de os executar. Ora, estes momentos 

tinham uma duração média de cindo minutos, salvo os dispositivos para a 

apresentação do MED que demorou cerca de dez minutos. A demonstração é 

uma ferramenta essencial, em parceria com o discurso, uma vez que possibilita 

ao aluno visualizar a melhor forma de executar o que lhe está a ser pedido 

(Rink, 1994 e Darden, 1997, citados por Rosado e Mesquita, 2011, pp.96-97). 

Segundo as conclusões dos autores, aconselha-se que a demonstração seja 

planeada e, sempre que possível, feita por um dos alunos (pelo seu efeito de 

modelação comportamental). Aconselha-se, também, que a utilização de 

vídeos seja um meio auxiliar de análise e avaliação técnico-tática e que seja 

sempre acompanhada por alguma informação e verificação do grau de 

compreensão. Estes cuidados foram acautelados ao longo das aulas, pelo que 

passo a citar uma dessas experiências: “Hoje saí da aula completamente 

realizada. Apresentei a contextualização histórica do trampolim e vídeos sobre 

as diferentes disciplinas dentro desta modalidade. Apesar de não ter o quadro 

interativo a funcionar, os alunos ouviam e viam todas as informações de forma 

interessada. “ (in Diário de Bordo, 9 de outubro de 2012, p. 50). 

Apesar de todos os esforços realizados durante o planeamento, o nosso 

PC sempre nos alertou para olharmos para o plano de aula como projeto de 

aula. Tal como sugere Bento (2003, p.16) “O ensino é criado duas vezes: 

primeiro na concepção e depois na realidade”. De facto, depois de edificar as 

conceções e de planear o quê e o como lecionar, o professor cria um novo 

ensino na realidade micro que é a aula. Caraterizada pela sua complexidade de 

fatores, a aula é recriada pelo professor em conjunto com os seus alunos. Face 

às mudanças que daí surjam, o professor reflete na ação, sobre a reflexão na 

ação e sobre a reflexão final de todas as tomadas de decisão. Só neste 
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constante refletir e refazer a aula é que o professor consegue crescer. Estes 

momentos de reflexão foram cruciais para mim, face aos próprios problemas 

que daí advieram. Mas, também para os alunos, a criação de momentos de 

reflexão foi essencial, nomeadamente para entenderem o seu próprio papel. No 

início de cada aula, havia um momento de transmissão dos objetivos da 

mesma, bem como de reflexão da aula anterior, desejando, com isto, melhorar 

atitudes e procedimentos. No final, os alunos reuniam com a sua equipa e 

corresponsabilizavam-se pela nota atitudinal atribuída a cada um dos seus 

elementos, discutindo-a de forma séria e consciente.  

A nota atitudinal é utilizada por este grupo disciplinar para premiar ou 

não as atitudes que os alunos têm durante as aulas. Nela, estão incluídos três 

fatores: a relação do aluno para com a tarefa, para com ele mesmo e para com 

os colegas. Ou seja, durante uma aula, o aluno deve empenhar-se, 

independentemente do tipo de tarefa que está a executar, assim como ajudar 

os colegas sempre que estes necessitem de auxílio. Após a discussão sobre 

esta nota, os treinadores entregavam-me as fichas de estrelas e fazíamos uma 

reflexão global sobre a aula e sobre os aspetos a melhorar para a seguinte: 

“Com a reflexão conjunta, os alunos percebem melhor o que está mal, menos 

bem e bem, tendo conhecimento do que é preciso ou não mudar na aula e os 

modelos que são necessários seguir ou não.” (in Diário de Bordo, 4 a 8 de 

fevereiro de 2013, p.108). Sobre este assunto (a reflexão) irei, mais tarde, falar 

mais aprofundadamente devido à importância que teve para mim, neste ano de 

estágio.  

 

A luta diária 

 

“A relação com os nossos alunos é elíptica.” Arnaldino Ferreira 

 

 Conforme fui descrevendo no subcapítulo anterior, sempre fui uma 

pessoa que tentou experimentar diferentes formas de atuar, criar situações 

motivadoras e propícias para a aprendizagem, ouvir os alunos e fazê-los 
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perceber o que era importante eles aprenderem, entre muitos outros aspetos 

inerentes ao processo de quem quer ser bom professor.  

 Todavia, aprendi que estes esforços não podem ser só de um lado. 

Imaginemos que professor e alunos remam rumo à educação, se nem todos 

remam para o mesmo lado, o barco não sai do sítio.  

De início ao fim do ano, senti-me como se andasse numa montanha 

russa de sentimentos. Saí muitas vezes das aulas contentíssima com a minha 

prestação, pois sentia que os alunos haviam aprendido e eu soube como os 

ensinar. Mas, também em muitas delas, eu me senti a pior professora do 

mundo por não conseguir motivá-los ou fazer-lhes entender como se deviam 

comportar. Reparem nestes episódios e nas suas datas: “Hoje saí da aula 

completamente realizada.” (in Diário de Bordo, 9 de outubro de 2012, p. 50); 

“Saí desta aula completamente frustrada porque tinha expectativas altas em 

relação às equipas, mas depressa foram desfraldadas. “ (in Diário de Bordo, 26 

de outubro de 2012, p.66); “A aula do dia 2 de novembro deixou-me derrotada.” 

(in Diário de Bordo, 2 de novembro de 2012, p.72); “A aula de hoje não correu 

muito bem.” (in Diário de Bordo, 13 de novembro de 2012, p.83); “Ao contrário 

da aula de terça-feira, esta foi uma aula que correu muito bem apesar de ser 

sexta-feira, o dia propício à desconcentração por ser o último tempo da semana 

e já “cheirar” a fim de semana.” (in Diário de Bordo, 16 de novembro de 2012, 

p.85); “Na terça-feira tive aula com os meus alunos e saí de lá muito contente 

porque notei uma melhoria significativa no seu comportamento.” (in Diário de 

Bordo, 14 a 18 de janeiro de 2013, p.94); “(…) a aula correu muito bem a meu 

ver. Os alunos obedecem mais rapidamente às indicações apontadas e 

mantêm um comportamento favorável ao bom desenrolar da aula.” (in Diário de 

Bordo, 21 a 25 de janeiro de 2013, p.100); “Desta vez, saí da aula irritada e não 

triste com a turma, avisando-os que a aula seguinte será exatamente igual e 

que o comportamento tem que ser totalmente diferente.” (in Diário de Bordo, 21 

a 28 de janeiro a 1 de fevereiro de 2013, p.107); “Saí da aula contente mas a 

tentar controlar-me porque sei que não posso pensar que está tudo uma 

maravilha, porque basta um aluno vir mal desposto que me pode estragar a 

próxima aula. Aprendi, só nesta fase do campeonato, que não me posso deixar 
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influenciar demasiado positiva ou negativamente com o rumo de uma aula. 

Aprendi que devo estar preparada para o bom e para o mau e que o melhor é 

nunca colocar as expectativas demasiado altas porque “quanto mais alto se 

está mais dolorosa é a queda”.” (in Diário de Bordo, 4 a 8 de fevereiro de 2013, 

p.108); “Nesta sexta-feira, a minha disposição para dar a aula era muito 

reduzida e os próprios alunos notaram isso. Estou muito mais intolerante 

porque já tentei de todas as formas mais corretas para resolver a questão, mas 

todas não tiveram o efeito desejado. Apesar de alguns alunos se mostrarem 

mais controlados, na verdade existem outros que ainda desafiam mais. Assim 

sendo, estou a adotar uma atitude mais severa no cumprimento das regras.” (in 

Diário de Bordo, 11 a 15 de fevereiro de 2013, p.114); “As aulas correram 

normal, os alunos estão mais respeitadores mas eu decidi não valorizar o bom 

nem o mau, em demasia.” (in Diário de Bordo, 18 a 22 de fevereiro de 2013, 

p.115); “A minha aula de terça-feira correu bem (…)” (in Diário de Bordo, 15 de 

fevereiro a 1 de março de 2013, p.120); “Hoje, contrariamente ao normal, senti-

me bem com os meus alunos. Existe sempre o enviar piadas e falar com o 

colega do lado, mas eles estão muito mais compreensivos e a nossa relação 

melhorou muito.” (in Diário de Bordo, 4 a 8 de março de 2013, p.122); “A minha 

postura para com os meus alunos mudou um pouco (...). Já percebi que eles 

são assim mesmo e que não sou eu que os vou mudar, mas posso, com a 

minha atitude e as minhas aulas, proporcionar momentos de partilha e 

descoberta. (…) As palavras foram ouvidas e a aula correu muito bem, melhor 

do que o previsto.“ (in Diário de Bordo, 2 a 5 de abril de 2013, p.126); “A aula 

de terça-feira foi muito gratificante para mim.” (in Diário de Bordo, 8 a 12 de 

abril de 2013, p.128); “As aulas desta semana foram mais atribuladas.” (in 

Diário de Bordo, 15 a 19 de abril de 2013, p.130); “Esta foi uma semana muito 

interessante porque mais uma vez que senti muito segura com a minha turma e 

feliz por estar a dar-lhes aulas. Para além da minha relação com eles começar 

a estar estabilizada, sei que muitos deles estão a evoluir e isso traz-me mais 

confiança, enquanto professora.” (in Diário de Bordo, 22 a 26 de abril de 2013, 

p.131); “As aulas esta semana correram novamente bem uma vez que os 

alunos estavam empenhados e eu não fico muito afetada quando, por algum 
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motivo, algum arranja um problema ou tenta destabilizar.” (in Diário de Bordo, 

29 de abril a 3 de maio de 2013, p.131); “Durante o mês de maio não realizei 

reflexões escritas por estar a realizar o RE. As aulas tiveram, como de 

costume, pontos altos e baixos, durante o referido mês. Como pontos altos, 

menciono aulas em que senti que estavam a aprender comigo. (…) Como 

pontos baixos, ressalvo algumas atitudes menos louváveis de brincadeira e 

atrasos. (…) Sinto-me francamente contente pelos objetivos alcançados e 

começo a sentir nostalgia no ar.” (in Diário de Bordo, 6 a 31 de maio de 2013, 

pp.138-139). Por último, felizmente tudo acabou bem e passo a citar o 

momento que mais orgulho me deu enquanto professora, nesta montanha-

russa: “Na terça-feira os meus alunos apresentaram o seu esquema de equipa 

que treinaram durante o presente período. Fiquei tão orgulhosa! Do que eles 

fizeram e de mim! Segundo as suas caraterísticas seria de esperar que esta 

turma não funcionasse muito bem em autonomia, mas eu penso que soube dar 

volta a esta situação. Motivei-os o suficiente para que quisessem fazer o 

esquema dando-lhes exemplos e opções, mas também lhes dei o “rebuçado” 

de que o nosso PC tanto falava. Exigi-lhes responsabilidade para lhes dar a 

autonomia que tanto desejavam. Na verdade correu tudo tão bem que me 

deixou mesmo feliz… Afinal o que eu sentia no início era verdade. Eu era 

capaz de fazer algo de importante com eles.” (in Diário de Bordo, 3 a 7 de 

junho de 2013, p.139). 

 Como se pode verificar, durante todo o ano andei no cima-baixo, 

tentando perceber os seus motivos. Mas, de todos as vezes que me 

questionava sobre a parte da minha responsabilidade, o meu PC me 

relembrava: “A relação com os nossos alunos é elíptica”. Para além desta 

afirmação, dizia que devemos pensar nos nossos alunos exatamente como 

alunos: “Simplesmente são alunos de 10º ano que, constantemente, estão a 

criar conflitos com o professor. Após esses conflitos, depois de equilibrar as 

forças, chegamos a um ponto de equilíbrio na relação e, ambos os lados, 

alunos e professora, saíram beneficiados.” (in Diário de Bordo, 3 a 7 de junho 

de 2013, pp.139-140). 
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  Apesar destes factos, também podemos verificar que a relação 

começou a estabilizar no 3º período. Fruto desta resolução de conflitos entre as 

duas partes e da alteração de comportamentos e perspetivas, conseguimos 

terminar o ano da melhor forma. Esta turma deu-me luta mas eu não desisti da 

guerra. Por vezes pensei que não ia aguentar até ao fim; muitas vezes me 

questionei se faria isto o resto da vida; mas, sempre ponderei a lição a tirar de 

tudo isto. Chego à conclusão de que isto tinha mesmo que acontecer. Não 

posso andar tanto tempo no mundo dos sonhos. Devo descer um pouco e não 

me iludir tanto. Se for uma pessoa mais equilibrada serei mais feliz, ao longo 

do tempo. Ainda assim, não pensem que deixarei de sonhar, porque como lhes 

disse na última aula, através de pequenos conselhos que lhes escrevi “(…) 

NUNCA DEIXEM DE SONHAR! Triste é aquele que não tem objetivos. Definam 

os vossos e sonhem em lá chegar. Depois disso, lutem! Lutem muito! A vida 

não é fácil… há tantos momentos gloriosos, mas parece que só os difíceis 

permanecem no pensamento. Sabendo disto, quando começarem a trabalhar e 

a lutar pelos vossos objetivos, lembrem-se que muitas mãos vos vão puxar 

para baixo e só quem sonha em voar lhes pode escapar.” (in Pequenos 

conselhos…) 

 

Os momentos reflexivos 

“A vida é feita de ciclos.” 

 

 Eu sou uma pessoa que pensa muito. Mas pensar não significa 

forçosamente refletir. Refletir é pensar por forma a criar conhecimento. Neste 

seguimento, as tarefas que obrigam à reflexão por parte do professor estagiário 

não forram descuradas por minha parte, nem tão pouco maçadoras. Foram 

antes um sentido de necessidade e de prazer. Necessário para crescer e pelo 

prazer de descobrir e aprender.  

 Como já havia referido, a reflexão pode ser na ação, sobre a ação e 

sobre a reflexão na ação. Segundo Oliveira e Serrazina (2002), as duas 

primeiras são do tipo reativo e a última do tipo proactivo. Na ação e sobre a 

ação, o professor age conforme as variáveis da aula, no momento e depois do 
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acontecimento, procurando soluções e justificações para reformular o seu 

próprio pensamento. Já a reflexão sobre a reflexão na ação “(…) é a que ajuda 

o profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma 

pessoal de conhecer. Trata-se de olhar retrospetivamente para a ação e refletir 

sobre o momento da reflexão na ação (…).” (Oliveira e Serrazina,  2002, p.4). 

 Todos nós temos caraterísticas mais ou menos vincadas. Uma das 

minhas é ter dificuldade em saber o que dizer no momento mas, após reflexão, 

encontro facilmente várias formas de responder ao problema. Acredito, no 

entanto, que tudo tem a ver com a experiência e o conhecimento. No início do 

ano, se estivesse a chover e eu apenas tivesse um plano a, tinha dificuldade 

em decidir o que fazer. Comecei por refletir sobre isso e a solução foi ter 

sempre um plano b. Com o passar do tempo, não precisei fazer dois planos de 

aula porque já sabia adaptar-me às condições.  

 Ainda sobre esta temática, houve um momento muito custoso para mim 

onde, mais uma vez, agi de impulso e me arrependi por isso. Na primeira aula 

do 2º período, eu o meu PC falámos com os alunos da minha turma para 

desejar as boas vindas e relembrar o tipo de comportamento que eles deviam 

seguir. Numa das minhas tentativas de fazer com que as transições fossem 

mais rápidas, diminuindo o tempo propício à brincadeira e ao barulho, acordei, 

com eles, que iria fazer a famosa contagem decrescente de cinco segundos 

para que chegassem até mim. A punição foi sugerida por eles porque eu 

sempre procurei ouvi-los e dar-lhes responsabilidade nas decisões para que se 

sentisse imbuídos no processo. Na verdade, essa solução foi um desastre. 

Para uns, muito poucos, até resultou (pena é que esses normalmente já 

vinham quando eu os chamava…). Para outros, ainda foi um gozo maior vir 

quase a acabar a contagem ou então continuar a lançar bolas ao cesto. Ora, 

perante tal atitude, decidi parar a aula e conversar com eles. Passo a descrição 

desse momento: “Fiquei muito abalada com o seu comportamento e decidi 

sentá-los e fazer perceber que assim não é possível dar uma aula por mais que 

eu queira. As suas caras mostravam desmotivação e então decidi perguntar se 

gostavam de EF. Esta pergunta pode ser muito traiçoeira porque normalmente 

os alunos gostam, salvo raras exceções, mas pode sempre haver 
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desmotivações inerentes ao dia, modalidades abordadas, sentimento de 

injustiça de nota, etc. Os alunos afirmaram gostar mas um teve a coragem de 

dizer que gosta de EF mas que este ano não. Perguntei quem gostaria de 

proferir mais alguma opinião e o aluno que está constantemente a lançar ao 

cesto respondeu que só gostava quando dávamos basquetebol. Este 

comentário deixou-me mais descansada porque significava que ele não 

gostava pelas modalidades e não pela minha organização das aulas ou mesmo 

por falta de empatia com a minha pessoa. O aluno queixoso continuou dizendo 

que não suavam em EF e que queriam mais jogo. Os meus argumentos foram 

que há um programa a cumprir e que eles têm que se habituar que nem 

sempre fazemos aquilo que queremos na escola e na própria vida. Por outro 

lado, aproveitei para reforçar que o meu desejo é dar mais tempo de jogo mas, 

poucas vezes, dá o tempo que eu havia planeado, ora porque chegam 

atrasados, ora porque demoram muito tempo nas transições e interrompem-me 

durante a minha instrução.  

 De qualquer forma, apesar de saber que eles estavam a querer negociar 

comigo, o coração falou mais alto e o sentimento de que podia ser erro meu 

deitou-me a baixo. De forma precipitada, sugeri que o aluno em questão me 

ajudasse no planeamento das aulas da semana que vem e que lecionasse para 

que eu perceba como é que eles gostam das aulas e para que ele mesmo 

perceba que existem muitos constrangimentos durante o planeamento do que 

quer que seja. Este comentário foi infeliz, a minha atitude não foi de alguém 

amadurecida e confiante no seu trabalho. Mesmo sabendo que eles estavam 

errados, cedi à pressão e não fui capaz de resolver de outra forma. Agora, a 

posteriori, penso que a atitude devia ser de uma pessoa confiante no que está 

a dizer e no que faz, fazendo perceber que eles é que estão mal e que há aulas 

mais motivantes do que outras, mas que elas só acontecem se eles quiserem. 

Porque para haver aprendizagem eles precisam de querer, não basta alguém 

lhes impingir atitude. Poderia, contudo, abrir espaço para ouvir as suas 

opiniões sobre os exercícios, estando sempre consciente de que todas as 

modalidades serão dadas independentemente da sua preferência. Em última 
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instância eu é que decido, eu é que sou a professora.” (in Diário de Bordo, 4 de 

janeiro de 2013, pp.87-88).  

 A aula seguinte fora dada por esse aluno, que se demonstrou com 

muitas dificuldades ao nível da gestão, organização e conhecimentos e 

deveras envergonhado por estar a ser o foque de atenção. Apesar disso, nunca 

tinha vista a minha turma tão atenta e solidária. Como sabiam os riscos e a 

dificuldade que o colega estava a sentir, foram solidários e ouviram sempre o 

que ele tinha para dizer, transitando o mais rapidamente possível entre 

exercícios. Transcrevo, agora, a reflexão final sobre essa aula: “Após a aula ter 

ocorrido como já esperava, o professor (…) e eu falámos-lhes sobre o que se 

tinha passado e sobre que conclusões tirar sobre este episódio. Em primeiro 

lugar, este tipo de estratégia nunca deixará tirar conclusões de nada e por isso 

nunca poderá voltar a acontecer. Em segundo lugar, temos que conviver com 

os espaços, o material, os alunos e os professores que temos. Em terceiro 

lugar, se o problema é o comportamento da turma não adianta mudar de 

exercícios ou de professor que o problema não fica resolvido, podendo apenas 

ficar atenuado por momentos. Em quarto lugar, não haverá nenhum professor 

que consiga ensinar se os alunos não querem aprender. Em quinto lugar, é 

necessário manter o comportamento de inter ajuda para com os colegas pois, 

só neste clima as aulas serão cada vez mais o que cada parte pretende obter, 

ou seja, eu conseguir ensinar e eles aprender a fazer aquilo de que gostam.” 

(in Diário de Bordo, 8 de janeiro de 2013, p.91). De facto, agora que volto a 

reavivar este episódio, nem acredito que realmente aconteceu!  

 Apesar deste infeliz acontecimento, ganhei a confiança de que precisa 

de mais alunos. Muitos deles sabiam que a atitude do colega não fora justa, 

nem tão pouco correta. Inclusive a minha relação com o próprio aluno deu uma 

volta de 180 graus. A partir deste momento, a partir do conflito, este aluno 

ganhou-me respeito, passámos a falar muitas vezes fora das aulas, entendi-o 

melhor, tornou-se um dos alunos mais cumpridores da minha aula. Isto fez-me 

lembrar que “A vida é feita de ciclos!” e este estava cumprido.  

 Estas pequenas reflexões foram escritas no Diário de Bordo, diário, este, 

muito acarinhado por mim ao longo do ano de estágio. Indo em conta àquilo 
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que o nosso PC nos alertou no início do ano, comecei por realizar reflexões 

muito descritivas em que relatava e comentava tudo até ao mais ínfimo 

pormenor. Ora, com o passar do tempo, muitos dos pontos que foram sujeitos 

a reflexão já tinham passado a ser corriqueiros, pelo que deixei de me debruçar 

tanto sobre eles. Para além disto, as tarefas começaram a ser demasiadas, o 

que me obrigou a descurar um pouco de certos afazeres. Fui de Diário de 

Bordo, no primeiro período, a reflexões mensais no 3º período, passando pelo 

Semanário de Bordo, no 2º período. Apesar de ter sido uma escolha refletida, 

majorando as minhas prioridades no 3º período, considero que não devia tê-lo 

feito. As reflexões escritas ganham mais valor na medida em que as suas 

palavras foram pesadas várias vezes até serem escritas. Por este motivo, 

aconselho a todos aqueles que pretendam ser melhores, que não descurem as 

tarefas e façam-nas até ao fim. Pela minha experiência, acredito que o 

Semanário de Bordo será a melhor opção pois temos tempo de refletir durante 

a semana o que se passou (estando ainda fresquinho) e apenas despendemos 

de umas horas, num único dia da semana, para o escrever. 

 Muitos foram os momentos reflexivos passados, ora sozinha, ora com 

colegas, amigos e até familiares. Dentro do professor existe uma pessoa, tal 

como é dentro da pessoa que está o professor. Neste sentido, é necessário 

olhar para dentro, bem fundo, e descobrir a forma de atuar que mais se 

adequada à pessoalidade do professor.  

 Eu refleti. Refleti muito. Muitas vezes saí da camioneta, com o caderno 

na mão, caneta a escrever e os pensamentos a fervilhar (temos que aproveitar 

todos os momentos de inspiração e introspeção!). Por isso percebi: “escreve só 

quando sentires mesmo vontade” diziam. Na altura pensei, é um conselho 

muito bonito e algo poético, mas, e se nunca me apetecer escrever? Agora, 

percebo que temos que educar a mente e, aos poucos, introduzir que temos 

que escrever. Quando estivermos predispostos, seja em que lugar for, seja 

como for, devemos escrever.  

 Não obstante, para a construção das ideias e para saber que era mesmo 

aquilo que eu queria escrever, tive que pensar muito e refletir alto com outras 

pessoas. Desde as reuniões com o núcleo de estágio, passando por conversas 
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de bar com outros professores, até a conversas pontuais com o PO, todas elas 

me fizeram ordenar pensamentos e descobrir algum pormenor que ainda não 

me havia ocorrido. 

 Em casa, no carro, no ginásio, durante as aulas, durante os treinos, 

durante o banho e os jantares. Tantos locais e horas em que a minha turma 

não me saía da cabeça. Mas estas reflexões trouxeram ganhos para mim e 

para eles, pelo que foi tempo ganho.  

 

 

De índios a alunos 

 

“A vida é 1% daquilo que te acontece e 99% da forma como lhe respondes.” 

 

 Como referi, os momentos de partilha e reflexão conjunta foram cruciais 

para entender outras formas de ver a mesma situação. Um desses momentos 

foi numa reunião realizada na faculdade com todos os PE do presente ano. O 

propósito da reunião era o estudo de investigação-ação que cada PE devia 

realizar com o intuito de resolver problemas surgidos na prática docente. No 

final da exposição, chegara o momento habitual de dúvidas e de transmissão 

de problemas para que, juntos, pudéssemos delinear a melhor forma de o 

resolver. Passo a transcrever o episódio do meu Diário de Bordo: “Infelizmente 

ou felizmente, o professor perguntou-me a mim apesar de eu não querer nem 

gostar de falar em público. Expus a minha versão do problema que tinha em 

mãos e considero, agora, que exagerei na forma como descrevi os meus 

alunos. Rotulei-os de uma forma que não foi a mais justa, apesar de logo a 

seguir tentar remediar o erro. Chamei-os de “índios”… Na verdade, eu não o fiz 

por mal nem é mesmo isso que eu penso deles, razão pela qual rematei 

dizendo que para mim eles ainda são imaturos. Todavia, com esta intervenção 

tive alguma ajuda na estruturação do meu estudo, já que os meus colegas e 

professores sugeriram estratégias para investigar o problema.” (in Diário de 

Bordo, 2 a 9 de novembro de 2012, p.75).  
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 Agora, sei que foi felizmente que disse o que disse. Estava a exagerar, 

uma vez mais, pela forma como pensava e me dirigia aos meus alunos. Eles 

tinham efetivamente alguns problemas de concentração, eram muito imaturos, 

conheciam-se há muito tempo, entraram numa escola nova, estavam na 

adolescência, tudo isto influenciou o seu comportamento e atitudes. Nunca 

nenhum deles foi rude comigo ou maltratou os seus colegas. “Apenas” 

brincavam muito e não respeitavam os seus professores quando estes queriam 

falar.  

 Este meu comentário perseguiu-me o resto do ano. O meu PC não 

conseguia acreditar que eu tinha nomeado os alunos da minha turma de índios. 

Após várias pesquisas não encontrei nenhum estudo, artigo ou outro 

documento que intitule os alunos mal comportados como índios, apesar de 

todos sabermos que é uma expressão bastante usual na linguagem corrente. 

Ainda assim, existem estudos que descrevem os verdadeiros índios, grupos de 

etnia indígena, culturalmente diferentes dos caucasianos. Um grupo de 

investigadores da Universidade Católica do Rio Grande do Sul utiliza as 

palavras de Novaes (1999), dizendo que se considera que os índios não têm a 

capacidade de distinguir entre o bem e o mal, “(…) devido ao distanciamento 

com o regramento civilizado europeu. Considera que essa inocência quase 

infantil provoca ações regidas pelos instintos naturais.” (Novaes, 1999, cit. por 

Koeppe, Lahm, & Borges, s.d.). Hoje em dia, a multiplicidade cultural é aceite 

pela maioria e os preconceitos são, cada vez menores. Ainda assim, este 

grupo era visto como selvagens que não sabem viver com os da civilização. 

Quando lhes chamei índios, deveu-se ao facto de não respeitarem as regras de 

saber estar numa escola, perante um professor, cumprindo o seu papel. Era 

um facto, mas existem tantos relatos de professores com alunos que o 

desrespeitam e maltratam que eu perdia toda a minha legitimidade para 

também lhes chamar de índios. Agora, após escrever este pequeno trecho, 

ainda fico mais triste comigo mesma porque não devia sequer falar desta 

forma, mesmo que eles fossem os piores alunos a nível disciplinar. As culturas 

são para se respeitar e uma única expressão dita sem intenções de magoar 

uma etnia pode provocar mal-estar e sentido de injustiça. Cada cultura tem as 
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suas regras e não é a etnia indígena que não as cumpre, são antes pessoas 

diferentes de cada etnia que decidem não as cumprir.  

Conforme alguns estudos apontam, os professores menos experientes 

tendem a valorizar os acontecimentos da aula, como o caso do comportamento 

dos alunos (Abreu, S., 2000, p.55). Esta premissa é partilhada por Braga 

(2001) quando identifica os quatro estágios independentes propostos por Ryan, 

em 1986: fantasia, sobrevivência, domínio e impacto. O primeiro é caraterizado 

pelo sonhar com a profissão, imaginando-se melhor do que os professores que 

já teve. O segundo, à descoberta da realidade e ao desfraldar das 

expectativas. O terceiro corresponde ao domínio dos passos da aula e o 

controle da situação de ensino-aprendizagem. Por fim, o último estágio está 

reservado a professores experientes que já dominam técnicas, estão 

envolvidos profissionalmente e são capazes de articular diferentes aspetos do 

seu “saber fazer” (Braga, 2001, p.69). Talvez eu esteja a trabalhar o terceiro 

estágio e necessite de mais experiências para chegar ao quarto.  

Sobre o segundo ponto, o meu PC muitas vezes tentou-me fazer 

entender que a forma como classificava a relação com a minha turma tinha que 

ver com a perspetiva e o gap (lacuna) criado entre o meu sonho e a realidade. 

Depois daquele comentário, na faculdade, o professor falou-me desta teoria: 

“Os gaps são discrepâncias entre as expectativas que se detém sobre 

determinado serviço e o serviço que realmente é prestado. Na teoria original de 

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), os autores pretendiam perceber como é 

que os consumidores avaliam a qualidade de um serviço. Para tal propuseram 

a existência de cinco gaps entre o serviço pretendido e o esperado. Após 

leitura de cada um deles, percebi o motivo pelo qual o meu PC comparou esta 

teoria de merchandising e o problema surgido durante os recentes 

acontecimentos. Na nossa profissão, tal como em todos os campos da nossa 

vida, estabelecemos determinados objetivos e trabalhamos de forma a alcançá-

los. O problema que se coloca é que não parte só de nós para que se reuniam 

as condições necessárias para os alcançar. De facto, deve partir de nós a 

vontade, mas nunca poderemos esquecer-nos de que não depende só de nós. 
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Como muitas vezes nos relembra, o professor (…) refere-se a uma aula como 

sendo multifatorial, pois são inúmeros os fatores que vão influenciar o seu 

desenrolar. Desde o estado de espírito dos seus intervenientes, passando 

pelas condições materiais e espaciais, até ao tipo de modalidade praticada, 

bem como ao próprio planeamento realizado para essa mesma aula. Assim, 

parece interessante perceber quais os reais motivos para o comportamento da 

minha turma. Será que parte de mim? Ou será que parte deles? 

Independentemente da resposta a tais questões, e cruzando os dados com a 

teoria dos gaps, eu não posso estabelecer objetivos demasiado elevados para 

a minha aula quando eu ou os alunos ainda não reunimos condições para os 

alcançar. Por outro lado, também é recorrente ser muito exigente comigo 

própria e querer ser perfeita, o que me leva muitas vezes à desilusão pois essa 

utopia é desejável mas não alcançável.” (in Diário de Bordo, 2 a 9 de novembro 

de 2012, pp.75-76). 

Com tudo isto, o que realmente importa não é onde eu cheguei mas o 

que fiz para lá chegar. Conforme podemos ler num dos vidros da nossa 

faculdade “a vida é 1% daquilo que te acontece e 99% da forma como lhe 

respondes”.  

“O melga”, “o graxista”, “o preguiçoso”, “o envergonhado”, “a líder”, “a 

seguidora”, “a sensata”, “o tagarela”… todos eles diferentes… mas, afinal, não 

é assim uma turma? Foi outra aprendizagem para a vida: não esperar que os 

alunos sejam iguais a nós, mas aprender a viver com as diferenças, tornando a 

experiência mais rica e interessante (apesar de, muitas vezes, ser também 

difícil e extenuante…)! 

O próximo subcapítulo, reservado para o estudo de investigação-ação, 

vem recalcar as conclusões aqui evidenciadas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estudo 

A Indisciplina nas Aulas de Educação Física: Estratégias Utilizadas  

(em formato publicável, no anexo 1) 
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Resumo 

O estudo tem como propósito central caraterizar os problemas de 

indisciplina de uma dada turma e criar um protocolo de intervenção ajustado às 

caraterísticas tanto da turma como dos seus professores, por forma a criar um 

bom clima de ensino e de aprendizagem. As preocupações iniciais residiram 

em perceber a gravidade dos comportamentos de indisciplina, identificar em 

que altura ocorria com maior frequência e caraterizar o tipo de procedimento de 

controlo por parte do professor perante tais comportamentos.  

A amostra foi composta por vinte e nove alunos, do décimo ano de 

escolaridade, em que vinte e dois eram do sexo masculino e sete do sexo 

feminino. Para averiguar o tipo de comportamento de indisciplina foi utilizado o 

Sistema de Observação dos Comportamentos de Indisciplina (Emonts e Piéron, 

1988); para entender em que momentos da aula esses comportamentos 

ocorriam com maior frequência foi utilizado o Sistema de Análise do Tempo de 

Aula (Carreiro da Costa, 1988); por fim, para caraterizar o tipo de procedimento 

de controlo utilizado pelo professor foi utilizado o Sistema de Observação dos 

Procedimentos dos Controlo do Aluno (Henkel, 1991).  

Os resultados apontam que os comportamentos de indisciplina daquela 

turma não eram graves, uma vez que a grande maioria dos comportamentos 

eram dirigidos à Atividade, nomeadamente nas subcategorias 

Conversa/perturba e Modifica a atividade. Averiguou-se, também, que estes 

comportamentos ocorriam, maioritariamente, durante a Prática e os momentos 

de Instrução à classe. Relativamente aos procedimentos de controlo do 

professor, este apresentou mais procedimentos de reação (tutoriais) ao invés 

de prevenção (antecipatórios).  

Com base nestes resultados, procedeu-se à elaboração de um protocolo 

de intervenção que demonstrou terem efeitos positivos na melhoria dos 

comportamentos de indisciplina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; INDISCIPLINA, CONTROLO DO 

ALUNO, TEMPO POTENCIAL DE APRENDIZAGEM 
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Abstract 

The present study aims were characterized the indiscipline problems 

presented in one high school class and develop an intervention protocol, 

adjusted to the class and professors characteristics, in order to promote a 

healthy teaching-learning environment. With the objective characterized the 

indiscipline problems, it was evaluated several aspects of the misbehaviors, 

such as severity, when did they occur and frequency, as well as, the procedures 

undertaken by the professor towards such behaviors.  

The sample was composed by twenty-nine students, from the 10th grade 

(twenty two males and seven females). On perusing our objectives, three 

different scales were used. The SOCI (Emonts e Piéron, 1988) was performed 

with the objective characterize the indiscipline problems; in order to understand 

frequency and timeline of indiscipline problems, the SATA (Carreiro da Costa, 

1988) was used; additionally, the control behaviors undertaken by the professor 

towards such behaviors were assessed with the SOPCA (Henkel, 1991). 

The results point out that indiscipline problems pertained by the class in 

study can be evaluated as not severe, since the most part of behaviors occur 

towards Activities, namely on the subcategories Talk / disturbs and Modifies the 

activity. Furthermore, the indiscipline problems occurred manly during the 

Practice and moments of Instruction. Additionally, concerning professors control 

behaviors, it was found that they were mostly action procedures (tutorials), 

instead of prevention (anticipatory). 

The present results lead to the development of an intervention protocol 

that has shown positive effects in improving the indiscipline behaviors. 

 

KEYWORDS: Physical education, indiscipline, student control, academic 

learning time 
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1 - Introdução 

 

A disciplina de uma turma é a grande luta que todos os professores, de 

qualquer área, têm de travar ao longo dos anos para que se criem condições 

propícias ao ensino e à aprendizagem.  

Para além do ensino dos conteúdos disciplinares, o professor é um 

educador de valores e, como tal, deve formar cidadãos socialmente 

respeitadores das regras vigentes. Como defende Jacques Delors e seus 

colaboradores (1996, p.89) “À educação cabe fornecer, de algum modo, os 

mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, 

a bússola que permita navegar através dele”.  

Esta máxima da educação é transversal a todas as áreas, incluindo à 

EF. Os diversos programas de EF, propostos centralmente por departamentos 

do Ministério da Educação com o intuito de servir de “(…) guião para a ação do 

professor”, dos departamentos e da própria escola, visam o desenvolvimento 

dos seus alunos e a coordenação entre os diversos professores e escolas. 

Assim, é uma forma de homogeneizar as finalidades, objetivos e competências 

requeridas a todo e qualquer aluno que esteja ao abrigo da LBSE. Nas suas 

orientações, podemos verificar a constante busca de valores, esplanadas, por 

exemplo, nos objetivos comuns a todas as áreas, que passo a citar: 

“Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 

e do grupo: 

- relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

- cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 

escolhendo as acções favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 

relacional na actividade da turma; 
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- assumindo compromissos e responsabilidades de organização e 

preparação das actividades individuais e/ou de grupo, cumprindo com 

empenho e brio as tarefas inerentes; 

- combinando com os companheiros decisões e tarefas de grupo com equidade 

e respeito pelas exigências e possibilidades individuais.” (Programa de 

Educação Física 10º, 11º e 12º, 2001, p. 13). 

Palavras como cordialidade, respeito, segurança, responsabilidade e 

equidade são essenciais para manter a disciplina na sala de aula. Como refere 

Henkel (1991, pp. 52-53), “(…) discipline is defined as the child’s self control” e 

também “(…) as internal or external exhibition of control that results in 

acceptance of, and compliance with, a standard for conduct”. Por outro lado, a 

indisciplina deve ser entendida como a quebra das regras implícitas ou 

explícitas, que constituem o código de conduta (Mendez & Pimentel, 1998, 

p.591).  

Dentro do controlo da turma, têm vindo a surgir diversas linhas de 

pensamento, no sentido de o melhorar. Em primeiro lugar, surge a necessidade 

de realizar uma explicação, de forma clara e sucinta, sobre as regras a serem 

cumpridas durante a realização da aula. Oliveira (2001, p.6) menciona que os 

professores mais eficazes são os que, constantemente interferem nos 

comportamentos ditos apropriados e não apropriados, limitando, por isso, os 

episódios de indisciplina. Em segundo lugar, os próprios professores devem 

repensar os seus métodos de ensino e o modo como organizam a sua aula, por 

forma a reduzir tempos de transições e a tornar mais motivadores os exercícios 

propostos (Brito, 2009, p.6046; Oliveira, 2001, p.7). Em terceiro lugar, levanta-

se a questão de definir ou não as regras com o consentimento da turma. 

Restuccia e Bundy (2003, p.5), num trabalho sobre o desenvolvimento positivo 

da juventude, incentivam a criar uma cultura em que os próprios jovens ajudam 

na definição das regras e resolvem os seus conflitos, conversando abertamente 

em grupo.  
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A indisciplina é uma das maiores causas de stress, ansiedade e 

exaustão de professores, conforme aponta um estudo realizado pelo Instituto 

de Superior de Psicologia Aplicada. A notícia veio alarmar a comunidade pois 

indica uma percentagem muito elevada (30%) de professores stressados 

permanentemente, o que pode levar a constantes depressões (Oliveira, 2012). 

Cientes da perigosidade destes factos, é urgente mudar 

comportamentos e gerir bem as expectativas do trabalho de cada um. Assim, 

resolvemos realizar este trabalho no sentido de ser uma mais-valia para quem 

tem problemas de indisciplina na sua aula. Conforme será evidenciado na 

apresentação e discussão dos resultados, existem diversas formas de ver o 

mesmo comportamento, de o classificar e de o alterar, tudo depende da 

personalidade do professor e dos seus alunos. Não obstante, após a 

identificação do tipo e gravidade de indisciplina, iremos elencar em que altura 

da aula é que ocorrem para puder intervir mais especificamente. O principal 

propósito do presente trabalho é criar um protocolo de intervenção, ajustado às 

caraterísticas tanto da turma como dos seus professores, por forma a criar um 

bom clima de ensino e de aprendizagem.  
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2. Apresentação do Estudo 

2.1 - Contexto de realização do estudo 

 O estágio profissional, inserido na formação inicial de professores, 

carateriza-se como um momento em que o professor-estagiário assume todas 

as funções de um professor, desde a organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, passando pela participação ativa nos projetos da escola bem 

como na relação com a comunidade, até a uma vertente de desenvolvimento 

profissional. Na primeira área referenciada, e como menciona as normas 

orientadoras do estágio profissional, o professor-estagiário tem como 

preocupações a conceção, planeamento, realização e avaliação do ensino. 

Assim sendo, o professor, no início do ano, define metas a atingir no final do 

ano, consoante as caraterísticas da turma e da escola e consoante as suas 

conceções de ensino e de aprendizagem. É neste estabelecimento de regras, 

na forma como são ou não cumpridas e nas punições aplicáveis que rege uma 

das maiores dificuldades para o professor-estagiário. Quando uma turma não 

cumpre as regras pré-estabelecidas, torna difícil todo o processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, é exigível, ao professor, uma componente reflexiva e 

investigativa, por forma a encontrar soluções para os problemas vigentes na 

sua turma, tendo como objetivo final o de proporcionar aprendizagens aos 

alunos.  

   

2.3 - Tipo de estudo 

 Este é um estudo de investigação-ação, em que os professores 

responsáveis planeiam a aula, analisam os acontecimentos durante a ação, 

refletem sobre as presumíveis alterações necessárias, e reformulam ou não as 

suas estratégias, iniciando um novo ciclo de investigação-ação. Este ciclo, 

definido por Carr e Kemmis (1986), é utilizado frequentemente pelos 

profissionais docentes para resolver problemas surgidos nas suas práticas.  
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 2.3 – Formulação do problema e objetivos 

Como já fora referenciado, o problema que nos surgiu no decurso da 

prática, motivo para a presente investigação, foi a indisciplina nas aulas de EF. 

Face a este problema de controlo da turma, surgiram algumas questões que 

gostaríamos de ver resolvidas, questões estas que se transformaram nos 

seguintes objetivos: 

1 – Identificar o tipo de problema de indisciplina que a classe apresenta; 

2 – Identificar em que altura (s) da aula ocorre; 

3 – Caraterizar as estratégias de intervenção face aos problemas de 

indisciplina; 

4 – Definir e aplicar um protocolo de intervenção; 

  

 2.4 - Limitações do estudo 

 Consideramos que as limitações de um estudo podem enviesar os 

resultados e as consequentes conclusões que daí serão extraídas. Por este 

motivo, alertamos para os seguintes pontos: 

 1 – A amostra 

 Este estudo é um estudo de investigação-ação, cujos dados, resultados 

e conclusões, só poderão ser retirados para esta mesma turma, com estes 

professores, uma vez que se os intervenientes educativos fossem diferentes, a 

realidade seria muito provavelmente diferente.  

 2 – Os conteúdos das aulas 

 O facto de só serem filmadas aulas de EF, no ginásio interior, para 

melhor qualidade da imagem e da voz, faz com que limite os conteúdos das 

aulas. Escolhemos, então, filmar duas aulas de ginástica e dança, sendo estes 

conteúdos os menos apreciados pela maioria da turma.  
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 Consideramos que, caso filmássemos uma aula de desportos coletivos 

onde existem, por norma, muitas bolas e outros materiais propícios à 

indisciplina, o comportamento da turma pudesse ser diferente, apesar de serem 

conteúdos do seu agrado.  

 3 – O conhecimento da filmagem 

 Como se trata de filmagens, é sempre necessário pedir autorizações, 

tanto à direção da escola (anexo 11) como aos próprios encarregados de 

educação dos alunos (anexo 12). Assim, os alunos tomam conhecimento de 

que serão filmados, o que pode condicionar o seu comportamento nas aulas, 

na tentativa de não ficar gravado nenhum episódio que os possam prejudicar. 
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3 - Material e Métodos 

 3.1 - Caraterização da amostra 

 A amostra foi composta por vinte e nove alunos, do décimo ano de 

escolaridade, da Escola Secundária de Alberto Sampaio, em Braga. Vinte e 

dois são do sexo masculino, perfazendo 75,86% da amostra, e sete do sexo 

feminino, representando 24,14% do total da amostra (conforme Quadro 1). 

Quadro 1 – Distribuição dos participantes por sexo, em que N é o tamanho da amostra 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino 22 75,86 

Feminino 7 24,14 

N 29 100 

 

 Os alunos tinham idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos de 

idade, numa média de idades de 14,7 (conforme Quadro 2). 

Quadro 2 – Média de idades da amostra, em que N é o tamanho da amostra 

 N Mínimo Máximo Média 

Idade 29 14 16 14,7 

 

 3.2 - Procedimentos e instrumentos de recolha 

3.2.1 - Material 

 Para a recolha dos dados, decidimos gravar vídeo e áudio as duas aulas 

de EF, já referidas anteriormente. Para tal, algum material foi necessário: 

 Câmara de vídeo e tripé 

 Microfone sem fios  

 Fichas de observação e grelha de registo de dados: Sistema de 

Observação dos Comportamentos de Indisciplina (SOCI); Sistema 
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de Análise do Tempo de Aula (SATA); Sistema de Observação 

dos Procedimentos de Controlo do Aluno (SOPCA).  

 

3.2.2 – Instrumentos  

 Para a análise dos comportamentos de indisciplina dos alunos, 

utilizamos o SOCI que, segundo Oliveira (2001), foi inspirado em Siedentop 

(1983) e criado com base nos estudos sobre a disciplina (Emonts e Piéron, 

1988). 

 Este instrumento tem como objetivo verificar a ocorrência dos 

comportamentos de indisciplina, definidos em quatro dimensões e dezasseis 

categorias passíveis de ser analisadas no Anexo 2.  

 Para perceber em que altura da aula aqueles comportamentos 

ocorreram, empregámos o SATA (Carreiro da Costa, 1988), sistema este que 

diversos profissionais de EF têm vindo a utilizar (Oliveira, 2001), que engloba 

cinco dimensões (conforme Anexo 3). 

 Por fim, para caraterizar o comportamento do professor face aos 

episódios de indisciplina, utilizámos o SOPCA, proposto por Henkel (1991), que 

compreende quatro dimensões e vinte e duas categorias, analisáveis no Anexo 

4.  

 

3.2.3 - Validade dos instrumentos utilizados 

 Os instrumentos acima referidos foram já utilizados em diversos estudos, 

sendo a sua validade garantida (Henkel, 1991; Oliveira, 2001; Sarmento, 1990). 

 

3.2.4 - Fiabilidade da observação 

Para validar um estudo é necessário controlar todas as variáveis, para 

que os resultados sejam generalizáveis a outros sujeitos. Contudo, como indica 

Coutinho (2008, p.13), “(…) os resultados de uma investigação qualitativa são 

sempre uma visão subjetiva que implica necessariamente o investigador com 
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todo o seu background pessoal e profissional”. A autora refere, também, que 

estes métodos continuam a ser vistos como “(...) inválidos e não fiáveis (…)”, 

pelo que é necessário que os investigadores tenham mais conhecimentos e 

estejam treinados para realizar um estudo desta envergadura (Coutinho, 2008, 

pp. 6 e 13).  

Não obstante, foi necessário garantir validade interna dos resultados, 

estabilizando os instrumentos e os seus investigadores. 

 

3.2.4.1 - Fiabilidade intra-observador 

 Para garantir a fiabilidade intra-observador, analisámos e aplicámos os 

instrumentos em dois momentos, com um espaço de duas semanas entre eles, 

“(…) para que problemas associados às questões da memória fossem 

minimizados” (Oliveira, 2001, p.175).  

 Para calcular os índices de fiabilidade, utilizamos a seguinte fórmula de 

Bellack (1973), referenciada pela autora: 

          
       

                  
       

 

3.2.4.2 - Fiabilidade inter-observador 

 Da mesma forma, calculámos o índice de fiabilidade inter-observador, 

para garantir que dois observadores diferentes codificam o mesmo 

comportamento da mesma maneira.  

 O observador escolhido foi um professor da escola, que não estava 

envolvido no processo de estágio, nem conhecia a turma envolvida. Desta 

forma, fica salvaguardada qualquer presunção sobre o comportamento da 

turma.  
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3.2.5 - Grau de confiança 

 O grau de confiança exigível para a fiabilidade inter e intra-observador é 

de, no mínimo, 80%. Nos anexos 5, 6 e 7, estão referenciados os valores de 

concordância entre os dois momentos, para cada observador e, no anexo 8, 9 

e 10, a concordância entre observadores.  

 

3.2.6 - Procedimentos de análise dos dados 

 Por forma a identificar o tipo de problema de indisciplina que a classe 

apresenta, foi realizada a estatística descritiva de cada categoria, do 

instrumento SOCI. Da mesma forma, caraterizaram-se as estratégias de 

intervenção face aos referidos problemas de indisciplina.  

 Por fim, com o objetivo de identificar em que altura da aula os 

comportamentos de indisciplina ocorreram, correlacionou-se os dados do SOCI 

com os do SATA. 

 Os cálculos foram realizados através do Microsoft Office Excel. 
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Frequência %

Atividade 45 84,91

Material 1 1,89

Alunos 

dispensados
4 7,55

Professores 0 0,00

Colegas 3 5,66

Global 53 100,00

1º MomentoDimensões 

SOCI

4 - Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 4.1 – Dimensões relevantes do instrumento SOCI 

 Após a análise percentual dos comportamentos de indisciplina dos 

alunos, averiguamos o respeitante ao quadro 3: 

Quadro 3 – Frequências e percentagens das categorias principais do instrumento 

SOCI, no 1º momento. 

  

 

 

 

 

 

Os resultados demonstram que os comportamentos de indisciplina 

observados dizem, maioritariamente, respeito à Atividade (84,91%). De 

ressalvar alguns episódios de perturbação dos Alunos dispensados (7,55%) e 

de conduta perigosa dos alunos em prática para com os seus Colegas (5,66%). 

Relativamente aos comportamentos de indisciplina para com o professor não 

se verifica qualquer ocorrência.  

Conforme quadro 4, podemos verificar que Conversa/perturba e Modifica 

a atividade são as subcategorias com os valores percentuais mais elevados 

(52,83% e 32,07%, respetivamente). No que concerne aos alunos dispensados, 

podemos verificar que perturbam o bom funcionamento da atividade já que 

mantêm conversas com os alunos em atividade e, ainda, um deles saiu do 

espaço de aula sem avisar o professor (5,66% e 1,89%, respetivamente). Os 

episódios de indisciplina face aos próprios colegas verificaram-se nas 

subcategorias Conduta perigosa e Outros, tendo um valor percentual de 3,77 e 

de 1,89, respetivamente. Um único caso de desrespeito pelo material, 
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Fr %

Conversa/perturba 28 52,83

Interrompe 0 0,00

Abandona a sala de 

aula
0 0,00

Faz barulho com 

bolas
0 0,00

Modifica a atividade 17 32,07

Má utilização 1 1,89

Mau transporte 0 0,00

Perturba 3 5,66

Abandona a sala de 

aula
1 1,89

Recusa de 

obediência
0 0,00

Indelicadeza 0 0,00

Outros 0 0,00

Indelicadeza 0 0,00

Conduta perigosa 2 3,77

Não coopera, não 

colabora
0 0,00

Outros 1 1,89

Total 53 100,00

Comportamentos dos alunos dispensados

Comportamentos de indisciplina dirigidos ao professor

Comportamentos de indisciplina dirigidos aos colegas

Tratamento dos dados

Categorias SOCI
1º Momento

Comportamentos dirigidos ao material

Comportamentos de indisciplina dirigidos à atividade

nomeadamente pela sua má utilização, foi verificado neste primeiro momento 

(1,89%). 

 

Quadro 4 – Frequência e percentagem das diferentes categorias do instrumento SOCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados deste primeiro momento estão em conformidade com os 

resultados de outros estudos similares. Por exemplo, Oliveira (2001) obteve um 

resultado de 61,30%, após ter analisado 45 aulas de professores com e sem 

experiência profissional. Contrariamente ao nosso estudo, esta investigadora 

obteve valores consideráveis de comportamentos de indisciplina dirigidos aos 

professores (16,5%). Contudo, conclui no seu estudo que a maior parte dos 
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Frequência %

Instrução à classe 71 9,18

Organização da classe 51 6,60

Classe organiza-se 54 6,99

Prática 567 73,35

Outros Comportamentos 30 3,88

Global 773 100,00

Dimensões SATA
1º Momento

comportamentos de indisciplina se dirigem à atividade e aos colegas de turma. 

Oliveira (2001, p.237) acrescenta que “(…) os comportamentos de indisciplina 

não ocorrem apenas por falta de regras e hábitos disciplinares, importa que 

não deixemos de considerar os processos cognitivos dos alunos.”. Por 

conseguinte, o maior ou menor desenvolvimento e capacidade de 

compreensão da própria atividade pode levar a que os alunos mantenham as 

suas conversas e/ou modifiquem a atividade. Mesquita e Graça (2011) 

concorrem para esta análise ao referirem que um dos princípios didáticos é 

“aprende mais quem obtém uma taxa razoavelmente elevada de sucesso na 

realização das tarefas”, uma vez que se as tarefas forem demasiado difíceis, o 

insucesso repetido e sistemático gera frustração e desmotivação (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 42). 

4.2 – Dimensões relevantes do instrumento SATA 

 Após a análise percentual da gestão do tempo de aula, averiguamos o 

respeitante ao quadro 5: 

 

Quadro 5 – Frequências e percentagens das categorias principais do instrumento 

SATA, no 1º momento. 

 

  

 

 

 

 

Conforme podemos constatar, a grande maioria do tempo de aula foi 

passado em Prática (73,35%), seguindo-se de Instrução à classe (9,18%). Os 

Outros comportamentos observados dizem respeito a momentos de espera 

devido a questões de logística da aula. 
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Frequência %

Instrução à classe 13 25,00

Organização da classe 2 3,85

Classe organiza-se 1 1,92

Prática 31 59,62

Outros Comportamentos 5 9,62

Global 52 100,00

Dimensões SATA
Dimensões SOCI - 1º 

Momento

Os valores recolhidos são bastante favoráveis e estão em consonância 

com outro princípio didático apontado por Mesquita e Graça (2011, p.41): “(…) 

aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa exercitação”. 

Oliveira (2001) apresenta nos resultados do seu estudo uma 

percentagem inferior quando se refere à categoria Prática (63, 5%) e superior 

relativamente à categoria Instrução à classe (24%).  

Conforme vários autores defendem, a gestão do tempo de aula e, mais 

especificamente, o tempo potencial de aprendizagem é um dos principais 

fatores a ter em consideração numa aula (Carreiro da Costa, 1995; Piéron, 

1996, cit. por Abreu, 2000, p.24; Siedentop & Tannehill, 2000, cit. por Mesquita 

& Graça, 2011, p.42). Todavia, é necessário garantir não só quantidade, mas 

também qualidade de prática.  

 

4.3 – Relação entre SOCI e SATA 

 Para concorrer para o objetivo número dois deste estudo, perceber em 

que altura da aula ocorrem os comportamentos de indisciplina, verificamos a 

ocorrência desses comportamentos em cada momento da aula.  

 Do quadro 6 pode-se extrair que os comportamentos de indisciplina 

ocorrem, em mais de metade das vezes (59,62%), durante a Prática. O 

segundo momento em que a indisciplina ocorre com mais frequência é 

aquando a Instrução à classe (25,00%). 

 

Quadro 6 – Relação entre as dimensões SOCI e SATA, no 1º momento 
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Frequência %

Antecipação 4 7,55

Tutorial 33 62,35

Punição 0 0,00

Não Vê 16 30,19

Global 53 100,00

Dimensões SOPCA
1º Momento

4.4 – Dimensões relevantes do instrumento SOPCA 

Após a análise percentual dos procedimentos de controlo do aluno, 

averiguamos o respeitante ao quadro 7: 

 

Quadro 7 – Frequências e percentagens das categorias principais do instrumento 

SOPCA, no 1º momento. 

 

 

 

 

 

  

Os resultados acima evidenciam duas questões importantes para um 

professor. A primeira diz respeito à elevada percentagem de ação Tutorial 

(62,35%), contrapondo a baixa ação Antecipação (7,55%). Em segundo lugar, 

neste primeiro momento, podemos observar que o professor Não vê muitos dos 

comportamentos de indisciplina que ocorreram durante a aula (30,19%).  

 Oliveira (2001) apresenta resultantes um pouco diferentes, assimilando-

se apenas os valores percentuais do comportamento tutorial (54,53%). No seu 

estudo, a globalidade dos professores, ao longo das suas aulas, apresenta um 

comportamento tutorial mas também antecipatório (36,09%), havendo uma 

percentagem bastante mais baixa na categoria Não vê (6,23%).  

 No quadro 8 é possível verificar que as subcategorias com valores 

percentuais mais elevados são Chama a atenção e Tolera ou Ignora (32,43% e 

24,32%, respetivamente). A maioria das ações que contemplam cada 

subcategoria não foi verificada, havendo catorze valores percentuais nulos. A 

frequência global indica que houve uma ocorrência de 37 ações face aos 

comportamentos de indisciplina. Os restantes 16 dizem respeito à categoria 

Não vê, como pode ser observado no quadro acima.  

 Não encontramos estudos que evidenciem esta preocupação em como 

controlar os comportamentos de indisciplina, mas sim na forma como os 
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Fr %

Emenda: (A,T) 0 0

Corrige: (T) 0 0

Exercita: (A,T,P) 0 0

Chama a atenção: (A,T) 12 32,43

Chama pelo Nome: (T) 2 5,41

Imobiliza: (A,T) 0 0

Pára: (A,T) 2 5,41

Tolera ou Ignora: (T) 9 24,32

Coloca: (A,T) 0 0

Reprime Fisicamente: (A,T) 0 0

Postura: (A,T) 0 0

Elogia: (A,T) 0 0

Redirige: (T) 3 8,11

Remete: (T,P) 0 0

Reintegra: (A) 0 0

Priva: (A,T,P) 0 0

Confisca: (A,T,P) 0 0

Afasta: (A,T,P) 0 0

Recompensa: (A,T) 0 0

Inicia: (A) 4 10,81

Estabelece a regra ou 

reitera a regra: (A,T)
2 5,41

Espera: (T) 3 8,11

Global 37 100

Categorias SOPCA
1º Momento

prevenir. O estabelecer de regras e rotinas, o envolver os alunos na aula, o 

estabelecer bem os objetivos e a colocação correta do professor perante a 

turma, são preocupações importantes para a prevenção dos comportamentos 

de indisciplina na sala de aula (Oliveira, 2001, pp. 232-233).  

 

Quadro 8 - Frequência e percentagem das diferentes categorias do instrumento 

SOPCA 
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4.5 – Estabelecimento do Protocolo de Intervenção 

  

 Perante o cenário apontado, decidimos estabelecer uma série de 

procedimentos a adotar nas aulas, com o objetivo de diminuir a frequência dos 

comportamentos de indisciplina: 

  - no planeamento, antever eventuais problemas na organização e/ou 

exercícios 

  - criar situações de aprendizagem motivadoras e intercalar matérias 

preferidas com não-preferidas 

  - definir previamente as funções dos alunos dispensados, atribuindo-

lhes papéis significativos 

  - na aula, explicar de forma clara e concisa o tipo de exercício, forma de 

organização e forma como se deslocam para o local  

  - consciencializar os alunos sobre o seu comportamento, 

responsabilizando-o pelo seu comportamento e pelo dos outros 

- intervir com os capitães e treinadores de cada equipa, fazendo-os 

entender qual o seu papel no controlo da disciplina 

  - criar rotinas de entrada e saída na sala de aula 

  - aproximar do (s) aluno (s) que mantêm uma conversa e/ou perturbam 

o bom funcionamento, com o objetivo de fazer entender que está a perturbar 

sem ter que chamar a atenção e parar a aula 

  - propor aos alunos tomadas de decisão sobre formas de 

funcionamento, regras e consequências, para que sejam construídas em grupo 

e não partirem unilateralmente 

 - elogiar o bom comportamento e boas concutas 

 - fora da aula, conhecer melhor os alunos e os seus 

problemas/interesses, aproximando-se deles e ganhando a sua confiança. 
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Frequência % Frequência %

Atividade 45 84,91 16 94,00

Material 1 1,89 0 0,00

Alunos 4 7,55 0 0,00

Professores 0 0,00 0 0,00

Colegas 3 5,66 1 5,88

Global 53 100,00 17 100,00

1º Momento
Dimensões 

SOCI
2º Momento

4.6 – Resultados obtidos após aplicação do Protocolo de Intervenção 

  

 Após ter sido aplicado o protocolo acima referido, procedemos a uma 

nova gravação da aula e análise dos dados. Nos quadros 9, 10, 11 e 12 

podem-se verificar as alterações ocorridas do primeiro para o segundo 

momento, dentro de cada instrumento aplicado. 

 

Quadro 9 – Frequências e percentagens das categorias principais do instrumento 

SOCI, no 1º e 2º momento. 

 

 

 

 

 

 Conforme se pode verificar, a número de comportamentos de indisciplina 

reduziu a mais de metade. Importante será dizer que o trabalho desenvolvido 

com a turma foi no sentido da auto gestão e auto responsabilidade. A 

autonomia para criar um esquema de grupo foi essencial para que todos se 

mantivessem na tarefa, durante grande parte da aula.  

 Ainda assim, os comportamentos verificados mantêm a sua elevada 

frequência relativamente à Atividade (94%). Os alunos conversavam uns com 

os outros sobre a melhor forma de realizar o esquema e, por vezes, levava a 

discussão no seio do grupo.  

 Ao contrário do primeiro momento, não se verificou qualquer 

comportamento de indisciplina dirigido ao material, apesar de o terem 

transportado durante a aula. 

 Relativamente aos alunos dispensados, ambos tinham funções 

essenciais na aula, pelo que a sua participação foi mais efetiva e motivadora, 
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Frequência % Frequência %

Instrução à classe 71 9,18 59 7,90

Organização da classe 51 6,60 25 3,35

Classe organiza-se 54 6,99 39 5,22

Prática 567 73,35 606 81,12

Outros Comportamentos 30 3,88 18 2,41

Global 773 100,00 747 100,00

Dimensões SATA 1º Momento 2º Momento

mantendo-os atentos e empenhados, sem qualquer motivo para 

comportamentos ditos desviantes da tarefa.  

 Apenas se verificou um episódio em relação aos Colegas (5,88%), mas 

sem gravidade, incluído na categoria Outros.  

 

Quadro 10 – Frequências e percentagens das categorias principais do instrumento 

SATA, no 1º e 2º momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 No que concerne às dimensões SATA, houve algumas alterações a 

apontar que podem ter ocasionado o número mais baixo de comportamentos 

de indisciplina. Em primeiro lugar, tanto a frequência como o valor percentual 

da Prática foram mais elevados (de 73,35% a 81,12%). Em segundo lugar, 

todas as outras categorias diminuíram a sua frequência e percentagem, pelo 

que houve menos tempos de espera e de paragem, assim como menos 

alterações de exercícios e de espaço de aula.  

 Conforme o Quadro 11, e tal como ocorreu no 1º momento, os 

comportamentos de indisciplina apresentam-se mais frequentemente durante a 

Prática (58,82%). Como já fora apontado, os alunos estavam a realizar um 

esquema de grupo, em autonomia, o que causa inevitavelmente discussões. 

Contudo, nenhuma dessas discussões foram desrespeitosas ou colocaram em 

causa a integridade física e/ou psicológica dos alunos.  

 Ainda relativamente à relação entre os comportamentos de indisciplina e 

a altura em que ocorreram, colocamos em evidência que os momentos de 

instrução à classe continuam a ser a segunda dimensão com mais valor 

percentual (17,65%). No entanto, a sua frequência é bastante menor (de 13 
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Frequência % Frequência %

Instrução à classe 13 25,00 3 17,65

Organização da classe 2 3,85 2 11,76

Classe organiza-se 1 1,92 1 5,88

Prática 31 59,62 10 58,82

Outros Comportamentos 5 9,62 1 5,88

Global 52 100,00 17 100,00

Dimensões SOCI - 2º 

MomentoDimensões SATA
Dimensões SOCI - 1º 

Momento

Frequência % Frequência %

Antecipação 4 7,55 3 17,65

Tutorial 33 62,35 8 47,06

Punição 0 0,00 0 0,00

Não Vê 16 30,19 6 35,29

Global 53 100,00 17 100,00

Dimensões SOPCA 1º Momento 2º Momento

para 3 episódios). Estes resultados poderão evidenciar a aprendizagem 

inerente ao ensino de que quando alguém fala o outro escuta.  

  

Quadro 11 – Relação entre as dimensões SOCI e SATA, no 1º e 2º momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, face aos comportamentos detetados, o professor adotou 

mais procedimentos de controlo antecipatórios do que no primeiro momento 

(de 7,55 a 17,65%), apesar da frequência aparecer com menor valor. As ações 

tutoriais diminuíram tanto em frequência como em percentagem, o que 

demonstra uma alteração de procedimentos por parte do referido professor (de 

62,35% a 47,06%). Apesar destas alterações, o número de comportamentos 

que o professor não vê continua muito alto, em termos de percentagem até 

aumentou (de 30,19% a 35,29%). Este resultado poderá servir como ponto de 

reflexão por parte do professor já que um professor deve estar atento ao 

comportamento de toda a turma, independentemente se está a ajudar ou não 

um certo número de alunos. 

 

Quadro 12 – Frequências e percentagens das categorias principais do instrumento 

SOPCA, no 1º e 2º momento. 
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5 - Conclusões 

O principal propósito do presente trabalho foi criar um protocolo de 

intervenção, ajustado às caraterísticas tanto da turma como dos seus 

professores, por forma a criar um bom clima de ensino e de aprendizagem.  

As preocupações iniciais residiam em perceber a gravidade dos 

comportamentos de indisciplina, identificar em que altura ocorria com maior 

frequência e caraterizar o tipo de procedimento de controlo por parte do 

professor perante tais comportamentos.  

Podemos inferir que os comportamentos de indisciplina não era graves 

já que em nenhuma das aulas esses comportamentos foram dirigidos ao 

professor. No primeiro momento observa-se conduta perigosa por parte dos 

colegas mas, mesmo no caso concreto, pode não ser considerada grave já que 

os alunos em causa estavam a brincar um com ou outro. Não obstante, não 

deixa de ser alvo de intervenção por parte do professor pela sua oportunidade, 

ou falta dela, e possível consequência.  

Os alunos da turma em questão mantêm muitas conversas paralelas e, 

consequentemente, perturbam o bom funcionamento da aula. Segundo os 

resultados do estudo, estas conversas ganham terreno enquanto praticam os 

exercícios propostos. Sobre esta questão parece-nos fundamental fazer 

entender que as conversas durante a atividade podem não ser só falta de 

regras e hábitos disciplinares, pode ser devido à complexidade da própria 

tarefa. Se a tarefa for demasiado difícil ou demasiado fácil pode causar 

desmotivação e consequente necessidade de falar com o colega do lado.  

A segunda categoria com correlação mais elevada foi a Instrução à 

classe. Ora, este caso é ainda mais preocupante para um professor já que se 

estão a falar significa que não estão a ouvir e, se não ouvem, depois vão 

questionar tudo e não vão perceber o próprio exercício. Para o professor 

parece, então, essencial garantir a atenção de cada um durante o tempo de 

transmissão de informação para que a prática seja com mais qualidade e não 

só com mais quantidade. 
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Relativamente aos procedimentos de controlo por parte do professor 

concluímos que o professor adota mais procedimentos reativos ao invés dos 

preventivos. É importante referir que é necessário realizar um esforço de 

prevenção dos comportamentos de indisciplina (ação antecipatória), contudo, é 

necessário observar os comportamentos e reagir caso algo não esteja a 

funcionar como suposto (ação tutorial).  

Outro ponto essencial que não podemos deixar de evidenciar é que o 

professor deve manter a atenção num grupo de alunos por forma a intervir de 

forma mais especializada, mas sem nunca perder o controlo visual do resto da 

turma. Dito isto, o professor deve planear não só os exercícios e a sua 

disposição, como também a posição em que ele próprio deve permanecer, bem 

como o trajeto que deve percorrer para se inteirar de todos os alunos da turma.  

Como já fora mencionado, o objetivo final deste trabalho era aplicar um 

protocolo de intervenção para uma dada turma e dado professor, colmatando 

os problemas da prática. Acreditamos que as principais recomendações são as 

seguintes: 

- estabelecer regras e rotinas com a turma; 

- envolver os alunos nas decisões das regras de funcionamento e suas 

consequências para eventuais infrações (imposição causa conflito); 

- colocação correta do professor passando por todas as estações; 

- criar aulas motivadoras com elevado tempo de prática e reduzidos 

tempos de espera e de paragem; 

- definir as funções de cada um e, em especial, dos alunos dispensados 

para que se motivem e se sintam como parte integrante da aula; 

- explicar os objetivos da aula e relembrar condutas; 

- explicar de forma clara e concisa os exercícios da aula; 

- elogiar o bom comportamento ao invés de evidenciar sempre o mau; 

- conhecer os alunos fora da escola para entender motivações e sinais; 

- dotar os alunos de autonomia. 

Para estudos futuros, aconselhamos a que tenham em atenção as 

limitações apresentadas para este estudo.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Outras experiências (tão) pedagógicas   
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Capítulo III – Outras experiências (tão) pedagógicas 

 Este capítulo diz respeito a todas as outras experiências que tive ao 

longo do ano que influenciaram igualmente na construção do meu eu enquanto 

profissional e enquanto pessoa. Desde as provas do desporto escolar, 

passando pelas provas organizadas pelo grupo disciplinar de EF, pelas 

formações e projetos, até às reuniões com o grupo e com o conselho de turma, 

ou até mesmo às filas no bar e à conversa de balneário. Todos estes 

momentos foram também eles pedagógicos. Tão pedagógicos que, por vezes, 

mudaram a minha forma de agir com a minha turma. 

 

As provas e o baixar da cortina 

 

“Mais do que um ponto de chegada, o ponto de partida.” 

 

 Enquanto professores da ESAS, no grupo disciplinar 620, nós, o núcleo 

de estágio, fizemos parte da organização do Troféu ESAS, troféu este 

desenvolvido desde há muitos anos nesta escola. Enquanto alunos, 

participámos nele ativa e alegremente, sentindo que pertencíamos a uma 

comunidade. A cultura escolar que aquela escola nos passou foi essencial para 

sentirmos que fazíamos parte de algo maior.  

 Neste ano, o nosso papel era diferente. Vimos o que se passa do lado 

de cá, dos professores. Deste lado, a responsabilidade é outra. Sentimos na 

pele o que é ser organizado e responsável, o que é pertencer a um grupo e 

dividir tarefas. Tudo é importante, desde o mais ínfimo pormenor. Como 

roldanas presas umas às outras, os professores confiam no trabalho uns dos 

outros para que a máquina funcione. Sem este compromisso, não se faria uma 

prova com a dimensão do Troféu ESAS.  

 Considero que estas provas foram imprescindíveis para um melhor 

entendimento do papel do professor numa escola. Nós somos responsáveis por 
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transmitir uma cultura e fazer os alunos pertencer a ela. No nosso caso, grupo 

de EF, utilizámos as atividades desportivas e a oferta que a cidade nos pode 

dar para transmitir esse pertencer, essa igualdade de oportunidades, essa 

ânsia de estar num grupo e lutar por bens em comum.  

 Para nós, enquanto professores estagiários, foi essencial ter o máximo 

de experiências possíveis no seio da escola, para irmos construindo as nossas 

próprias experiências e, aos poucos, ficarmos habilitados a organizar 

momentos de tamanha partilhar para a comunidade a quem servimos. 

 O Troféu ESAS é uma prova tripartida pelos diferentes períodos letivos. 

No entanto, este ano, devido a questões climatéricas, duas das provas foram 

realizadas no segundo período e uma no terceiro.  

 A primeira prova foi a orientação, prova esta realizada com o objetivo 

dos alunos aprenderem a cooperar em equipa e se orientarem num espaço 

relativamente pequeno, como é o caso da Universidade do Minho. O 

responsável pela sua organização foi o nosso PC, o que nos ajudou a perceber 

melhor cada passo a ser dado para organizar e gerir uma prova desta 

envergadura.  

 Nesta prova, nós, professores estagiários, tínhamos como tarefa 

perceber a dinâmica necessária para a organização de uma prova com esta 

envergadura. Para tal, estivemos presentes nas reuniões de preparação, fomos 

para o terreno marcar balizas, ficamos responsáveis por um grupo de equipas 

no dia da prova e, ainda, auxiliámos na chegada das equipas após terem feito 

a prova. Todas estas tarefas foram imprescindíveis para o real conhecimento 

do que é necessário para a realização de uma prova.  

 Em primeiro lugar, é necessário definir o que se pretende com a prova. 

Em segundo lugar, é essencial escrever todas as tarefas que são necessárias 

fazer e distribuí-las pelos professores disponíveis. Em terceiro lugar, é exigível 

que se pense numa dinâmica de partidas funcional para que o manto de alunos 

não fique impaciente e para que a prova não se torne num momento 

enfadonho, durante aquilo que é a sua participação em atividades escolares. 



81 
 

Em quarto e último lugar, é inteligente colocar os “ses” todos e antecipar todos 

os cenários possíveis. Como diria o ditado “mais vale prevenir do que 

remediar!”. 

 Estas guidelines da organização de uma prova foram consideradas para 

a organização da nossa própria prova. Esta é, tradicionalmente, uma prova de 

peddy-paper onde os alunos percorrem a cidade passando pelos pontos 

históricos, contribuindo, assim, para a sua cultura. Este ano, tivemos a ideia de 

dar a conhecer a oferta desportiva que Braga pode dar aos seus cidadãos: 

“Este ano, como queremos que os alunos pratiquem desporto, 

independentemente da modalidade, decidimos dar a conhecer não só sítios 

históricos e culturais mas, principalmente, locais onde se pratique desporto.” (in 

Diário de Bordo, 18 a 22 de fevereiro de 2013, p.116). Estava traçado o nosso 

objetivo, cumprindo com as etapas acima referidas.  

 O peddy-paper foi a prova que mais bagagem nos deu pois fomos nós 

que, de início a fim, tivemos de pensar em todos os pormenores e tentar que 

nada falhasse. Todavia, e como era de esperar, houve pontos fortes mas 

também pontos fracos que, apesar de todo o cuidado, não tínhamos a 

experiência necessária para antever o desenrolar do cenário.  

 Para a organização de uma prova, não basta somente os pontos 

supramencionados, é muito mais do que isso. É, também, necessário pensar 

nos recursos humanos. Aprendi que nem sempre um grupo de doze pessoas é 

efetivamente de doze porque, nas horas cruciais, um, dois ou mais acabam por 

se ausentar. Ora, enquanto organizadores, temos que ter isso em conta. 

Devíamos ter pensado nestas improváveis, mas possíveis, ausências. Aprendi, 

ainda que, numa prova com um número elevado de participantes, é crucial o 

controlo das partidas e o tipo de provas que se sugere. Sem um bom controlo 

no local das partidas, a prova atrasa e possibilita o abandono por parte dos 

seus participantes. Por outro lado, se as provas tivessem limite reduzido de 

tempo, isso faria com que a sua duração total fosse menor. Quando 

escolhemos as provas a realizar era nosso desejo que marcassem de alguma 

forma os alunos como nos marcara a nós, enquanto participantes. Mas, 



82 
 

tivemos que aprender com os erros: “quem tudo quer, tudo perde”; por vezes, é 

melhor fazer menos e sair bem do que fazer de mais e complicar. 

 Nestas provas, para além da bagagem de conhecimentos, como já 

narrei, o convívio com os alunos da minha turma foi impulsionador para uma 

maior aproximação entre professor-aluno, conforme descrevo a dada altura no 

meu Diário de Bordo: “(…) ressalvo o facto de duas das equipas serem da 

minha turma e a forma como eles participaram foi muito gratificante, pois notou-

se que gostaram do que experimentaram, apesar de todos os percalços 

apontados. Senti-me muito feliz por os ver tão contentes com algo que nós 

organizamos. Para além disso, senti-me acarinhada pela “festa” que fizeram 

cada vez que se encontravam comigo durante a prova.” (in Diário de Bordo, 11 

a 15 de março de 2013, p. 124). 

Para terminar o troféu, realizou-se a prova da canoagem, completando a 

tríade, tendo como principais objetivos o convívio entre alunos e professores e 

o finalizar de um ano letivo em festa, num local de descontração, como o é o 

rio.  

Engraçado é reparar que esta prova pode ser vista como o desnudar das 

caraterísticas de cada um e o afogar das mágoas que poderão ter havido ao 

longo do ano, deixando-as correr rio abaixo. Foi exatamente isto que eu senti. 

Os alunos utilizam este momento para se mostrarem aos outros e para ver os 

outros (são adolescentes…). Mas, mais do que isso, é o retirar da máscara 

enquanto professor. Aqui, muitos professores tornam-se pares e não 

superiores. Aqui, muitos alunos se sentem à vontade para ter uma conversa 

informal com o seu professor. Aqui, o cair do véu é notório e a sensação é 

maravilhosa. Afinal, somos mesmo atores. E, ali, já não somos só professores, 

somos também conhecidos que jogam, conversam e partilham. 

 Deste dia, tenho um momento para partilhar convosco, por ser um 

momento de realização, tanto pessoal como profissional: “Nesse dia, houve 

uma frase que eu gostei de ouvir pelo reconhecimento que daí retirei. Dois 

alunos da minha turma encontraram-me, ainda na escola, e perguntaram-me 
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como deviam fazer para entrar na camioneta. Ao que lhes respondi que as 

equipas de cinco elementos com identificação tinha prioridade pelo que apenas 

se tinham que colocar o mais à frente possível para que pudessem entrar na 

camioneta. Nisto, os seus três colegas de equipa, que não eram da minha 

turma, disseram que não tinham identificação e que iriam à secretaria pedir 

algo que os identificasse como alunos da escola. Um dos meus alunos disse: 

“Eih que fixe! Os alunos desta professora têm todos identificação porque ela 

avisou e os outros não têm! A nossa é que é!” Este simples comentário fez-me 

sorrir por dentro.” (in Diário de Bordo, 3 a 7 de junho de 2013, p. 140). De facto, 

os pormenores contam e o que fica são as pequenas palavras de 

reconhecimento e os gestos de carinho que muitos deles tiveram para comigo.  

 Não obstante, a minha experiência não se cingiu unicamente ao Troféu 

ESAS, já que pertenço também ao Centro de Formação Desportiva (CFD) da 

mesma escola. Foi neste centro que, enquanto aluna, decidi o rumo da minha 

vida de estudante. Por isso, no meu Projeto de Formação Individual (PFI), me 

dirijo àquela escola e a este centro como “mais do que um ponto de chegada, o 

ponto de partida” (Projeto de Formação Individual, p.4). Pelas pessoas que lá 

estavam e estão, pelos valores que alicerçam as suas práticas e pela paixão 

que professores, alunos e funcionários desempenham no seu trabalho, eu senti 

que estava em minha casa. Decidi seguir o meu caminho, rumo àquela 

realidade.  

Há dois anos que trabalho aqui enquanto treinadora de ginástica 

artística. A perspetiva é, mais uma vez, diferente. Nunca imaginei o real 

trabalho que está por detrás do espetáculo. Ainda agora, que sou 

corresponsável por um clube, ainda não sei exatamente tudo o que é preciso 

para o construir e o manter. Cada um com a sua responsabilidade e o seu 

papel dentro da organização rumam à educação dos seus alunos e à 

concretização dos seus próprios sonhos.  

Nas provas de Desporto Escolar, eu participava enquanto professora 

estagiária, treinadora e organizadora do evento. Tantos papéis que muitas 

vezes se confundiram. Apesar disso, ali, senti sempre que era o meu mundo. 



84 
 

Senti sempre que era o que eu gosto de fazer. Senti que aquilo me faz feliz 

(apesar de todo o trabalho, das olheiras que vincam e das lágrimas que, por 

vezes, brotam pelo desespero de não falhar e do cansaço de quem trabalha 

até à última exaustão).  

Como ponto alto da minha participação enquanto membro do CFD da 

ESAS, evidencio o Sarau ESAS. Este espetáculo é já um ícone na cidade de 

Braga e vai no seu décimo quarto aniversário.  

Mais do que um espetáculo de ginástica, o Sarau ESAS é único pela sua 

qualidade e abrangência. Professores, alunos, funcionários, familiares, 

entidades públicas, personalidades da comunidade local, todos são chamados 

para revisitar o ano na ESAS. Lembro-me da primeira vez que lá entrei sem 

fazer parte de nada, apenas era mais uma aluna da ESAS mas, naquele 

momento, senti que pertencia a algo maravilhoso. Senti que ali era o meu 

lugar. Este sentimento é partilhado por muitos que, não fazendo parte de 

nenhum grupo da ESAS, fazem parte da ESAS e sentem-se em casa, 

orgulhosos, fascinados e com respeito pelo trabalho de outrem.  

Agora, enquanto membro da organização ainda sinto mais conexão com 

a escola. É incrível a força e o amor que se sente pela “Mãe escola”. Só com 

paixão se alcança cumes como este (por isso Alberto Sampaio tem o lema que 

tem…). 

O Sarau tem como tema base o próprio tema anual da sua escola que, 

este ano, foi “lugares”. Numa construção audaciosa, o CFD da ESAS 

demonstrou aos seus espectadores os diferentes lugares que existem, desde 

os mais físicos aos mais espirituais. O último suspiro do espetáculo, o baixar da 

cortina, foi o lugar “memórias”. Nele guardamos todos os lugares, pessoas e 

sentimentos que nos marcaram, tanto positiva como negativamente. Vai ser, 

então, nele que irei guardar todas estas experiências edificantes para quem se 

está a tornar num professor.  

Estas provas e eventos, para além de me proporcionar experiências 

importantes para futuras organizações, também serviram de afirmação do meu 
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papel naquela escola. Enquanto por lá andava, alunos, funcionários e mesmo 

professores, davam-se conta do meu trabalho e do meu papel. Eu também faço 

parte desta escola. Este reconhecimento é essencial para a identidade 

profissional.  

Braga (2001, p.62) alude-nos acerca da socialização profissional como 

uma processo de partilha de valores, atitudes, interesses, destrezas e 

conhecimentos, ou seja, da cultura do próprio grupo. Segundo esta perspetiva 

dialética, os professores iniciantes inteiram-se da cultura do grupo, mas 

também a influenciam. Com esta socialização, os professores adquirem o 

sentimento de identidade profissional, de pertença a um grupo com o qual se 

identificam. Analogamente, Alonso (1987), indica que “(…) este sentido de 

pertença e identidade profissional implica a participação em associações 

especializadas dentro das quais se organizam encontros, reuniões de trabalho 

e troca de experiências (…). Tudo isto é o que leva ao crescimento e 

enriquecimento do que dominamos de “cultura duma profissão”.” 

Como balanço final destes momentos, considero que são 

imprescindíveis para quem quer aprender a ser professor. As aulas, por si só, 

não são suficientes porque o papel do professor não é apenas dar aulas. Por 

outro lado, se o leitor for um futuro professor estagiário, não pense que é tudo 

“um mar de rosas” porque o trabalho é duro mas “quem faz por gosto não 

cansa”. Se for uma pessoa já com experiência neste ramo, sorrirá e pensará 

que são momentos em que todos são importantes, onde existem discussões 

difíceis de ultrapassar, contudo, no final, onde a sensação é estupenda! Foi 

fruto do nosso trabalho e demos-lhe sentido ao dar significado para os próprios 

alunos.  

Com nostalgia, deixo, por fim, um retalho escrito por alguém, anónimo 

(mas que com certeza bem conhece a ESAS), sobre o tema “lugares”, para 

que, juntos, possamos refletir sobre o “nosso lugar”: 
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“Lugares percorridos 

Lugares sentidos 

Lugares ausentes 

Há os lugares com que sempre sonhámos 

E há os lugares que nunca ousámos sentir 

Há aqueles lugares… 

Para pensar 

Para esquecer 

E depois há aqueles lugares dos quais temos pressa de sair… 

Nos quais temos medo de entrar… 

Lugares que perdemos 

Lugares que nos perderam 

Lugares com nome 

Ou sem nome 

Lugares que perderam o nome 

Lugares que valem pelo nome que souberam ser 

Lugares sem fim 

Lugares a monte e aos montes 

Lugares perdidos no Oceano 

Até há Espaço sem lugares 

Há lugares que não compreendemos 

Lugares perdidos para lá do Sonho 

Outros retidos nas memórias que o tempo desconhece 

Uns são ar, outros são terra e muitos são fogo! 

Alguns são desertos… outros solidão… 

Uns são cume e outros sopé 

Em alguns desagua a incerteza dos tempos que param! 

Em outros nasce a corrente das vontades que outrora mudaram o mundo 

Em poucos mora a coragem… 

Em alguns… a esperança! 

Em muitos a injustiça e em demasiados a cobardia! 

Há lugares com correntes que são celas 

Mas também há lugares com correntes que são voz 

De todos os lugares, amámos aqueles em que fomos Livres. 

Aqueles em que fomos gente 

Aqueles em que as memórias se edificaram 

E deram sentido a cada presente que rapidamente se esvai…”  

 

(Anónimo, panfleto do 14º Sarau ESAS) 
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As formações 

 

“Devemos planear o desejável e fazer o possível.” Arnaldino Ferreira 

 

 Começo este subcapítulo precisamente com uma das frases que o meu 

PC mais repetiu ao longo do ano: “Devemos planear o desejável e fazer o 

possível.” (Arnaldino Ferreira). O contexto em que a referia é um pouco díspar 

do presente, contudo, é pertinente, na minha opinião, em tudo o que fazemos 

na vida. De facto, devemos planear tudo com a esperança de que irá correr 

como previsto, pois devemos estar conscientes de que tudo fizemos para 

prever eventuais incidentes. No final, se por qualquer motivo não for possível 

realizar como havíamos pensado, então devemos ficar felizes pela nossa 

capacidade de decisão e por estarmos mais uma vez a aprender diferenças 

entre a realidade e o sonho.  

 Relativamente a este subcapítulo, tenho a dizer que a minha prestação 

ficou aquém daquilo que previa no início do ano letivo. Inicialmente, pretendia 

aprender tudo e fazer tudo o que fosse preciso para colmatar todas as minhas 

lacunas, enquanto pessoa e profissional. Transcrevo um parágrafo do meu PFI 

sobre esta mesma ambição: “Todos nós devemos entrar em intro e 

retrospeção, percebendo as nossas maiores dificuldades ou fraquezas. Depois 

de definidas, no sentido de aperfeiçoar o que somos enquanto pessoas e 

enquanto profissionais, devemos estruturar uma série de estratégias para 

melhorar esses mesmos pontos.” (Projeto de Formação Individual, p. 14). 

Apesar de, no mesmo documento, elencar tanto as dificuldades como as 

estratégias a seguir, na verdade a maior parte não as consegui cumprir.  

 Uma das minhas grandes dificuldades é comunicar em público. Mas, 

conforme apontava no meu PFI, “(…) este tipo de perfil não parece compatível 

com uma professora, já que a sua grande ferramenta é a comunicação entre 

alunos, colegas, pais, etc.” (Projeto de Formação Individual, p. 14). Ao longo do 

ano letivo pesquisei ações de formação e inscrevi-me nelas. Infelizmente, 
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quando encontrava uma em que pudesse participar, acabava por ser adiada 

por falta de participantes ou porque o espaço afinal já estava ocupado e depois 

alteravam para uma data em que para mim era incompatível com aulas, treinos 

e provas.  

 A minha postura de insegurança apenas se verifica aquando uma 

apresentação em que eu sei que estou a ser avaliada, como foi o caso da 

apresentação do PFI e como será a defesa deste mesmo relatório (Felizmente, 

quando estou na pele de professora ou treinadora, isso não acontece!). O meu 

esforço será sempre o de transmitir aquilo que sei e de esperar ser 

reconhecida por isso. 

 Outra dificuldade que elenquei no meu PFI foi o inglês. Na altura em que 

frequentava a escola, e mesmo a faculdade, descurei-me desta ferramenta e, 

hoje em dia, percebo a sua importância. Felizmente, já iniciei a minha 

aprendizagem ao ingressar num curso de inglês, no Wall Street Institute.   

 Apesar de, como disse, deste capítulo ficar aquém do esperado, nunca é 

tarde para começar e para aprender, pelo que, com certeza, terei muitos 

momentos de formação ao longo da minha vida.  

 

Embrenhando 

 “Nada acontece por acaso.” 

 

 Na vida, nada acontece por acaso. Se alguma coisa aconteceu de certa 

forma era porque assim tinha que ser. Este pensamento está sempre comigo e 

não consigo relacioná-lo com alguém ou com algum episódio da minha vida. 

Contudo, com certeza que esta forma de pensar não surgiu do nada, mas sim 

fruto da experiência e muita reflexão. 

 Escolhi falar-vos sobre o embrenhar, ou envolver, com a minha turma 

porque considero ter havido momentos particulares em que me fui 
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aproximando mais dos meus alunos, fora do pavilhão e, como já referi, até 

mesmo fora da escola.  

 Falo-vos sobre aqueles momentos em que não somos apenas 

professores de EF, dentro do pavilhão. Somos professores que os 

acompanham em visitas de estudo, somos professores que ouvem as 

preocupações dos seus pais e somos, também, professores que conversam 

com eles na fila do bar e nas feiras da escola.  

 Esta aproximação é essencial para entendermos um pouco mais os 

nossos alunos e para que eles percebam que um dos papéis do professor é 

exatamente ouvir o aluno e ajudá-lo a crescer e a ultrapassar obstáculos.  

 Delors e seus colaboradores (1996, p.89) defendem que cabe aos 

profissionais docentes ajudar a nortear e a orientar os seus educandos neste 

processo complexo de integração no mundo. Segundo os autores “(…) Não 

basta, de facto, que cada um acumule no começo da vida uma determinada 

quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se indefinidamente. É, 

antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do começo ao fim da 

vida, todas as ocasiões de actualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros 

conhecimentos, e de se adaptar a um mundo de mudança.” Com o intuito de 

dar resposta às suas missões, a educação deve organizar-se em volta de 

quatro pilares de aprendizagens fundamentais que, ao longo da vida, serão os 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer, adquirindo instrumentos de 

compreensão; aprender a fazer, para agir sobre o meio envolvente; aprender a 

viver juntos, participando e cooperando com os outros em todas as atividades 

humanas; aprender a ser, integrando os três precedentes. Desta forma, os 

professores não devem apenas ser transmissores de conhecimentos 

científicos, mas também devem contribuir para a construção global do ser 

humano.  

 Como parte integrante das normas orientadoras do estágio profissional, 

a relação com o Diretor de Turma (DT) é sugerida para que o professor 

estagiário compreenda o seu papel, ao nível da gestão e organização, assim 
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como, e principalmente, ao nível da intervenção com os alunos e seus pais e 

encarregados de educação (Zélia Matos, 2012). 

 Infelizmente, a hora de atendimento aos pais e encarregados de 

educação foi muitas vezes incompatível com os horários da faculdade, por ser 

exatamente no único dia em que tinha aulas no Porto. Apesar deste 

contratempo, muitos foram os momentos ricos, de aprendizagem e 

envolvimento, que me fizeram entender melhor o comportamento de certos 

alunos da minha turma.  

 Logo na primeira reunião com a DT me apercebi de problemas que 

nunca pensava ter que vivenciar. Mais do que isso, alunos da minha turma com 

problemas que eu nunca suspeitaria face ao seu comportamento na minha 

aula. Todavia, ainda era no início do ano pelo que poderiam suceder-se algum 

episódio do qual eu chegasse à conclusão de que algo de anormal se passaria 

com eles. Este espanto pode ser observado na primeira reflexão sobre o 

contacto com a DT: “Na segunda-feira consegui contactar a DT da minha 

turma, pelo que combinámos ser hoje a nossa primeira reunião. Nela falámos 

sobre os problemas da turma que muito me espantaram. Alguns alunos da 

turma apresentam problemas como vigilância pela proteção de menores, 

mentiras, desmotivação, faltas, conversa. Face à quantidade de problemas 

decorrentes nesta turma, fico um pouco desconcertada pelo rumo indefinido de 

alguns dos seus elementos. Preocupo-me em arranjar soluções para ajudar 

estes alunos, mas não há muito para fazer a não ser conversar com eles e 

percebê-los, dando algum sentido às suas ações e à sua vida. Um conselho 

que a DT me deu foi tentar ajudar sem nos envolvermos muito porque depois 

somos nós imbuídos neste baralho de problemas e isso pode prejudicar-nos.“ 

(in Diário de Bordo, 11 de outubro de 2012, pp. 52-53). Conforme se pode 

observar, era minha preocupação ajudá-los no que fosse necessário para que 

nenhum deles se perdesse no seu início de caminho, contudo, a DT, face à sua 

experiência, avisou-me logo que não podia deixar-me envolver em demasia, 

caso contrário iria sentir-me desmotivada e desgastada por não conseguir 

atingir os meus objetivos um tanto inalcançáveis. 
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 Devido a este contacto, para além de entender os processos 

administrativos e de gestão que estão sob a responsabilidade do DT, inteirei-

me da realidade da turma, das suas caraterísticas e problemas. É diferente ver 

os alunos num ambiente mais prático como é o caso da EF. Por vezes, 

construímos uma imagem de um aluno que pode não ser a mais verdadeira. 

Alunos que eu pensava que eram empenhados e afinal apenas o são na EF 

pela sua paixão pelo Desporto. Alunos que não são empenhados na EF mas 

que o são nas outras aulas. Alunos que apenas eu tive problemas de 

indisciplina com eles. Alunos que apenas os outros professores tiveram 

problemas com eles. Tudo muda nas relações e nos espaços. O que aprendi 

com isto é que não podemos criar elações sobre as pessoas utilizando como 

referência apenas uma opinião e um determinado ambiente. Não obstante, 

poderemos utilizar os diferentes intervenientes e espaços para os educar 

enquanto pessoas que vivem em sociedade. Por conseguinte, pais e 

professores, em casa e na escola, devem unir esforços para os educar a estar 

em sociedade, respeitando empatias e lugares.  

 Mas afinal para que serve um professor de EF conhecer melhor os seus 

alunos fora do pavilhão? É natural que o comportamento seja diferente com 

pessoas e lugares diferentes, contudo, existe sempre caraterísticas 

transversais. O esforço para os conhecer melhor levou-me a ter cuidados na 

forma de falar com alguns deles e nas atitudes a tomar face a um conflito 

durante a aula. Certos de que há dias bons e maus, os professores são 

também psicólogos que devem entender os seus alunos e observar as suas 

expressões e comportamento corporal para perceber se é um bom dia para os 

chamar à atenção ou se é um bom dia para deixar passar um incidente, não 

criando um ainda maior. Por exemplo, um dos meus alunos com mais 

problemas de estrutura familiar, na maior parte das aulas, era muito 

participativo e o primeiro a fazer o que eu pedia; noutras aulas, respondia de 

mau tom ao que eu perguntava e recusava-se a fazer certos exercícios. Se eu 

não conhecesse o seu historial teria uma atitude severa perante tais 

comportamentos. Ao invés disso, falava tranquilamente com ele e isso 
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aproximou-o mais de mim, aumentando a confiança e diminuindo aqueles 

acontecimentos.  

 Também as visitas de estudo são importantes para esta aproximação, 

na medida em que os alunos se sentem mais à vontade para conversar sobre 

aspetos pessoais. O que fica são as conversas sobre o seu futuro, sobre as 

suas atividades diárias e sobre a empatia que muitos demonstraram perante 

mim. A visita de estudo que eu acompanhei fez-me acreditar que era capaz de 

atingir um objetivo que tracei no início do ano: “tocar” nem que seja a um aluno 

como os meus professores-estagiários, outrora, fizeram comigo.  

 Para terminar, volto a relembrar a frase com que comecei: “nada 

acontece por acaso”! Todas estas experiências e momentos me ensinaram 

algo enquanto professora e mesmo enquanto pessoa. Até mesmo uma simples 

conversa no bar me fez perceber melhor certos alunos. O meu conselho para 

futuros professores e que aproveitem estes momentos informais e conheçam 

os seus alunos. Acreditem que nada acontece por acaso e aprendam, então, 

com cada momento. Tentem transferir uma simples conversa de bar para a 

vossa aula. Se calhar, o teor dessa conversa pode levar-vos a agir de outra 

forma com essa pessoa, melhorando, assim, a vossa relação.  

  

  

  

  

  

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV – Um percurso de mim   
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Capítulo IV – Um percurso de mim 

 

O último capítulo é o mais delicioso. Não por ter acabado e poder 

descansar, mas porque é o encerrar de um capítulo da própria vida e a 

esperança de um virar de página. 

 

Quem fui, quem sou e quem almejo ser 

  

“Os melhores conseguem sempre!” 

Quem fui, trouxe-me até aqui; quem sou, as palavras falam por si; quem 

almejo ser, eu não sei. Quero ser eu. Com toda a minha garra atingir os meus 

objetivos. Penso que a minha carreira profissional passa pelo clube de 

ginástica e pela decoração. Acredito que, mais cedo ou mais tarde, os 

melhores conseguem sempre! Por isso lutarei e farei aquilo que achar melhor 

no momento. Depois, o futuro o dirá. E um dia, quem sabe, estarei a dar aulas 

na escola e a passar por tudo outra vez, com outra maturidade e outra 

perspetiva. 

Deixo-vos, por fim, um poema que escrevi num daqueles momentos de 

reflexão, cuja vontade de partilhar nos leva a escrever com a alma: 
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Quem sou 

 

Eu sou pétala de rosa, 

Tão suave e delicada. 

Sou também o seu espinho 

Que, por vezes, fere sem intenção. 

Eu sou eu… 

Carinhosa o bastante, 

Lutadora sem medo, 

Alma vibrante, 

Com o futuro em segredo. 

 

Quem eu sou, amanhã já não sei, 

Porque o que fui mudou o que serei! 
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“O Mundo de Sofia” e o mundo das certezas 

 

“Nós somos parasitas minúsculos que vivem na pele do coelho.” Jostein 

Gaarder 

 

“O Mundo de Sofia” é uma obra que leva os seus leitores numa viagem 

filosófica em torno da vida. Jostein Gaarder, seu autor, cria um enredo de 

personagens que poucos o devem decifrar no início da escritura. A história fala-

nos de uma menina, a Sofia, que recebe uma série de cartas de um professor 

que desconhece, mas que a conhece a ela. Nessas cartas, o seu professor fá-

la pensar sobre tudo o que se passa ao seu redor. Uma das primeiras questões 

que lhe coloca é um tanto intrigante: “Quem és?”. Sofia olha-se no espelho e 

descreve o que sabe e o que vê, dizendo o seu nome, idade, onde mora e as 

caraterísticas mais ou menos marcantes do seu aspeto físico. Contudo, não 

fica satisfeita com a sua própria resposta. Era mais do que aquilo. Os seus 

pensamentos começaram a vaguear, tentando perceber onde é que o seu 

professor queria chegar com tal pergunta, inicialmente tão óbvia. Nós seríamos 

a mesma pessoa se nos chamássemos de maneira diferente? Será que 

sabemos mesmo de onde viemos e aonde pertencemos? Quem somos, afinal? 

Estas questões deixaram Sofia a refletir, alheando-a do mundinho das 

certezas que viviam a sua família e amigos. No dia a dia, acreditamos no que 

está a acontecer sem questionar nada, sem querer saber mais. Vivemos no 

mundinho das certezas.  

Ao longo da sua viagem filosófica, Sofia e os leitores da obra, começam 

a refletir à luz dos pensamentos de grandes filósofos que mudaram o 

entendimento do mundo. Para ajudar a menina a responder à primeira questão, 

o professor mistério comparou a vida a um truque de magia. Os seus 

espectadores atentos sabem que foram enganados, mas gostariam de 

perceber como. Outros, inocentes, simplesmente ficam surpreendidos por algo 

que os ilude. Mas o professor vai mais além. Pede a Sofia e aos leitores para 

imaginar que nós, os seres humanos, estamos no próprio truque de magia. O 
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mágico tira o coelho da cartola vazia e o mundo surpreende-se. Para ele, nós 

estamos na pele do coelho: “Nós somos parasitas minúsculos que vivem na 

pele do coelho.” (Gaarder, p.24). A diferença, como afirma, é que uns 

permanecem na pele, outros, os filósofos e todos os que pretendem conhecer 

mais e perceber como as coisas funcionam, trepam pelo pêlo e olham, olhos 

nos olhos, no mágico.  

Esta imagem de ânsia de conhecimento e de capacidade de nos 

surpreendermos devia ser comum em todos nós. Andamos no mundo, muitas 

vezes, sem questionar o que se passa à nossa volta. Percebemos, por vezes, 

que fomos enganados mas nada fazemos para descobrir, permanecendo na 

pele macia do coelho, com medo que a aragem nos derrube se subirmos alto.  

Esta obra está longe de ser compreendida por mim, pois todas as frases 

dão que pensar. Desde os meus dez anos que ando a tentar lê-la de início ao 

fim. Comecei cedo demais para perceber a profundidade das suas palavras e 

da ligação que existe com a nossa vida. Mas, agora, neste ano de balanço, é 

este livro que faz sentido para mim.  

Ao longo da obra, Sofia vai percebendo que alguma coisa não está a 

bater certo na realidade que ela conhece. Parece que existem duas realidades. 

A dela e a de outra menina, cujo pai escreve cartas mas que vão ter à caixa de 

correio da casa de Sofia. Estranho. Quem é ela? Qual a relação entre Sofia e a 

menina? 

O mestre de filosofia vai ajudando a Sofia a pensar. A questionar-se. A 

refletir. A ser uma pessoa incansável na busca da verdade. A deslumbrar-se 

pelo que se passa à sua volta. Até que, chega a dada altura e percebe que são 

“um corvo branco”. Simplesmente só existem no pensamento de alguém. Sofia 

é nada mais do que uma personagem de história que o pai da tal menina criou 

para que pudesse fazê-la pensar e estar mais próximo dela durante a sua 

viagem de negócios. O mestre e a Sofia perceberam que o mundinho das 

certezas já não fazia sentido para eles. Estavam à mercê da vontade do pai 

daquela menina. Não tinham vontade própria.  

Mas, como em todas as histórias, os “bons” ganham sempre. Apesar de 

cingidos àquela realidade, aqueles dois decidiram enganar o pai da menina, 
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não deixando que ele acabasse a história. Fugiram, por uma toca, para um 

lugar entre as duas realidades. Ao invés de terem o seu destino traçado logo 

desde as primeiras páginas, estes dois pensadores decidiram “saltar” da 

história e escolher o seu próprio caminho. O preço a pagar é não ficarem com a 

sua família e não conseguirem ser ouvidos por ninguém. Final um pouco 

controverso pois eles tudo fizeram para serem ouvidos. No entanto, decidiram 

que não haveria ninguém que tomasse rédeas à sua vida, escolheram o livre-

arbítrio.  

Agora, transportando esta realidade para mim, eu sou pouco aventureira 

mas muito pensativa. Acredito na verdade e no concretizar dos meus sonhos. 

Independentemente de acharem certo ou errado, eu sou o que sou e tomo as 

minhas próprias decisões. Tenho defeitos, como toda a gente, e um deles é 

definir muito o meu destino. Vivo no mundo das certezas. Penso o pormenor 

para que tudo corra como quero.  

Este ano, tão (in) particular, fez-me querer pensar outra vez no 

significado do livro e da própria vida. Certezas, ninguém as tem. Apenas que 

vamos morrer, dizem. Mas, mesmo esta certeza pode trazer discórdia se 

começarmos a definir o que é a morte e o que há depois dela. Eu tinha a 

certeza que iria ser professora de EF e que iria gostar. O meu caminho estava 

traçado. Agora, não a tenho mais. Agora, acredito em capítulos e subcapítulos. 

Agora, acredito que eu sou a autora do meu próprio livro, porque sou eu que 

escolho os meus caminhos. Contudo, vou-me descobrindo no meu próprio 

enredo e vou deixando influenciar-me pelo que se passa à minha volta. Eu sou 

a peça fundamental e posso “saltar” sempre que quiser, mas não sou a 

detentora da verdade e do meu destino. Eu não vivo mais no mundo das 

certezas mas sou eu que decido o que quero começar a escrever. Consoante 

aquilo que for acontecendo, irei, simultaneamente e continuadamente, 

terminando e começando diferentes capítulos da minha vida. 
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Anexo 1 – A indisciplina nas aulas de educação física: estratégias 

utilizadas 
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Resumo  

O estudo tem como propósito central caraterizar os problemas de indisciplina de uma dada turma e criar um protocolo de 

intervenção ajustado às caraterísticas tanto da turma como dos seus professores, por forma a criar um bom clima de ensino 

e de aprendizagem. As preocupações iniciais residiram em perceber a gravidade dos comportamentos de indisciplina, 

identificar em que altura ocorria com maior frequência e caraterizar o tipo de procedimento de controlo por parte do 

professor perante tais comportamentos. A amostra foi composta por vinte e nove alunos, do décimo ano de escolaridade, 

em que vinte e dois eram do sexo masculino e sete do sexo feminino. Para averiguar o tipo de comportamento de 

indisciplina foi utilizado o Sistema de Observação dos Comportamentos de Indisciplina (Emonts e Piéron, 1988); para 

entender em que momentos da aula esses comportamentos ocorriam com maior frequência foi utilizado o Sistema de 

Análise do Tempo de Aula (Carreiro da Costa, 1988); por fim, para caraterizar o tipo de procedimento de controlo utilizado 

pelo professor foi utilizado o Sistema de Observação dos Procedimentos dos Controlo do Aluno (Henkel, 1991). Os 

resultados apontam que os comportamentos de indisciplina daquela turma não eram graves, uma vez que a grande maioria 

dos comportamentos eram dirigidos à Atividade, nomeadamente nas subcategorias Conversa/perturba e Modifica a 

atividade. Averiguou-se, também, que estes comportamentos ocorriam, maioritariamente, durante a Prática e os momentos 

de Instrução à classe. Relativamente aos procedimentos de controlo do professor, este apresentou mais procedimentos de 

reação (tutoriais) ao invés de prevenção (antecipatórios). Com base nestes resultados, procedeu-se à elaboração de um 

protocolo de intervenção que demonstrou terem efeitos positivos na melhoria dos comportamentos de indisciplina. 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; INDISCIPLINA, CONTROLO DO ALUNO, TEMPO POTENCIAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

Abstract  

The present study aims were characterized the indiscipline problems presented in one high school class and develop an 

intervention protocol, adjusted to the class and professors characteristics, in order to promote a healthy teaching-learning 

environment. With the objective characterized the indiscipline problems, it was evaluated several aspects of the 

misbehaviors, such as severity, when did they occur and frequency, as well as, the procedures undertaken by the professor 

towards such behaviors.The sample was composed by twenty-nine students, from the 10
th

 grade (twenty two males and 

seven females). On perusing our objectives, three different scales were used. The SOCI (Emonts e Piéron, 1988) was 

performed with the objective characterize the indiscipline problems; in order to understand frequency and timeline of 

indiscipline problems, the SATA (Carreiro da Costa, 1988) was used; additionally, the control behaviors undertaken by the 

professor towards such behaviors were assessed with the SOPCA (Henkel, 1991).The results point out that indiscipline 

problems pertained by the class in study can be evaluated as not severe, since the most part of behaviors occur towards 

Activities, namely on the subcategories Talk / disturbs and Modifies the activity. Furthermore, the indiscipline problems 

occurred manly during the Practice and moments of Instruction. Additionally, concerning professors control behaviors, it 

was found that they were mostly action procedures (tutorials), instead of prevention (anticipatory).The present results lead 

to the development of an intervention protocol that has shown positive effects in improving the indiscipline behaviors. 

Keywords: Physical education, indiscipline, student control, academic learning time 
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1. Introdução 

A disciplina de uma turma é a grande luta 

que todos os professores, de qualquer área, têm 

de travar ao longo dos anos para que se criem 

condições propícias ao ensino e à aprendizagem.  
Para além do ensino dos conteúdos 

disciplinares, o professor é um educador de 

valores e, como tal, deve formar cidadãos 

socialmente respeitadores das regras vigentes. 

Como defende Jacques Delors e seus 

colaboradores (1996, p.89) “À educação cabe 

fornecer, de algum modo, os mapas de um 

mundo complexo e constantemente agitado e, ao 

mesmo tempo, a bússola que permita navegar 

através dele”.  

Esta máxima da educação é transversal a todas 

as áreas, incluindo à EF. Os diversos programas 

de EF, propostos centralmente por 

departamentos do Ministério da Educação com 

o intuito de servir de “(…) guião para a ação 

do professor”, dos departamentos e da própria 

escola, visam o desenvolvimento dos seus 

alunos e a coordenação entre os diversos 

professores e escolas. Assim, é uma forma de 

homogeneizar as finalidades, objetivos e 

competências requeridas a todo e qualquer 

aluno que esteja ao abrigo da LBSE. Nas suas 

orientações, podemos verificar a constante 

busca de valores, esplanadas, por exemplo, nos 

objetivos comuns a todas as áreas, que passo a 

citar: 

“Participar activamente em todas as 

situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: 

- relacionando-se com cordialidade e 

respeito pelos seus companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no de adversários; 

- cooperando nas situações de 

aprendizagem e de organização, escolhendo as 

acções favoráveis ao êxito, segurança e bom 

ambiente relacional na actividade da turma; 

- assumindo compromissos e 

responsabilidades de organização e preparação 

das actividades individuais e/ou de grupo, 

cumprindo com empenho e brio as tarefas 

inerentes; 

- combinando com os companheiros 

decisões e tarefas de grupo com equidade e 

respeito pelas exigências e possibilidades 

individuais.” (Programa de Educação Física 

10º, 11º e 12º, 2001, p. 13). 

Palavras como cordialidade, respeito, 

segurança, responsabilidade e equidade são 

essenciais para manter a disciplina na sala de 

aula. Como refere Henkel (1991, pp. 52-53), 

“(…) discipline is defined as the child’s self 

control” e também “(…) as internal or external 

exhibition of control that results in acceptance 

of, and compliance with, a standard for 

conduct”. Por outro lado, a indisciplina deve ser 

entendida como a quebra das regras implícitas 

ou explícitas, que constituem o código de 

conduta (Mendez, F. & Pimentel, J., 1998, 

p.591).  

Dentro do controlo da turma, têm vindo a 

surgir diversas linhas de pensamento, no sentido 

de o melhorar. Em primeiro lugar, surge a 

necessidade de realizar uma explicação, de 

forma clara e sucinta, sobre as regras a serem 

cumpridas durante a realização da aula. Maria 

Teresa Oliveira (2001, p.6) menciona que os 

professores mais eficazes são os que, 

constantemente interferem nos comportamentos 

ditos apropriados e não apropriados, limitando, 

por isso, os episódios de indisciplina. Em 

segundo lugar, os próprios professores devem 

repensar os seus métodos de ensino e o modo 

como organizam a sua aula, por forma a reduzir 

tempos de transições e a tornar mais 

motivadores os exercícios propostos (Brito, 

2009, p.6046; Oliveira, 2001, p.7). Em terceiro 

lugar, levanta-se a questão de definir ou não as 

regras com o consentimento da turma. Restuccia 

e Bundy (2003, p.7), num trabalho sobre o 

desenvolvimento positivo da juventude, 

incentivam a criar uma cultura em que os 

próprios jovens ajudam na definição das regras 

e resolvem os seus conflitos, conversando 

abertamente em grupo.  

A indisciplina é uma das maiores causas de 

stress, ansiedade e exaustão de professores, 

conforme aponta um estudo realizado pelo 

Instituto de Superior de Psicologia Aplicada. A 

notícia veio alarmar a comunidade pois indica 

uma percentagem muito elevada (30%) de 

professores stressados permanentemente, o que 

pode levar a constantes depressões (Oliveira, 

2012). 

Cientes da perigosidade destes factos, é 

urgente mudar comportamentos e gerir bem as 

expectativas do trabalho de cada um. Assim, 

resolvemos realizar este trabalho no sentido de 

ser uma mais-valia para quem tem problemas de 

indisciplina na sua aula. Conforme será 

evidenciado na apresentação e discussão dos 

resultados, existem diversas formas de ver o 

mesmo comportamento, de o classificar e de o 

alterar, tudo depende da personalidade do 

professor e dos seus alunos. Não obstante, após 

a identificação do tipo e gravidade de 
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indisciplina, iremos elencar em que altura da 

aula é que ocorrem para puder intervir mais 

especificamente. O principal propósito do 

presente trabalho é criar um protocolo de 

intervenção, ajustado às caraterísticas tanto da 

turma como dos seus professores, por forma a 

criar um bom clima de ensino e de 

aprendizagem.  

 

2. Apresentação do Estudo 

2.1 - Contexto de realização do estudo 

 

O estágio profissional, inserido na 

formação inicial de professores, carateriza-se 

como um momento em que o professor-

estagiário assume todas as funções de um 

professor, desde a organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem, passando pela 

participação ativa nos projetos da escola bem 

como na relação com a comunidade, até a uma 

vertente de desenvolvimento profissional. Na 

primeira área referenciada, e como menciona as 

normas orientadoras do estágio profissional, o 

professor-estagiário tem como preocupações a 

conceção, planeamento, realização e avaliação 

do ensino. Assim sendo, o professor, no início 

do ano, define metas a atingir no final do ano, 

consoante as caraterísticas da turma e da escola 

e consoante as suas conceções de ensino e de 

aprendizagem. É neste estabelecimento de 

regras, na forma como são ou não cumpridas e 

nas punições aplicáveis que rege uma das 

maiores dificuldades para o professor-estagiário. 

Quando uma turma não cumpre as regras pré-

estabelecidas, torna difícil todo o processo de 

ensino e aprendizagem. Assim, é exigível, ao 

professor, uma componente reflexiva e 

investigativa, por forma a encontrar soluções 

para os problemas vigentes na sua turma, tendo 

como objetivo final o de proporcionar 

aprendizagens aos alunos.  

   

2.3 - Tipo de estudo 

 

Este é um estudo de investigação-ação, em 

que os professores responsáveis planeiam a 

aula, analisam os acontecimentos durante a 

ação, refletem sobre as presumíveis alterações 

necessárias, e reformulam ou não as suas 

estratégias, iniciando um novo ciclo de 

investigação-ação. Este ciclo, definido por Carr 

e Kemmis (1986), é utilizado frequentemente 

pelos profissionais docentes para resolver 

problemas surgidos nas suas práticas.  

 

2.3 – Formulação do problema e objetivos 

 

Como já fora referenciado, o problema que 

nos surgiu no decurso da prática, motivo para a 

presente investigação, foi a indisciplina nas 

aulas de EF. Face a este problema de controlo 

da turma, surgiram algumas questões que 

gostaríamos de ver resolvidas, questões estas 

que se transformaram nos seguintes objetivos: 

1 – Identificar o tipo de problema de 

indisciplina que a classe apresenta; 

2 – Identificar em que altura (s) da aula 

ocorre; 

3 – Caraterizar as estratégias de 

intervenção face aos problemas de indisciplina; 

4 – Definir e aplicar um protocolo de 

intervenção; 

  

2.4 - Limitações do estudo 

 

Consideramos que as limitações de um 

estudo podem enviesar os resultados e as 

consequentes conclusões que daí serão 

extraídas. Por este motivo, alertamos para os 

seguintes pontos: 

 

1 – A amostra 

Este estudo é um estudo de investigação-

ação, cujos dados, resultados e conclusões, só 

poderão ser retirados para esta mesma turma, 

com estes professores, uma vez que se os 

intervenientes educativos fossem diferentes, a 

realidade seria muito provavelmente diferente.  

 

2 – Os conteúdos das aulas 

O facto de só serem filmadas aulas de EF, 

no ginásio interior, para melhor qualidade da 

imagem e da voz, faz com que limite os 

conteúdos das aulas. Escolhemos, então, filmar 

duas aulas de ginástica e dança, sendo estes 

conteúdos os menos apreciados pela maioria da 

turma.  

Consideramos que, caso filmássemos uma 

aula de desportos coletivos onde existem, por 

norma, muitas bolas e outros materiais propícios 

à indisciplina, o comportamento da turma 

pudesse ser diferente, apesar de serem 

conteúdos do seu agrado.  

 

3 – O conhecimento da filmagem 

Como se trata de filmagens, é sempre 

necessário pedir autorizações, tanto à direção da 
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escola (anexo 11) como aos próprios 

encarregados de educação dos alunos (anexo 

12). Assim, os alunos tomam conhecimento de 

que serão filmados, o que pode condicionar o 

seu comportamento nas aulas, na tentativa de 

não ficar gravado nenhum episódio que os 

possam prejudicar. 

3. Material e Métodos 

3.1 - Caraterização da amostra 

 

A amostra foi composta por vinte e nove 

alunos, do décimo ano de escolaridade, da 

Escola Secundária de Alberto Sampaio, em 

Braga. Vinte e dois são do sexo masculino, 

perfazendo 75,86% da amostra, e sete do sexo 

feminino, representando 24,14% do total da 

amostra (conforme Quadro 1). 

Quadro 1 – Distribuição dos participantes por sexo, em que 
N é o tamanho da amostra 

Sexo Frequênci
a 

Percentu
al 

Masculin
o 

22 75,86 

Feminino 7 24,14 

N 29 100 

 
Os alunos tinham idades 

compreendidas entre os 14 e os 16 anos de 

idade, numa média de idades de 14,7 (conforme 

Quadro 2). 

Quadro 2 – Média de idades da amostra, em que N é o 
tamanho da amostra 

 N Mínimo Máximo Média 

Idade 29 14 16 14,7 

 

3.2 - Procedimentos e instrumentos de 
recolha 

3.2.1 – Material 

Para a recolha dos dados, decidimos gravar 

vídeo e áudio as duas aulas de EF, já referidas 

anteriormente. Para tal, algum material foi 

necessário: 

 Câmara de vídeo e tripé 

 Microfone sem fios  

 Fichas de observação e grelha de 

registo de dados: Sistema de 

Observação dos Comportamentos de 

Indisciplina (SOCI); Sistema de 

Análise do Tempo de Aula (SATA); 

Sistema de Observação dos 

Procedimentos de Controlo do Aluno 

(SOPCA).  

 

3.2.2 – Instrumentos  

 

Para a análise dos comportamentos de 

indisciplina dos alunos, utilizamos o SOCI que, 

segundo Oliveira (2001), foi inspirado em 

Siedentop (1983) e criado com base nos estudos 

sobre a disciplina (Piéron e Emonts, 1988). Este 

instrumento tem como objetivo verificar a 

ocorrência dos comportamentos de indisciplina, 

definidos em quatro dimensões e dezasseis 

categorias passíveis de ser analisadas no Anexo 

2.  

Para perceber em que altura da aula 

aqueles comportamentos ocorreram, 

empregámos o SATA (Carreiro da Costa, 1988), 

sistema este que diversos profissionais de EF 

têm vindo a utilizar (Oliveira, 2001), que 

engloba cinco dimensões (conforme Anexo 3). 

Por fim, para caraterizar o comportamento 

do professor face aos episódios de indisciplina, 

utilizámos o SOPCA, proposto por Henkel 

(1991), que compreende quatro dimensões e 

vinte e duas categorias, analisáveis no Anexo 4.  

 

3.2.3 - Validade dos instrumentos utilizados 

 

Os instrumentos acima referidos foram já 

utilizados em diversos estudos, sendo a sua 

validade garantida (Henkel, 1991; Oliveira, 

2001; Sarmento, 1990). 

 

3.2.4 - Fiabilidade da observação 

 

Para validar um estudo é necessário 

controlar todas as variáveis, para que os 

resultados sejam generalizáveis a outros 

sujeitos. Contudo, como indica Coutinho (2008, 

p.13), “(…) os resultados de uma investigação 

qualitativa são sempre uma visão subjetiva que 

implica necessariamente o investigador com 

todo o seu background pessoal e profissional”. 

A autora refere, também, que estes métodos 

continuam a ser vistos como “(...) inválidos e 

não fiáveis (…)”, pelo que é necessário que os 

investigadores tenham mais conhecimentos e 

estejam treinados para realizar um estudo desta 

envergadura (Coutinho, 2008, pp. 6 e 13).  
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Frequência %

Atividade 45 84,91

Material 1 1,89

Alunos 

dispensados
4 7,55

Professores 0 0,00

Colegas 3 5,66

Global 53 100,00

1º MomentoDimensões 

SOCI

Não obstante, foi necessário garantir 

validade interna dos resultados, estabilizando os 

instrumentos e os seus investigadores. 

 

3.2.4.1 - Fiabilidade intra-observador 

 

Para garantir a fiabilidade intra-

observador, analisámos e aplicámos os 

instrumentos em dois momentos, com um 

espaço de duas semanas entre eles, “(…) para 

que problemas associados às questões da 

memória fossem minimizados” (Oliveira, 2001, 

p.175).  

Para calcular os índices de fiabilidade, 

utilizamos a seguinte fórmula de Bellack 

(1973), referenciada pela autora: 

 

          
       

                  
       

3.2.4.2 - Fiabilidade inter-observador 

 

Da mesma forma, calculámos o índice de 

fiabilidade inter-observador, para garantir que 

dois observadores diferentes codificam o 

mesmo comportamento da mesma maneira.  

 O observador escolhido foi um 

professor da escola, que não estava envolvido 

no processo de estágio, nem conhecia a turma 

envolvida. Desta forma, fica salvaguardada 

qualquer presunção sobre o comportamento da 

turma.  

 

3.2.5 - Grau de confiança 

 

O grau de confiança exigível para a 

fiabilidade inter e intra-observador é de, no 

mínimo, 80%. Nos anexos 5, 6 e 7, estão 

referenciados os valores de concordância entre 

os dois momentos, para cada observador e, no 

anexo 8, 9 e 10, a concordância entre 

observadores.  

 

3.2.6 - Procedimentos de análise dos dados 

 

Por forma a identificar o tipo de problema 

de indisciplina que a classe apresenta, foi 

realizada a estatística descritiva de cada 

categoria, do instrumento SOCI. Da mesma 

forma, caraterizaram-se as estratégias de 

intervenção face aos referidos problemas de 

indisciplina.  

Por fim, com o objetivo de identificar em 

que altura da aula os comportamentos de 

indisciplina ocorreram, correlacionou-se os 

dados do SOCI com os do SATA. 

Os cálculos foram realizados através do 

Microsoft Office Excel. 

4. Apresentação e Discussão dos 
Resultados 

4.1 – Dimensões relevantes do instrumento 

SOCI 

Após a análise percentual dos 

comportamentos de indisciplina dos alunos, 

averiguamos o respeitante ao quadro 3: 

 

Quadro 3 – Frequências e percentagens das categorias 

principais do instrumento SOCI, no 1º momento. 

 

 

 

 

 

 

Os resultados demonstram que os 

comportamentos de indisciplina observados 

dizem, maioritariamente, respeito à Atividade 

(84,91%). De ressalvar alguns episódios de 

perturbação dos Alunos dispensados (7,55%) e 

de conduta perigosa dos alunos em prática para 

com os seus Colegas (5,66%). Relativamente 

aos comportamentos de indisciplina para com o 

professor não se verifica qualquer ocorrência.  

Conforme quadro 4, podemos verificar que 

Conversa/perturba e Modifica a atividade são as 

subcategorias com os valores percentuais mais 

elevados (52,83% e 32,07%, respetivamente). 

No que concerne aos alunos dispensados, 

podemos verificar que perturbam o bom 

funcionamento da atividade já que mantêm 

conversas com os alunos em atividade e, ainda, 

um deles saiu do espaço de aula sem avisar o 

professor (5,66% e 1,89%, respetivamente). Os 

episódios de indisciplina face aos próprios 

colegas verificaram-se nas subcategorias 

Conduta perigosa e Outros, tendo um valor 

percentual de 3,77 e de 1,89, respetivamente. 

Um único caso de desrespeito pelo material, 

nomeadamente pela sua má utilização, foi 

verificado neste primeiro momento (1,89%). 
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Fr %

Conversa/perturba 28 52,83

Interrompe 0 0,00

Abandona a sala de 

aula
0 0,00

Faz barulho com 

bolas
0 0,00

Modifica a atividade 17 32,07

Má utilização 1 1,89

Mau transporte 0 0,00

Perturba 3 5,66

Abandona a sala de 

aula
1 1,89

Recusa de 

obediência
0 0,00

Indelicadeza 0 0,00

Outros 0 0,00

Indelicadeza 0 0,00

Conduta perigosa 2 3,77

Não coopera, não 

colabora
0 0,00

Outros 1 1,89

Total 53 100,00

Comportamentos dos alunos dispensados

Comportamentos de indisciplina dirigidos ao professor

Comportamentos de indisciplina dirigidos aos colegas

Tratamento dos dados

Categorias SOCI
1º Momento

Comportamentos dirigidos ao material

Comportamentos de indisciplina dirigidos à atividade

Frequência %

Instrução à classe 71 9,18

Organização da classe 51 6,60

Classe organiza-se 54 6,99

Prática 567 73,35

Outros Comportamentos 30 3,88

Global 773 100,00

Dimensões SATA
1º Momento

 

Quadro 4 – Frequência e percentagem das diferentes 

categorias do instrumento SOCI. 

 

Os resultados deste primeiro momento 

estão em conformidade com os resultados de 

outros estudos similares. Por exemplo, Oliveira 

(2001) obteve um resultado de 61,30%, após ter 

analisado 45 aulas de professores com e sem 

experiência profissional. Contrariamente ao 

nosso estudo, esta investigadora obteve valores 

consideráveis de comportamentos de 

indisciplina dirigidos aos professores (16,5%). 

Contudo, conclui no seu estudo que a maior 

parte dos comportamentos de indisciplina se 

dirigem à atividade e aos colegas de turma. 

Oliveira (2001, p.237) acrescenta que “(…) os 

comportamentos de indisciplina não ocorrem 

apenas por falta de regras e hábitos 

disciplinares, importa que não deixemos de 

considerar os processos cognitivos dos alunos.”. 

Por conseguinte, o maior ou menor 

desenvolvimento e capacidade de compreensão 

da própria atividade pode levar a que os alunos 

mantenham as suas conversas e/ou modifiquem 

a atividade. Mesquita e Graça (2011) concorrem 

para esta análise ao referirem que um dos 

princípios didáticos é “aprende mais quem 

obtém uma taxa razoavelmente elevada de 

sucesso na realização das tarefas”, uma vez que 

se as tarefas forem demasiado difíceis, o 

insucesso repetido e sistemático gera frustração 

e desmotivação (Mesquita & Graça 2011, p. 

42). 

 

4.2 – Dimensões relevantes do instrumento 

SATA 

 

Após a análise percentual da gestão do 

tempo de aula, averiguamos o respeitante ao 

quadro 5: 

 

Quadro 5 – Frequências e percentagens das categorias 

principais do instrumento SATA, no 1º momento. 

 

Conforme podemos constatar, a grande 

maioria do tempo de aula foi passado em Prática 

(73,35%), seguindo-se de Instrução à classe 

(9,18%). Os Outros comportamentos 

observados dizem respeito a momentos de 

espera devido a questões de logística da aula. 

Os valores recolhidos são bastante 

favoráveis e estão em consonância com outro 

princípio didático apontado por Mesquita e 

Graça (2011, p.41): “(…) aprende mais quem 

dedica mais tempo a uma boa exercitação”. 

Oliveira (2001) apresenta nos resultados do seu 

estudo uma percentagem inferior quando se 

refere à categoria Prática (63, 5%) e superior 

relativamente à categoria Instrução à classe 

(24%).  

Conforme vários autores defendem, a 

gestão do tempo de aula e, mais 

especificamente, o tempo potencial de 

aprendizagem é um dos principais fatores a ter 

em consideração numa aula (Carreiro da Costa, 

1995; Piéron, 1996, cit. por Abreu, 2000, p.24; 

Siedentop e Tannehill, 2000, cit. por Mesquita 

& Graça, 2011, p.42). Todavia, é necessário 

garantir não só quantidade, mas também 

qualidade de prática.  

 

4.3 – Relação entre SOCI e SATA 

  

Para concorrer para o objetivo número dois 

deste estudo, perceber em que altura da aula 
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Frequência %

Antecipação 4 7,55

Tutorial 33 62,35

Punição 0 0,00

Não Vê 16 30,19

Global 53 100,00

Dimensões SOPCA
1º Momento

Fr %

Emenda: (A,T) 0 0

Corrige: (T) 0 0

Exercita: (A,T,P) 0 0

Chama a atenção: (A,T) 12 32,43

Chama pelo Nome: (T) 2 5,41

Imobiliza: (A,T) 0 0

Pára: (A,T) 2 5,41

Tolera ou Ignora: (T) 9 24,32

Coloca: (A,T) 0 0

Reprime Fisicamente: (A,T) 0 0

Postura: (A,T) 0 0

Elogia: (A,T) 0 0

Redirige: (T) 3 8,11

Remete: (T,P) 0 0

Reintegra: (A) 0 0

Priva: (A,T,P) 0 0

Confisca: (A,T,P) 0 0

Afasta: (A,T,P) 0 0

Recompensa: (A,T) 0 0

Inicia: (A) 4 10,81

Estabelece a regra ou 

reitera a regra: (A,T)
2 5,41

Espera: (T) 3 8,11

Global 37 100

Categorias SOPCA
1º Momento

Frequência %

Instrução à classe 13 25,00

Organização da classe 2 3,85

Classe organiza-se 1 1,92

Prática 31 59,62

Outros Comportamentos 5 9,62

Global 52 100,00

Dimensões SATA
Dimensões SOCI - 1º 

Momento

ocorrem os comportamentos de indisciplina, 

verificamos a ocorrência desses 

comportamentos em cada momento da aula.  

Do quadro 6 pode-se extrair que os 

comportamentos de indisciplina ocorrem, em 

mais de metade das vezes (59,62%), durante a 

Prática. O segundo momento em que a 

indisciplina ocorre com mais frequência é 

aquando a Instrução à classe (25,00%). 

 

Quadro 6 – Relação entre as dimensões SOCI e SATA, no 

1º momento 

  

 

4.4 – Dimensões relevantes do instrumento 

SOPCA 

 

Após a análise percentual dos 

procedimentos de controlo do aluno, 

averiguamos o respeitante ao quadro 7: 

 

Quadro 7 – Frequências e percentagens das categorias 

principais do instrumento SOPCA, no 1º momento. 

 

Os resultados acima evidenciam duas 

questões importantes para um professor. A 

primeira diz respeito à elevada percentagem de 

ação Tutorial (62,35%), contrapondo a baixa 

ação Antecipação (7,55%). Em segundo lugar, 

neste primeiro momento, podemos observar que 

o professor Não vê muitos dos comportamentos 

de indisciplina que ocorreram durante a aula 

(30,19%).  

 Oliveira (2001) apresenta resultantes 

um pouco diferentes, assimilando-se apenas os 

valores percentuais do comportamento tutorial 

(54,53%). No seu estudo, a globalidade dos 

professores, ao longo das suas aulas, apresenta 

um comportamento tutorial mas também 

antecipatório (36,09%), havendo uma 

percentagem bastante mais baixa na categoria 

Não vê (6,23%).  

No quadro 8 é possível verificar que as 

subcategorias com valores percentuais mais 

elevados são Chama a atenção e Tolera ou 

Ignora (32,43% e 24,32%, respetivamente). A 

maioria das ações que contemplam cada 

subcategoria não foi verificada, havendo catorze 

valores percentuais nulos. A frequência global 

indica que houve uma ocorrência de 37 ações 

face aos comportamentos de indisciplina. Os 

restantes 16 dizem respeito à categoria Não vê, 

como pode ser observado no quadro acima.  

Não encontramos estudos que evidenciem 

esta preocupação em como controlar os 

comportamentos de indisciplina, mas sim na 

forma como os prevenir. O estabelecer de regras 

e rotinas, o envolver os alunos na aula, o 

estabelecer bem os objetivos e a colocação 

correta do professor perante a turma, são 

preocupações importantes para a prevenção dos 

comportamentos de indisciplina na sala de aula 

(Oliveira, 2001, pp. 232-233).  

 

Quadro 8 - Frequência e percentagem das diferentes 

categorias do instrumento SOPCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

XXVIII 
 

Frequência % Frequência %

Atividade 45 84,91 16 94,00

Material 1 1,89 0 0,00

Alunos 4 7,55 0 0,00

Professores 0 0,00 0 0,00

Colegas 3 5,66 1 5,88

Global 53 100,00 17 100,00

1º Momento
Dimensões 

SOCI
2º Momento

Frequência % Frequência %

Instrução à classe 71 9,18 59 7,90

Organização da classe 51 6,60 25 3,35

Classe organiza-se 54 6,99 39 5,22

Prática 567 73,35 606 81,12

Outros Comportamentos 30 3,88 18 2,41

Global 773 100,00 747 100,00

Dimensões SATA 1º Momento 2º Momento

4.5 – Estabelecimento do Protocolo de 

Intervenção 

  

Perante o cenário apontado, decidimos 

estabelecer uma série de procedimentos a adotar 

nas aulas, com o objetivo de diminuir a 

frequência dos comportamentos de indisciplina: 

 - no planeamento, antever eventuais 

problemas na organização e/ou exercícios; 

 - criar situações de aprendizagem 

motivadoras e intercalar matérias preferidas 

com não-preferidas; 

 - definir previamente as funções dos 

alunos dispensados, atribuindo-lhes papéis 

significativos; 

 - na aula, explicar de forma clara e concisa 

o tipo de exercício, forma de organização e 

forma como se deslocam para o local; 

 - consciencializar os alunos sobre o seu 

comportamento, responsabilizando-o pelo seu 

comportamento e pelo dos outros; 

- intervir com os capitães e treinadores de 

cada equipa, fazendo-os entender qual o seu 

papel no controlo da disciplina; 

  - criar rotinas de entrada e saída na 

sala de aula; 

- aproximar do (s) aluno (s) que mantêm 

uma conversa e/ou perturbam o bom 

funcionamento, com o objetivo de fazer 

entender que está a perturbar sem ter que 

chamar a atenção e parar a aula; 

 - propor aos alunos tomadas de decisão 

sobre formas de funcionamento, regras e 

consequências, para que sejam construídas em 

grupo e não partirem unilateralmente; 

- elogiar o bom comportamento e boas 

concutas; 

- fora da aula, conhecer melhor os alunos e 

os seus problemas/interesses, aproximando-se 

deles e ganhando a sua confiança. 

 

4.6 – Resultados obtidos após aplicação do 

Protocolo de Intervenção 

 

Após ter sido aplicado o protocolo acima 

referido, procedemos a uma nova gravação da 

aula e análise dos dados. Nos quadros 9, 10, 11 

e 12 podem-se verificar as alterações ocorridas 

do primeiro para o segundo momento, dentro de 

cada instrumento aplicado. 

 

 

 

Quadro 9 – Frequências e percentagens das 

categorias principais do instrumento SOCI, no 1º e 2º 

momento. 

 

Conforme se pode verificar, a número de 

comportamentos de indisciplina reduziu a mais 

de metade. Importante será dizer que o trabalho 

desenvolvido com a turma foi no sentido da 

auto gestão e auto responsabilidade. A 

autonomia para criar um esquema de grupo foi 

essencial para que todos se mantivessem na 

tarefa, durante grande parte da aula.  

Ainda assim, os comportamentos 

verificados mantêm a sua elevada frequência 

relativamente à Atividade (94%). Os alunos 

conversavam uns com os outros sobre a melhor 

forma de realizar o esquema e, por vezes, levava 

a discussão no seio do grupo.  

Ao contrário do primeiro momento, não se 

verificou qualquer comportamento de 

indisciplina dirigido ao material, apesar de o 

terem transportado durante a aula. 

Relativamente aos alunos dispensados, 

ambos tinham funções essenciais na aula, pelo 

que a sua participação foi mais efetiva e 

motivadora, mantendo-os atentos e 

empenhados, sem qualquer motivo para 

comportamentos ditos desviantes da tarefa.  

Apenas se verificou um episódio em 

relação aos Colegas (5,88%), mas sem 

gravidade, incluído na categoria Outros.  

 

Quadro 10 – Frequências e percentagens das 

categorias principais do instrumento SATA, no 1º e 2º 

momento. 
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Frequência % Frequência %

Instrução à classe 13 25,00 3 17,65

Organização da classe 2 3,85 2 11,76

Classe organiza-se 1 1,92 1 5,88

Prática 31 59,62 10 58,82

Outros Comportamentos 5 9,62 1 5,88

Global 52 100,00 17 100,00

Dimensões SOCI - 2º 

MomentoDimensões SATA
Dimensões SOCI - 1º 

Momento

Frequência % Frequência %

Antecipação 4 7,55 3 17,65

Tutorial 33 62,35 8 47,06

Punição 0 0,00 0 0,00

Não Vê 16 30,19 6 35,29

Global 53 100,00 17 100,00

Dimensões SOPCA 1º Momento 2º Momento

No que concerne às dimensões SATA, 

houve algumas alterações a apontar que podem 

ter ocasionado o número mais baixo de 

comportamentos de indisciplina. Em primeiro 

lugar, tanto a frequência como o valor 

percentual da Prática foram mais elevados (de 

73,35% a 81,12%). Em segundo lugar, todas as 

outras categorias diminuíram a sua frequência e 

percentagem, pelo que houve menos tempos de 

espera e de paragem, assim como menos 

alterações de exercícios e de espaço de aula.  

Conforme o Quadro 11, e tal como ocorreu 

no 1º momento, os comportamentos de 

indisciplina apresentam-se mais frequentemente 

durante a Prática (58,82%). Como já fora 

apontado, os alunos estavam a realizar um 

esquema de grupo, em autonomia, o que causa 

inevitavelmente discussões. Contudo, nenhuma 

dessas discussões foram desrespeitosas ou 

colocaram em causa a integridade física e/ou 

psicológica dos alunos.  

Ainda relativamente à relação entre os 

comportamentos de indisciplina e a altura em 

que ocorreram, colocamos em evidência que os 

momentos de instrução à classe continuam a ser 

a segunda dimensão com mais valor percentual 

(17,65%). No entanto, a sua frequência é 

bastante menor (de 13 para 3 episódios). Estes 

resultados poderão evidenciar a aprendizagem 

inerente ao ensino de que quando alguém fala o 

outro escuta.  

  

Quadro 11 – Relação entre as dimensões SOCI e 

SATA, no 1º e 2º momento. 

 

 

Por último, face aos comportamentos 

detetados, o professor adotou mais 

procedimentos de controlo antecipatórios do que 

no primeiro momento (de 7,55 a 17,65%), 

apesar da frequência aparecer com menor valor. 

As ações tutoriais diminuíram tanto em 

frequência como em percentagem, o que 

demonstra uma alteração de procedimentos por 

parte do referido professor (de 62,35% a 

47,06%). Apesar destas alterações, o número de 

comportamentos que o professor não vê 

continua muito alto, em termos de percentagem 

até aumentou (de 30,19% a 35,29%). Este 

resultado poderá servir como ponto de reflexão 

por parte do professor já que um professor deve 

estar atento ao comportamento de toda a turma, 

independentemente se está a ajudar ou não um 

certo número de alunos. 

 

Quadro 12 – Frequências e percentagens das 

categorias principais do instrumento SOPCA, no 1º e 2º 

momento. 

 

 

5. Conclusões  
 

O principal propósito do presente trabalho 

foi criar um protocolo de intervenção, ajustado 

às caraterísticas tanto da turma como dos seus 

professores, por forma a criar um bom clima de 

ensino e de aprendizagem.  

As preocupações iniciais residiam em 

perceber a gravidade dos comportamentos de 

indisciplina, identificar em que altura ocorria 

com maior frequência e caraterizar o tipo de 

procedimento de controlo por parte do professor 

perante tais comportamentos.  

Podemos inferir que os comportamentos de 

indisciplina não era graves já que em nenhuma 

das aulas esses comportamentos foram dirigidos 

ao professor. No primeiro momento observa-se 

conduta perigosa por parte dos colegas mas, 

mesmo no caso concreto, pode não ser 

considerada grave já que os alunos em causa 

estavam a brincar um com ou outro. Não 

obstante, não deixa de ser alvo de intervenção 

por parte do professor pela sua oportunidade, ou 

falta dela, e possível consequência.  

Os alunos da turma em questão mantêm 

muitas conversas paralelas e, 

consequentemente, perturbam o bom 

funcionamento da aula. Segundo os resultados 

do estudo, estas conversas ganham terreno 

enquanto praticam os exercícios propostos. 

Sobre esta questão parece-nos fundamental 

fazer entender que as conversas durante a 

atividade podem não ser só falta de regras e 
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hábitos disciplinares, pode ser devido à 

complexidade da própria tarefa. Se a tarefa for 

demasiado difícil ou demasiado fácil pode 

causar desmotivação e consequente necessidade 

de falar com o colega do lado.  

A segunda categoria com correlação mais 

elevada foi a Instrução à classe. Ora, este caso é 

ainda mais preocupante para um professor já 

que se estão a falar significa que não estão a 

ouvir e, se não ouvem, depois vão questionar 

tudo e não vão perceber o próprio exercício. 

Para o professor parece, então, essencial 

garantir a atenção de cada um durante o tempo 

de transmissão de informação para que a prática 

seja com mais qualidade e não só com mais 

quantidade. 

Relativamente aos procedimentos de 

controlo por parte do professor concluímos que 

o professor adota mais procedimentos reativos 

ao invés dos preventivos. É importante referir 

que é necessário realizar um esforço de 

prevenção dos comportamentos de indisciplina 

(ação antecipatória), contudo, é necessário 

observar os comportamentos e reagir caso algo 

não esteja a funcionar como suposto (ação 

tutorial).  

Outro ponto essencial que não podemos 

deixar de evidenciar é que o professor deve 

manter a atenção num grupo de alunos por 

forma a intervir de forma mais especializada, 

mas sem nunca perder o controlo visual do resto 

da turma. Dito isto, o professor deve planear 

não só os exercícios e a sua disposição, como 

também a posição em que ele próprio deve 

permanecer, bem como o trajeto que deve 

percorrer para se inteirar de todos os alunos da 

turma.  

Como já fora mencionado, o objetivo final 

deste trabalho era aplicar um protocolo de 

intervenção para uma dada turma e dado 

professor, colmatando os problemas da prática. 

Acreditamos que as principais recomendações 

são as seguintes: 

- estabelecer regras e rotinas com a turma; 

- envolver os alunos nas decisões das 

regras de funcionamento e suas consequências 

para eventuais infrações (imposição causa 

conflito); 

- colocação correta do professor passando 

por todas as estações; 

- criar aulas motivadoras com elevado 

tempo de prática e reduzidos tempos de espera e 

de paragem; 

- definir as funções de cada um e, em 

especial, dos alunos dispensados para que se 

motivem e se sintam como parte integrante da 

aula; 

- explicar os objetivos da aula e relembrar 

condutas; 

- explicar de forma clara e concisa os 

exercícios da aula; 

- elogiar o bom comportamento ao invés 

de evidenciar sempre o mau; 

- conhecer os alunos fora da escola para 

entender motivações e sinais; 

- dotar os alunos de autonomia. 

 

Para estudos futuros, aconselhamos a que 

tenham em atenção as limitações apresentadas 

para este estudo. 

  

___________________________________ 
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Anexo 2 - Sistema de Observação dos Comportamentos de Indisciplina 

(SOCI), transcrito de Oliveira (2001): 

 

1 - Comportamentos de indisciplina dirigidos à atividade (A): 

Conversa/perturba (Ac): o aluno conversa ou discute em voz alta, perturbando 

seriamente as atividades do grupo ou da classe;  

Interrompe (Ai): o aluno, perante uma tarefa proposta pelo professor, não a 

executa ou deixa de executá-la por tempo indeterminado, não interferindo, 

porém na atividade dos colegas;  

Abandona o local da aula (Aa): o aluno sai da aula sem autorização formal do 

professor;  

Faz barulho com bolas (Ab): o aluno faz barulho com as bolas, antes do 

professor ter dado início à atividade prática, ou depois de esta ter sido dada por 

terminada;  

Modifica a atividade (Am): o aluno modifica a atividade proposta pelo professor, 

embora tenha a capacidade da executar, encontrando-se fora da tarefa 

proposta e podendo causar interrupção da atividade do grupo ou da classe.  

 

2 - Comportamentos dirigidos ao material (M) 

Má utilização (Mu): o aluno exibe pouco cuidado na manipulação do material, 

verbalizando ou não o seu desagrado ou o seu desprezo pelo mesmo;  

Mau transporte (Mt): o aluno transporta o material de forma perigosa pondo em 

risco a sua segurança ou a dos seus colegas. O aluno manipula o material de 

forma a causar-lhe danos.  

 

3 - Comportamentos dos alunos dispensados (D)  
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Perturba (Dp): o aluno conversa ou discute, perturbando o normal 

desenvolvimento da aula e prejudicando as atividades do grupo ou da classe.  

Abandona o local da aula (Da): o aluno sai da aula sem autorização formal do 

professor.  

 

4 - Comportamentos de indisciplina dirigidos ao professor (P) 

Recusa de obediência (Pr): o aluno, após a ordem ou um pedido do professor 

recusa obediência ou contesta as suas ordens de forma verbal e ou gestual.  

Indelicadeza (Pi): o aluno dirige ao professor gestos ou palavras consideradas 

inadequadas.  

Outros (Po): todos os comportamentos considerados inadequados abrangidos 

neste grupo, (o aluno faz cenas de má educação e desrespeita o professor sem 

que este se aperceba etc.).  

 

5 - Comportamentos de indisciplina dirigidos aos colegas (C)  

Indelicadeza (Ci): o aluno dirige ao colega gestos ou palavras consideradas 

inadequadas;  

Conduta perigosa (Cc): o aluno executa ações, recorrendo ou não a objetos 

que podem por em perigo a integridade física dos colegas;  

Não coopera, não colabora (Ccc): o aluno não comparticipa responsavelmente 

com os demais colegas nas tarefas propostas;  

Outros (Co): todos os comportamentos não abrangidos neste grupo.   
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Anexo 3 - Sistema de Análise do Tempo de Aula (SATA), construído por 

Carreiro da Costa (1988) e transcrito de Oliveira (2001): 

 

Instrução à classe (I): Intervenções verbais ou não verbais do professor, 

relativas à matéria de ensino, para comunicar à turma não só o para quê e o 

porquê da atividade de aprendizagem, mas, também, o que fazer, como fazer e 

os resultados alcançados.  

Organização da Classe (O): Intervenções verbais ou não verbais do professor, 

para regular as condições da vida em classe, nomeadamente para dar 

indicações sobre os deslocamentos, a colocação ou transporte do material e a 

formação de grupos. Esta categoria contempla as situações em que o 

professor, só ou com ajuda dos alunos, coloca ou manuseia material.  

A Classe Organiza-se (CO): Situação em que os alunos se deslocam para se 

reunirem em determinado local, ocuparem o lugar de realização de um 

exercício ou mudarem de estação e, ainda, as situações em que se procede à 

formação de grupos.  

Prática (P): Períodos em que mais de 50% da classe está empenhada em 

tarefas motoras prescritas pelo professor, relacionadas ou não com os 

objetivos da Unidade de Ensino. Durante este lapso de tempo o professor deve 

observar a atividade da classe, intervir dirigindo-se individualmente a um aluno 

ou a um grupo de alunos para reagir à prestação, incitar ou elogiar, corrigir 

comportamentos desviantes, etc.  

Outros Comportamentos (OC): Intervenções do professor não contempladas 

nas categorias anteriores e que ocorrem fora do período de prática, ou que 

impliquem a interrupção da atividade motora de pelo menos 50% da classe.   
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Anexo 4 - Sistema de Observação dos Procedimentos de Controlo do 

Aluno (SOPCA), proposto por Henkel (1991) e traduzido por Oliveira 

(2001): 

 

Emenda: (A,T) O professor requer ao aluno que emende a sua conduta 

inapropriada pela exibição da conduta apropriada;  

Corrige: (T) O professor modifica o mau comportamento do aluno pela ênfase 

de que algo está errado;  

Exercita: (A,T,P) O professor administra exercícios como consequência do mau 

comportamento;  

Chama a atenção: (A,T) O professor requer que o aluno se cale, ouça, pense 

ou observe; 

Chama pelo Nome: (T) O professor refere o nome da criança sem referência a 

conduta atual ou esperada;  

Imobiliza: (A,T) O professor instrui a criança para ganhar controlo do 

equipamento gímnico;  

Pára: (A,T) O professor requer que o aluno pare a atividade; 

Tolera ou Ignora: (T) O professor intencionalmente ignora a má conduta;  

Coloca: (A,T) O professor instrui o aluno para assumir um espaço determinado 

ou escolhido para iniciar ou recomeçar uma atividade;  

Reprime Fisicamente: (A,T) O professor reprova a má conduta do aluno através 

de contacto físico agressivo (puxar, agarrar, abanar);  

Postura: (A,T) O professor instrui o aluno para assumir uma posição corporal 

determinada ou escolhida;  

Elogia: (A,T) O professor reconhece a conduta apropriada sem a utilização de 

uma recompensa material ou privilégio especial;  
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Redirige: (T) Dirige a atenção da má conduta para a conduta apropriada sem 

referência direta ao que a criança está a fazer errado;  

Remete: (T,P) O professor contacta outra autoridade ou envia o aluno a outra 

autoridade (pais, diretor de turma, diretor);  

Reintegra: (A) O professor faz retornar o aluno ao status prévio de participação 

e ou privilégio;  

Priva: (A,T,P) O professor retira um privilégio como consequência de má 

conduta;  

Confisca: (A,T,P) O professor tira equipamento ou objetos pessoais ou a 

criança devolve o equipamento prematuramente;  

Afasta: (A,T,P) O professor retira o aluno da atividade;  

Recompensa: (A,T) O professor reconhece a conduta apropriada como 

utilização de uma recompensa material ou privilégio especial;  

Inicia: (A) O professor indica claramente quando a atividade é para começar;  

Estabelece a regra ou reitera a regra: (A,T) O professor estabelece ou reforça 

uma regra comportamental ou expectativa;  

Espera: (T) O professor atrasa a classe até o problema cessar.  

 

A maioria destas categorias pode, de acordo com Henkel (1991), em função do 

momento em que ocorre, ser integradas em várias dimensões (letras entre 

parêntesis A,T,P), que passamos a explicar:  

Antecipação: (A) – Antecipar o acontecimento, avisando qual a consequência 

caso não cumpram o pedido.  

Tutorial: (T) – Ameaçar após acontecimento.  

Punição: (P) – Punir após acontecimento. 



  

 

XXXVII 
 

Não Vê: (N.V) - O professor por motivos diversos não observa o aluno quando 

este desenvolve os comportamentos de indisciplina.  

NOTA: apenas é registada a frequência em cada categoria.   
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Anexo 5 – Índices de Fiabilidade intra-observador – SOCI 

 

 

 

 

 

Índice de Fidelidade Intra 
Observador (1) 

Categorias % 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
à atividade 

Conversa/perturba 93 

Interrompe 100 

Abandona a sala de aula 100 

Faz barulho com bolas 100 

Modifica a atividade 94 

Comportamentos dirigidos ao material 

Má utilização 100 

Mau transporte 100 

Comportamentos dos alunos 
dispensados 

Perturba 67 

Abandona a sala de aula 100 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
ao professor 

Recusa de obediência 100 

Indelicadeza 100 

Outros 100 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
aos colegas 

Conduta perigosa 100 

Não coopera, não 
colabora 

100 

Outros 100 

GLOBAL 93 

Índice de Fidelidade Intra 
Observador (2) 

Categorias % 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
à atividade 

Conversa/perturba 90 

Interrompe 100 

Abandona a sala de aula 100 

Faz barulho com bolas 100 

Modifica a atividade 96 

Comportamentos dirigidos ao material 

Má utilização 100 

Mau transporte 100 

Comportamentos dos alunos 
dispensados 

Perturba 80 

Abandona a sala de aula 100 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
ao professor 

Recusa de obediência 100 

Indelicadeza 100 

Outros 100 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
aos colegas 

Conduta perigosa 100 

Não coopera, não 
colabora 

100 

Outros 100 

GLOBAL 95 



  

 

XXXIX 
 

Anexo 6 – Índices de Fiabilidade intra-observador – SATA 

  

Índice de Fidelidade Intra 
Observador (1) 

Categorias % 

Instrução à classe 97 

Organização da classe 97 

Classe organiza-se 100 

Prática 98 

Outros 
Comportamentos 

84 

GLOBAL 98 

Índice de Fidelidade Intra 
Observador (2) 

Categorias % 

Instrução à classe 95 

Organização da classe 97 

Classe organiza-se 98 

Prática 98 

Outros 
Comportamentos 

90 

GLOBAL 98 
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Anexo 7 – Índices de Fiabilidade intra-observador – SOPCA 

  Índice de Fidelidade Intra Observador 
(1) 

Categorias % 

Chama a atenção 92 

Chama pelo Nome 100 

Pára 100 

Tolera ou Ignora 90 

Redirige 100 

Inicia 75 

Estabelece a regra ou 
reitera a regra 

100 

Espera 75 

GLOBAL 92 

Categorias 

Antecipação 100 

Tutorial 97 

Punição 100 

Não Vê 100 

GLOBAL 98 

Índice de Fidelidade Intra Observador 
(2) 

Categorias % 

Chama a atenção 95 

Chama pelo Nome 100 

Pára 100 

Tolera ou Ignora 95 

Redirige 100 

Inicia 80 

Estabelece a regra ou 
reitera a regra 

100 

Espera 80 

GLOBAL 94 

Categorias 

Antecipação 100 

Tutorial 98 

Punição 100 

Não Vê 97 

GLOBAL 97 
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Anexo 8 – Índices de Fiabilidade inter-observador – SOCI 

  
Índice de Fidelidade Inter 

Observador  

Categorias % 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
à atividade 

Conversa/perturba 97 

Interrompe 100 

Abandona a sala de aula 100 

Faz barulho com bolas 100 

Modifica a atividade 98 

Comportamentos dirigidos ao material 

Má utilização 100 

Mau transporte 100 

Comportamentos dos alunos 
dispensados 

Perturba 84 

Abandona a sala de aula 100 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
ao professor 

Recusa de obediência 100 

Indelicadeza 100 

Outros 100 

Comportamentos de indisciplina dirigidos 
aos colegas 

Conduta perigosa 100 

Não coopera, não 
colabora 

100 

Outros 100 

GLOBAL 98 
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Anexo 9 – Índices de Fiabilidade inter-observador – SATA 

  

Índice de Fidelidade Inter 
Observador 

Categorias % 

Instrução à classe 97 

Organização da classe 97 

Classe organiza-se 98 

Prática 98 

Outros 
Comportamentos 

93 

GLOBAL 97 



  

 

XLIII 
 

Anexo 10 – Índices de Fiabilidade inter-observador – SOPCA 

  
Índice de Fidelidade Inter Observador 

Categorias % 

Chama a atenção 97 

Chama pelo Nome 100 

Pára 100 

Tolera ou Ignora 95 

Redirige 100 

Inicia 93 

Estabelece a regra ou 
reitera a regra 

100 

Espera 93 

GLOBAL 98 

Categorias 

Antecipação 100 

Tutorial 99 

Punição 100 

Não Vê 97 

GLOBAL 99 
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Anexo 11 – Pedido de autorização à direção da escola 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

FACULDADE DE DESPORTO 

 

Exmª Senhora 

Diretora da 

Escola Secundária de Alberto 

Sampaio 

 

 

Eduarda Sofia Pinto Lopes, professora estagiária de Educação Física na 

Escola Secundária de Alberto Sampaio, vem por este meio solicitar a V.Ex., a 

permissão de poder gravar vídeo e áudio três aulas de Educação Física por ela 

lecionadas, à turma G do 10º ano, para efeitos da realização de um estudo, 

referente a um projeto de investigação-ação para o mestrado. A professora 

compromete-se, também, em utilizar as imagens apenas para fins 

investigativos, eliminando-as no final do estudo.  

 

Com os melhores cumprimentos, agradecemos a Vossa atenção. 

 

Braga, ___ de_______________de_______ 

 

 

(Eduarda Sofia Pinto Lopes) 

 

 

(Arnaldino Ferreira) 
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Anexo 12 – Pedido de autorização aos encarregados de educação 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

FACULDADE DE DESPORTO 

 

Exmº Encarregado de Educação 

 

Eduarda Sofia Pinto Lopes, professora estagiária de Educação Física na 

Escola Secundária de Alberto Sampaio, vem por este meio solicitar a V.Ex., a 

permissão de poder gravar vídeo e áudio três aulas de Educação Física por ela 

lecionadas, à turma G do 10º ano, para efeitos da realização de um estudo, 

referente a um projeto de investigação-ação para o mestrado. A professora 

compromete-se, também, em utilizar as imagens apenas para fins 

investigativos, eliminando-as no final do estudo.  

 

Com os melhores cumprimentos, agradecemos a Vossa atenção. 

 

Braga, ___ de_______________de_______ 

 

 

(Eduarda Sofia Pinto Lopes)                  (Arnaldino Ferreira) 

 

 

Eu, 

_______________________________________________________________

Encarregado de Educação do (a) aluno (a) 

_______________________________________________________________

autorizo/não autorizo as filmagens acima referidas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


