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RESUMO 

 

Uma história para crianças? Uma história de encantar? Porque não? Claro que 

sim, para miúdos e graúdos que queiram conhecer a história de alguém que 

nem sempre quis dar estas passadas… Passadas através de caminhos com 

muitos obstáculos e desafios que nos levam a atingir um objetivo – ser 

Professor. A história contada neste documento pretende, através de metáforas, 

com forte simbolismo, apresentar o que foi o meu ano de estágio, dando a 

conhecer as pessoas com quem convivi, os espaços, os sentimentos 

envolvidos e, principalmente, a experiência pessoal e profissional que esta 

aventura me proporcionou. É com esta mesma aventura que, um dia, poderei 

ser um professor preparado para um mundo em constante mutação. O enredo 

acontece percorrendo o oceano e explorando três ilhas distintas: a Ilha da 

gestão e da organização, a Ilha da participação e das relações com o exterior e 

a Ilha do desenvolvimento, as quais correspondem às três áreas de 

desempenho previstas nas normas orientadoras do Estágio Profissional. Em 

cada uma delas existem tarefas e desafios bem delineados que foram sendo 

realizados, entre constrangimentos e sucessos. No enredo, as metáforas com o 

Estágio Profissional estão constantemente presentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Profissional, Educação Física; Estudante 

Estagiário; Condição Física. 
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ABSTRACT 

 

A story for children? A fairy tale? Why not? Yes, of course, for kids and for 

adults who want to know the story of someone who didn’t always want to take 

these steps... Steps taken through paths with many obstacles and challenges 

that help us reach a goal – to be a teacher. Through the use of metaphor with 

strong symbolism, this is the story of my practicum year, presenting the people 

with whom I interacted, the places, the feelings involved, and especially the 

personal and professional experiences that this adventure had given me. It is 

with this same spirit of adventure that one day I can be a teacher ready for a 

changing world. The plot traverses the ocean and explores three different 

islands: the Isle of Management and Organization, the Isle of Participation and 

Foreign Relations and the Isle of Development, which correspond to the three 

areas of performance provided for in the guidelines of Student training. Each of 

them has well defined tasks and challenges that have been held, between 

failures and successes. In the plot, the metaphors with the practicum are always 

present. 

 

Key words: Practicum; Physical Education; Pre-service Teacher; Physical 

Condition. 
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Introdução  

 

Foi ao longo de um ano de estágio profissional, o último de formação 

académica do 2º Ciclo de estudos dos Ensinos Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), que acedi a 

conjunto de experiências que conduziram à escrita desta história. Esta 

narrativa reflete o que eu sou… de facto é com palavras simples e humildes 

que procurei retratar, sem qualquer complexo, o que vivi e aprendi. 

Quem percorrer estas palavras, ficará a conhecer o que vivi no decorrer 

deste ano e o que este significou para mim. Facilmente perceberá a aventura 

que passei e as aprendizagens que conquistei, que, gradualmente, me 

permitiram evoluir, passando de aspirante a professor.  

A agitação do mar, inúmeras vezes referenciada ao longo do texto, reflete 

o que a minha alma sentiu no desenrolar do estágio. Neste sentido, no início 

desta aventura, o mar apresentar-se-á com forte agitação, em sinal do meu 

desassossego interior. Com o avançar do tempo, o mar acalmar-se-á, 

denunciando que a agitação inicial deu lugar à serenidade, à calma e à 

ponderação, que se associarão à minha evolução e à capacidade crescente em 

dar resposta aos desafios do estágio. Este é o enredo que está na base do 

título do presente trabalho. 

Concebi esta história a partir da realidade vivida no estágio, reportando-a 

para o contexto do imaginário. Assim sendo, a ligação entre o fantástico e a 

realidade será uma constante. As metáforas estarão sempre presentes, 

associando o percurso vivido ao longo do ano de estágio profissional, a uma 

viagem realizada em alto mar, em que o objetivo era colonizar povos. 

A aventura tem início no porto de espinho, onde embarquei para uma 

viagem de dez meses. Durante a viagem percorrerei o oceano explorando três 

ilhas distintas. Estas ilhas reportam-se às áreas de desempenho previstas nas 

normas orientadoras do Estágio Profissional, sendo elas a ilha da gestão e da 

organização, a ilha da participação e das relações com o exterior e a ilha do 

desenvolvimento. As tarefas a executar e os desafios enfrentados em cada ilha 

foram distintos, exigindo, por isso, diferentes capacidades e investimentos. 
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Apesar de na história a descoberta de cada ilha tenha sido feita 

separadamente, no estágio tudo aconteceu em simultâneo. A separação visou 

apenas facilitar a leitura.  

A primeira ilha apresentada no relatório – ilha da gestão e da organização 

– remete para a turma por que estive responsável ao longo do ano letivo. Essa 

turma é apresentada como uma “tribo”. Quando a esta ilha me referir, 

apresentarei as diversas estratégias utilizadas no decorrer da prática letiva e 

abordarei os estímulos que fui recebendo de outros professores. 

A segunda ilha explorada - a ilha da participação e das relações com o 

exterior – incorpora os elementos do desporto escolar, das aulas lecionadas na 

educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico e as atividades que o 

núcleo de estágio organizou para a comunidade educativa.  

A última ilha – a ilha do desenvolvimento – materializa-se num problema 

que identifiquei no contexto das aulas de educação física, a fraca motivação 

para o trabalho da Condição Física, e o caminho investigativo que segui para o 

ultrapassar. 

As três ilhas e as áreas de desempenho que representam possibilitar-me-

ão evoluir de aspirante a professor. 

Esta foi a forma que arranjei de transmitir ao leitor a minha experiência, 

refletindo a forma como me senti no seio da escola Doutor Manuel Gomes de 

Almeida onde estagiei. Comecei por ser um aspirante para acabar como um 

professor. No entanto, ainda muito ficou por aprender… 

 

Boa Viagem... 
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CAPÍTULO I  

O caminho percorrido - das vivências aos livros 

 

Estou no porto de Espinho, situado numa bela e pequena cidade à beira-

mar. Cidade construída por pessoas do mar, que dele tiravam o seu sustento, e 

que se foi transformando numa cidade desenvolvida, em que os serviços e o 

turismo são a principal fonte de receita dos seus habitantes. É um pequeno 

porto que já viu muitos exploradores indo e voltando. Gente que, como eu, 

transporta receios e expectativas. Estou impaciente…! O meu barco ainda não 

chegou, mas sinto que a qualquer momento este aparecerá no horizonte.  

Ao meu redor estão três desconhecidos. Trazem malas de viagem… 

parece que eles também vão embarcar. 

Acaba de aparecer um pequeno ponto no horizonte. Oiço os 

desconhecidos dizerem que se trata do barco Doutor Manuel Gomes de 

Almeida. Este barco vem a terra carregar mantimentos e uma nova tripulação, 

para mais uma viagem de dez meses por águas agitadas. É o meu barco. Os 

desconhecidos parecem-me ansiosos… Pelo que li no roteiro de viagem, que 

me foi fornecido antecipadamente, devem ser os meus futuros colegas de 

jornada, a Aral, o Leugim e a Assenav. Provavelmente, será com eles que irei 

dividir os bons e maus momentos desta difícil viagem que se aproxima. 

Com o bilhete de embarque na mão, observo com inquietude a chegada 

do barco. Nesse espaço revejo o meu percurso de vida… É nesse momento 

que as marcas que me conduziram até aqui começam a ganhar mais 

significado. Uma vida que nem sempre me guiou para esta viagem mas que 

aos poucos me foi dando pistas de que era isto que realmente queria, ser 

explorador. 

Nasci há vinte e cinco anos, numa cidade do outro lado do mundo - 

Caracas. É uma cidade muito diferente de Espinho, uma vez que as pessoas 

não se conhecem e a agitação do dia-a-dia tende a tomar conta da vida de 

todos. Os meus pais foram para a Venezuela à procura de um futuro melhor. 

Contudo, a saudade de Portugal foi mais forte e decidiram regressar, nessa 

fase, já com uma criança ao seu lado, de nome Ynad. Portugal não é um país 
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de oportunidades, no entanto é um sítio em que o calor humano se faz sentir, 

sendo diferente de qualquer outra parte do mundo. 

Os primeiros momentos da minha família no seu país de origem não 

foram fáceis, já que o fazer e desfazer das malas de viagem eram uma 

constante. Porém, com o passar do tempo, foi possível ir construindo uma vida 

estável e serena em Santa Maria da Feira, uma terra bem próxima de Espinho. 

Com efeito, apesar de ter passado por diversos locais é nesta terra que tenho 

as minhas raízes. 

A casa onde vivo é humilde e da janela do meu quarto consigo ver o 

mar… muitas foram as vezes que o olhava e pensava no que estaria para além 

dele, o que estaria por descobrir. Até aos meus dezanove anos tive muitos 

sonhos, mas nunca pensei ser explorador. Foi nesta altura que surgiu uma 

vontade… A vontade de ir para além do que os olhos podiam alcançar, mas, 

para isso, era necessário obter formação para poder ser explorador e conhecer 

estratégias e ferramentas para enfrentar os desafios da viagem. Escolhi o 

desporto como formação para esta viagem. Esta formação começou há quatro 

anos, repartida pelas Universidades de Vila Real (UTAD) e do Porto 

(FADEUP). Estas cidades do norte de Portugal, nunca serão esquecidas, nem 

tão pouco as pessoas que conheci e que deixaram saudade. 

Durante este percurso, o sonho foi-se tornando realidade e de cada ano 

percorrido a satisfação pela escolha que fiz aumentou. Temos de viver os 

nossos sonhos… Para isso é necessário acreditar e superar as contrariedades 

até os conseguir tornar realidade. Ao longo desta formação aprendi muita 

coisa… Posso mesmo afirmar que adquiri ferramentas e formas de lidar com as 

pessoas através do desporto. Descobri que o desporto pode ser uma excelente 

maneira de transformar a vida das pessoas e, desde que seja experienciado e 

trabalhado na sua génese, modifica a forma de estar e de ser de quem o tem 

como rotina, pois ele acarreta ideias, valores, normas, regras, atitudes, 

desafios, exigências e metas, que favorecem um evolução pessoal e social 

(Bento, 1995). Contudo, tenho noção de que essas aprendizagens não serão 

suficientes para a jornada que se avizinha. Necessito ainda de muito mais para 

conseguir ultrapassar as dificuldades. Ser explorador é sinónimo de 
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transformações constantes, é um estado inacabado que deve ser melhorado 

em cada desafio ou dificuldade, que tem na sua ação um forte contributo na 

vida para quem trabalha diariamente, preparando a sociedade para uma vida 

social cada vez mais exigente e em forte transformação (Cunha, 2008). 

Portanto, o explorador deve possuir diferentes aspetos e ter caraterísticas 

próprias, pois transmitir conhecimentos vai muito além da matéria de ensino 

(Nóvoa, 2009). 

Neste preciso momento, uma questão “assalta-me”: por que escolhi o 

desporto como formação inicial para esta viagem? 

Se fizer uma retrospetiva constato que, contrariamente ao presente, nem 

sempre encarei o desporto de forma positiva. Conheci o desporto nas aulas de 

Educação Física e o responsável pela lecionação das aulas na minha turma, o 

intitulado Professor de Educação Física, não me dizia nada! Esta figura não 

era, no meu entendimento, uma referência como pessoa, nem como 

profissional. Talvez o fosse para muitos dos meus companheiros, não sei. Mas 

para mim não era, com certeza! Comecei por detestar Educação Física, talvez 

pelo facto de na altura ser uma criança sedentária, em que a atividade física 

não estava presente no meu dia-a-dia. As brincadeiras que realizava não 

exigiam muito de mim ao nível físico e, no momento em que esta disciplina me 

foi apresentada, as minhas capacidades de coordenação, agilidade, força e 

resistência eram demasiado baixas. Aliada a esta situação, tinha dificuldades 

em me integrar. Como sabemos, a Educação Física é uma disciplina em que 

as relações humanas estão muito presentes e tendem a ser próximas. O 

momento para a formação de grupos de trabalho era, para mim, um momento 

de preocupação, já que tinha medo de ser excluído. Neste contexto, facilmente 

se depreende que nessa época encarava a Educação Física como um 

“sacrifício” que tinha de enfrentar. Mais tarde, já no ensino secundário, deu-se 

uma reviravolta: comecei a ver o desporto de maneira diferente. Abandonei a 

atitude de inatividade e passei a ser uma pessoa mais ativa, integrando-me em 

todas as atividades em que me era permitido participar, tanto dentro como fora 

da escola. Também senti uma ação mais positiva por parte do meu Professor 

de Educação Física. Este sim, conseguia motivar os alunos, não só pelo seu 
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modo de se relacionar connosco, mas também pela forma desafiante, 

organizada e inclusiva como conduzia as aulas. O Professor, embora fosse 

uma pessoa dócil e serena, era bastante profissional e diretivo, trabalhando 

para os alunos e para a dinâmica da aula. Foi nesta altura que a imagem deste 

profissional começou a ter algum sentido para mim. A partir deste momento, 

senti que este professor tinha o desporto como um forte aliado para chegar às 

pessoas. Era um professor que não nos colocava apenas a “mexer”. Este 

conseguia influenciar o comportamento dos alunos e procurou dar mais do que 

simples movimentos corporais (Nahas et al., 2004) 

Para responder à questão atrás colocada, refiro: foi ao longo do tempo 

que percebi o real valor desta mesma área. A nova noção do desporto 

construiu-se gradualmente, através das diversas influências com as quais fui 

contactando. Atualmente, partilho do entendimento de Rosado (2011) que 

refere que o desporto é uma área que tem um forte contributo não só no 

desenvolvimento físico, mas também ao nível do desenvolvimento pessoal, 

social e moral das pessoas.  

Face à minha natureza e formação no desporto, estou com confiança 

para a jornada que se vai iniciar. Sinto que nada foi em vão... As perspetivas e 

o desempenho de um explorador são fortemente influenciados pela capacidade 

e competências adquiridas ao longo do tempo (Albuquerque, 1997). Portanto, 

tudo aquilo que fui fazendo ao longo da minha vida encaixa-se, de alguma 

forma, mesmo sem saber, na preparação para esta viagem.  

Reparo agora que sou o único que não tem ninguém ao seu lado! Não 

tenho a quem dizer adeus na hora de embarcar. Pedi aos meus pais, à minha 

irmã e à minha namorada que são, sem dúvida, as pessoas mais importantes 

da minha vida, para não virem neste momento. Seria muito difícil despedir-me 

deles…  
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CAPÍTULO II 

A missão 
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CAPÍTULO II 

A missão 

 

Já vejo nitidamente o barco… É enorme! É uma nau… a minha cabeça é 

um turbilhão de pensamentos! A minha ânsia de explorar, descobrir, aprender e 

ensinar é enorme! Vejo também a proa azul e o nome do barco. Apresenta-se 

com letras gravadas a dourado, sobressaindo de todos os restantes barcos 

ancorados no porto. É realmente o meu barco… O nervosismo é cada vez 

maior. O momento para o qual me tenho preparado há tanto tempo está a 

chegar. Sinto um amontoar de sensações que não consigo descrever... Talvez 

seja uma inquietude, um desassossego ou até mesmo um receio do que 

poderá advir desta viagem. Finalmente, vou pôr à prova a minha formação e 

compreender se realmente consigo concluir a minha missão com sucesso.  

Através do desporto, tenciono colonizar povos, isto é, transmitir-lhes 

conhecimentos/aprendizagens, torná-los aptos para a realização de diversas 

atividades e, acima de tudo, incutir-lhes o gosto pela prática desportiva. Quero 

ajudar todos os que puder. O objetivo será favorecer o seu crescimento 

pessoal, a melhoria das suas capacidades de compreensão e de intervenção 

no mundo (Mesquita & Graça, 2011). Para além disso, pretendo aprender a 

arte de ser explorador, ou seja, espero aperfeiçoar os conhecimentos já 

adquiridos e fazer novas aprendizagens, tornando-me um bom profissional de 

Educação Física. Para isso, acredito que muito vai contribuir o contexto real de 

prática, que é, como advoga Nóvoa (2009), o terreno de aprendizagem, pelos 

inúmeros benefícios de se trabalhar com profissionais mais experientes, 

sentindo na pele as emoções próprias de uma profissão que exige muita 

dedicação para superar os desafios diários. 

Espero estar à altura deste desafio e no final desta jornada, sentir que o 

trabalho desenvolvido valeu a pena. Aspiro desvendar o que estará para além 

do alto mar, aquele que tantas vezes me inspirou da janela do meu quarto... 

Vou, finalmente, conhecer, experienciar e materializar os meus desejos. 

A missão está bem expressa no roteiro de viagem. Não o posso perder! É 

a partir dele que toda a minha ação se desenvolverá. Mas, ao longo da viagem, 
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não sei quem vou encontrar… Sei apenas que para além daquele mar, a partir 

da linha do horizonte, não conheço nada. Contudo, das conversas que 

estabeleci com antigos exploradores, sei que a viagem não será fácil, mas, 

com certeza, será muito gratificante. Acredito que vou crescer como 

profissional e como pessoa. O cenário será real e o envolvimento genuíno 

(Nóvoa, 2009), contudo, terei a ajuda de exploradores mais experientes que me 

guiarão por caminhos seguros, o que me fará sentir mais protegido.  

Durante a jornada, estarei integrado no batalhão de Educação Física, que 

será uma brigada que estará na primeira linha de exploração. Estarei incluído 

num dos pelotões de instrução que constituem o batalhão. O pelotão é 

constituído por seis pessoas: quatro aspirantes a explorador – incluindo eu –, 

um Sargento e um Oficial. O Sargento estará sempre connosco nas diferentes 

missões. O Oficial do pelotão não incluirá a tripulação a bordo. Este estará na 

torre de controlo para orientar a viagem e para auxiliar sempre que necessário. 

O pelotão tem várias tarefas para cumprir ao longo da jornada, tais como: 

o encontrar, o orientar, o observar e o desenvolver dos diversos povos; 

estabelecer laços tanto com a tripulação como com a comunidade; melhorar a 

ação, investigando estratégias que permitam resolver os problemas 

decorrentes da prática educativa. Tudo isto está no roteiro, constatando-se, 

portanto, a importância de ter de o reler frequentemente. 

Vejo o barco a entrar no porto… A ondulação do mar quase não se faz 

sentir. A pouca agitação da água é feita pelo próprio barco que navega ao 

sabor do vento. Mas isto não será sempre assim… O mar e o vento estarão 

muitas vezes agitados e a viagem terá altos e baixos. Terei de ser forte e o 

meu pelotão terá que estar unido para enfrentar as dificuldades e desafios do 

percurso. 
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CAPÍTULO III 

As expetativas 
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CAPÍTULO III 

As expetativas 

 

Encostou… A nau toca suavemente nos suportes do porto. Os 

marinheiros do barco lançam âncoras ao mar. A azáfama é grande! É 

impressionante a quantidade de tripulantes! Será que vou ter tempo para 

conhecer tantas pessoas? Será que conseguirei realizar todas as tarefas? 

Tenho que aproveitar esta viagem para estar em contacto com diferentes 

realidades, experienciando o máximo que me for possível. 

As pessoas que estão nas velas não saíram dos seus postos. A estadia 

do barco no porto será curta. Estão muitas pessoas para entrar… Aos poucos 

foram chegando e a confusão é muita. No meio da multidão vejo os 

desconhecidos. Podia ter falado um pouco com eles... Não o fiz, terei muito 

tempo para isso. Isto se realmente forem quem eu estou a pensar! 

Estão a lançar a ponte de embarque. Está a acontecer! É perturbador a 

quantidade de pessoas a entrar e a sair. Vou deixar a confusão acalmar para 

entrar. Neste espaço ninguém dá por mim… Sinto-me pequenino e passo 

completamente despercebido.  

Não posso entrar a bordo com esta inquietude. Vou aproveitar este 

momento para perceber de onde vem toda esta ansiedade. Tenho que me 

acalmar... Vejo uma mesa vazia na esplanada de um pequeno café. Sento-me. 

Vou aproveitar para beber uma água e aquietar-me um pouco antes de colocar 

os pés no barco. É o local perfeito para este momento! Daqui consigo perceber 

quando é que o barco vai partir e descansar um pouco, tentando perceber a 

fonte deste sentimento que se tem apoderado de mim desde a primeira hora 

que pisei o porto. Apesar de querer ser explorador, não sei quais serão as 

dificuldades que enfrentarei e se é esta a vida que realmente pretendo ter. 

Neste processo de a conhecer mais de perto, terei o verdadeiro choque com a 

realidade, que me pode fazer repensar o futuro. O momento que tanto desejei 

está prestes a acontecer e a persistência e a vontade de ultrapassar as 

dificuldades terão de estar sempre presentes. Mas… Pensando agora um 

pouco no passado… Só pelo facto de ter ficado na minha primeira opção, a nau 
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Doutor Manuel Gomes de Almeida, permite-me ter um sentimento de satisfação 

e uma atitude muito positiva. No entanto, apesar de ser a minha primeira 

preferência, não conheço nada deste barco. Ao início, fiquei receoso pelo tipo 

de realidade que iria encontrar. Conheço pessoas que dizem que o destino 

desta nau é muito complicado e o contexto em que irei trabalhar será difícil. 

Contudo, penso que o contexto que vou encontrar não será o mais importante, 

uma vez que o resultado estará, em muito, dependente da minha prestação. 

Nesta viagem perceberei quais são as minhas potencialidades e as 

minhas limitações. Nas palavras de Bento (1995), terei um choque com a 

prática que confrontará tudo o que sei e o que sou. Na verdade, perceciono em 

mim caraterísticas que poderão ser boas e outras que poderão ser más. São as 

más que me deixam receoso… Tenho que perceber concretamente quais são 

as minhas dificuldades, investindo desde o início um maior tempo na sua 

resolução, para conseguir ultrapassá-las. As tarefas mais formais, tais como os 

documentos que terei de formular, a avaliação a realizar e a falta de domínio de 

determinados conteúdos, poderão ser as maiores dificuldades. Por outro lado, 

sinto que tenho capacidade de lidar com pessoas em diferentes contextos, 

adaptando a minha postura. Não pretendo conquistar as pessoas pelos 

sorrisos e abraços, mas sim conquistá-las pelo trabalho e pelas mudanças que 

posso causar nas suas vidas. Espero fazer um trabalho positivo e, 

fundamentalmente, contribuir para o desenvolvimento integral das pessoas 

com que irei trabalhar. Além disso, pretendo contribuir para formar indivíduos 

desportivamente cultos, formar Homens e Mulheres para serem capazes de 

enfrentar, em autonomia, uma sociedade cada vez mais exigente. 

A minha garrafa de água está a ficar vazia. Envolvido nos meus 

pensamentos, passaram-se horas, penso eu! Olho para o relógio e vejo que 

passou pouco mais de meia hora. Esta água confortou-me o estômago, mas 

mais importante ainda, sinto que me consolou o espírito. Estou pronto! Vou 

embarcar… 

Está na hora! Estão a preparar a nau para entrar novamente no horizonte. 

Não posso olhar para trás nem desligar dos meus objetivos. Serão dez 

meses… Tenho de encará-los como se fossem a minha “gestação”, dez meses 
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de constante desenvolvimento e crescimento profissional… Depois desta 

experiência serei diferente? Este é o meu desejo e a minha maior expetativa. 

  Caminho apressadamente na direção da ponte de embarque. Quem 

controla a entrada faz a última chamada… Entrego o bilhete, olho para trás e 

penso: será bom! Quando acabares, vais sentir que passou depressa… 
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CAPÍTULO IV 

O início de viagem 
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CAPÍTULO IV 

O início de viagem 

 

Atravesso a ponte… A minha passada é agora mais calma. O som dos 

meus próprios passos fazem-se sentir. Tenho a sensação de que consigo ver e 

ouvir tudo. Neste momento a minha capacidade de reter determinados detalhes 

está muito ativa. 

Estou finalmente no barco! Sinto-me perdido… O barco é enorme! Não 

sei para onde ir, mas, por agora, vou ver o içar das âncoras e a partida do 

porto. Vejo o barco a distanciar-se… Vai ao sabor do vento sobre o sereno 

mar. Mesmo assim sinto o seu suave baloiçar. Estas pequenas oscilações 

contrastam com o meu coração que está novamente acelerado em resultado 

dos primeiros momentos a bordo… 

Está um senhor a indicar o local para o qual cada pessoa se deve dirigir. 

Pergunto-lhe para onde devo ir, uma vez que é a minha primeira travessia. O 

senhor encaminha-me para o hall do barco. Sigo então nessa direção. O 

espaço é pequeno e as pessoas fazem fila à espera da sua vez. Enquanto 

espero pela minha vez, reparo que finalmente estou com a cabeça coberta por 

uma sombra. Tem estado muito calor… Estamos em setembro e o calor de 

verão ainda se mantém. Chegou a minha vez. O senhor que me está a atender 

diz-me que tenho de assinar uns documentos. Não tenho caneta! Então 

pergunto: 

– Pode-me emprestar uma caneta? 

– Estes jovens exploradores de Educação Física nunca trazem canetas. – 

Responde-me o senhor de forma irónica. 

O seu tom de voz mostra a forma como vê as pessoas do Desporto. 

Neste momento, sinto que tenho de responder. Esta ironia não pode ficar 

impune. Desta forma, digo: 

– A responsabilidade de uma pessoa não se mede pelo facto de trazer ou 

não uma caneta. 

O senhor ri-se e mostra indiferença pelo que eu acabei de dizer.  
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Depois de ter todos os documentos atualizados e organizados, pergunto 

quando irá começar o trabalho. O senhor responde que ainda falta algum 

tempo, deixando-me à vontade para me dirigir ao meu quarto. Entrega-me a 

chave. Agradeço e saio. 

Encaminho-me para a zona dos quartos a pensar na atitude do 

funcionário do barco, assalta-me de imediato o entendimento de Graça (2004), 

atualmente a sociedade em geral descredibiliza o trabalho de um explorador. 

Isto faz-se notar com maior relevo em relação ao explorador de Educação 

Física. Mas… Esta mudança de mentalidades tem que ser conquistada. 

Conquista essa que terá que partir dos exploradores! Neste sentido, pretendo 

fazer um bom trabalho ao longo da minha vida profissional para, assim, 

contribuir para modificar a forma como a sociedade olha para os exploradores 

e para o seu trabalho, fazendo com que a imagem associada ao explorador 

seja melhorada. 

Entretanto, chego a uma porta de vidro, a qual se designa “sala dos 

exploradores”. Abro a porta e vejo uma sala comprida com outras portas 

numeradas. São os quartos… Vejo as três pessoas que estavam no porto e 

digo: 

– Boa tarde! Deduzo que sejam a Aral, o Leigim e a Assenav, certo? 

Os três respondem afirmativamente, acenando com a cabeça. São 

mesmo os elementos do meu pelotão. 

– Parece que vamos ficar juntos neste espaço… – digo-lhes. 

A partir deste pequeno diálogo inicia-se uma longa conversa, em que 

aproveitamos para nos conhecer melhor. O tema de conversa é, 

inevitavelmente, a viagem, os anseios de cada um, as aventuras por que 

iremos passar, as dificuldades que cada um acha que irá sentir. Neste espaço 

também relembramos histórias de exploradores que conhecemos e que já 

passaram por esta experiência. 

Passaram-se algumas horas desde que começámos a conviver. Estou 

cansado e dirijo-me para o meu quarto, já os meus companheiros de viagem 

também se deslocam para os deles, que estão próximos do meu. O quarto é 

pequeno. Cabe apenas uma cama, um pequeno armário e tem uma janela. 
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Ainda bem que tem uma janela! Tenho de me sentir livre e nada melhor que 

esta pequena abertura para deixar entrar a brisa. 
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CAPÍTULO V 

O conhecer de uma nova realidade:  

entrada em águas agitadas 
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CAPÍTULO V 

O conhecer de uma nova realidade: entrada em águas agitadas 

 

Finalmente deito-me! Depois de tantas experiências, nada melhor que 

uma noite de sono para recuperar a energia. Vou dormir… Amanhã vai 

começar uma nova jornada! Jornada esta que muito se assemelha a uma 

entrada em águas agitadas.  

Junto à cama, com o auxílio da pequena luz, observo o roteiro da viagem 

e verifico que a entrada em águas agitadas apenas tem início daqui a duas 

semanas. A chegada está prevista para o dia 14 de setembro de dois mil e 

doze. O que vou fazer até lá? Será que posso aproveitar estes dias para 

apanhar sol? Para trabalhar? Para passear pelo barco? Sinto os olhos a 

fechar… 

Onde estou? O que estou a fazer aqui? Que balancear é este? Tchiii! Não 

é um sonho, estou realmente a bordo. Estou exausto. Sinto que pouco dormi! A 

sensação que tenho é que durante a noite não descansei um minuto … Talvez 

esta falta de descanso tenha origem na ansiedade que me assalta na procura 

de respostas às imensas perguntas que povoam o meu pensamento antes de 

adormecer. Tenho de despertar, tomar um banho e ir para a primeira reunião. 

Tenho de mostrar que estou bem acordado. Contudo, e não obstante esta 

vontade, sinto que estou a dever horas à cama! 

É hoje o dia em que vou conhecer melhor a nau. Olho pela janela e vejo o 

mar… O sol está a nascer. É um belo espetáculo. 

O quarto tem um enorme relógio. Marca seis e meia da manhã do dia 3 

de setembro de dois mil e doze. Ainda é cedo, mas vou aproveitar para me 

preparar calmamente. No dia anterior combinei com os meus colegas que 

iríamos todos juntos para a primeira reunião com a Sargento, que será às 9 

horas no hall do barco, tal como indicava no quadro de informações afixado na 

sala dos exploradores. Dirijo-me ao local combinado.  

Todos me confundem com outros tripulantes... Até me barraram à 

entrada! Ninguém percebe quem realmente sou. Claro! Sou apenas um 

aspirante a explorador 
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Avisto os meus colegas numa das mesas da sala e vou para junto deles… 

– Bom dia! É impressão minha ou ninguém sabe quem somos? – 

Pergunto-lhes. 

– É verdade, já me confundiram com tripulante, marinheiro, mas nunca 

me viram como explorador. – Responde-me o Leugim. 

É notório que somos pessoas estranhas a este ambiente. Olhamos para 

todas as pessoas e sentimos que passamos completamente despercebidos. 

Não parecemos exploradores. Ainda somos novos e confundimo-nos no 

ambiente de forte agitação que se vive neste espaço repleto de gente. 

Estamos à espera da Sargento. Não sabemos quem é! Estamos um 

pouco impacientes. Vemos uma senhora a aproximar-se. É a primeira a falar 

connosco desde que estamos no hall. Até então foram apenas dados uns “bons 

dias”. Apresenta-se. Chama-se Sargento Aseret e deixa-nos logo à vontade. 

Vamos para uma sala e começamos a falar um pouco da nossa vida. Com o 

desenrolar da conversa reparo que somos todos muito diferentes, desde a 

formação, até às experiências anteriores. A Sargento diz-nos quem será o 

nosso Oficial. Chama-se Oficial Aluap. Este elemento será o responsável por 

orientar a nossa ação a partir da torre de controlo, situada na cidade do Porto. 

As suas visitas serão apenas esporádicas, mas nas palavras da Sargento 

podemos contar sempre com a sua ajuda.  

A Sargento e a Oficial serão as pessoas que estarão mais próximas da 

nossa formação. As funções delas serão ajudar-nos no que for necessário, 

motivar-nos e auxiliar-nos a encontrar soluções para o que agora nos parece 

impossível de concretizar. São elas as principais intervenientes no processo de 

formação que, segundo Albuquerque et al. (2005), têm a função de 

acompanhar, num contexto real, o nosso futuro a fim de nos desenvolver as 

competências e atitudes necessárias para um desempenho consciente, 

responsável, eficaz e competente, que são caraterísticas fundamentais de um 

explorador. 

O diálogo com a nossa superior faz-se descontraidamente... Depois deste 

pequeno “quebra-gelo”, fomos conhecer o barco e os seus pormenores. É 

realmente um belo barco! As torres altas e cinzentas fazem um contraste 
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muitíssimo agradável com as restantes áreas. Existe uma cantina, vários 

blocos com salas, uma zona desportiva, com uma sala de reuniões, zonas de 

convívio, uma sala de trabalho aberta a todos os exploradores e uma zona de 

quartos que dá passagem para o espaço anteriormente referido. Na visita 

conhecemos o Comandante que está ao leme do barco. Este elemento é o 

decisor que mantêm o barco em funcionamento. Neste momento, apesar do 

espaço agradável com que me deparo, sinto uma enorme angústia. Não é a 

minha casa! Pela primeira vez, desde que entrei no barco, olho para trás. 

Estamos na zona desportiva, uma zona mais recuada do barco em que se 

pode observar o rasto de espuma que se estende até onde a vista não 

consegue alcançar. Já devemos estar longe! Agora já não há possibilidade de 

desistir. Quer dizer… nunca houve, este é o meu destino. Nada fará com que o 

barco se desvie da sua rota…Tenho de enfrentar o desafio de cabeça erguida 

e com vontade de vencer os obstáculos que, com certeza, irão surgir na 

viagem… 

A primeira reunião acaba com a indicação da Sargento de que até à 

primeira exploração temos de nos preparar bem, trabalhando arduamente, para 

estarmos aptos a enfrentar qualquer situação que possa acontecer. As 

próximas duas semanas serão, portanto, de muito trabalho. O objetivo será 

prepararmo-nos o melhor possível para enfrentar os desafios que se 

avizinham. Só de saber a data da primeira saída em exploração, o meu 

coração bate mais forte. Não sei que tipo de pessoas vou encontrar nas ilhas… 

Quais serão as suas caraterísticas e os seus rituais? 

Ainda é cedo. Eu e os meus colegas aproveitámos para ir até ao bar. É 

um espaço amplo, onde existe uma enorme variedade de escolha. Pedimos um 

cafezinho… Estamos a fazer horas para ir para o quarto. Falamos das coisas 

mais banais que se possam imaginar, desde as bebedeiras da juventude, das 

noites mal dormidas em festivais e festas, até aos namorados e namoradas de 

cada um. Somos apenas jovens! 

Vou para o meu quarto a pensar sobre qual terá sido a impressão que a 

Sargento teve de mim. Espero que tenha sido boa e que façamos uma viagem 

de sucesso com o seu apoio. O primeiro dia já passou! Pensei que iam ser 
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duas semanas sem muito trabalho, mas, pensando bem, é melhor assim... 

Certamente que no seu decurso irei perceber como devo conduzir a minha 

ação, pelo menos nos momentos iniciais em que o nervosismo marcará 

presença.  

Foi um dia em que nos cruzamos com imensas pessoas, mas, 

sinceramente, o mais provável é que amanhã não identifique ninguém! Só 

mesmo o tempo me permitirá fixar caras e nomes… 

Estas duas primeiras semanas desenrolaram-se sem monotonia. Todos 

os dias conhecemos pessoas diferentes, bem como outros recantos do barco. 

Trabalho houve sempre, tais como reflexões das várias reuniões, atas e leitura 

de alguns documentos fornecidos pela Sargento. O regulamento do barco, as 

orientações curriculares e as normas da viagem foram documentos que 

tivemos de estudar de forma a preparar a nossa ação. Apesar do imenso 

trabalho, sinto que estou cada vez mais preparado e confiante para a primeira 

exploração. É bom saber que podemos contar com alguém que nos alerte para 

as várias tarefas que temos de fazer e para os desafios que poderemos 

encontrar. Aqui está a importância de ter alguém experiente ao nosso lado…  

Hoje é o último dia antes de entrar na baía das tormentas e é dia de festa. 

Todos os exploradores do barco participaram num grande convívio. O 

comandante do barco deu as boas vindas a todos e desejou boa sorte para 

mais um ano de trabalho. Eu e os meus colegas estivemos juntos. Tem sido 

sempre assim desde que chegámos ao barco. Este convívio foi passado a falar 

com muitas pessoas. Todas nos desejaram boa sorte e disponibilizaram-se 

para ajudar no que fosse necessário. 

Hoje sinto o mar mais agitado. A água faz-se ouvir ao bater no casco do 

barco. É sinal que amanhã, quando acordar com a entrada na baía, as coisas 

não estarão tão calmas como até aqui… A baía tem ao seu redor três ilhas 

distintas e em cada uma delas teremos missões diferenciadas a cumprir.  

Ainda não consigo ver nada no horizonte. Amanhã de manhã já verei as 

ilhas. Hoje é, provavelmente, a última noite em que dormirei descansado. Vai 

começar a verdadeira missão, o verdadeiro desafio…  
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CAPÍTULO VI 

A chegada: a descoberta dos diferentes espaços e elementos  

 

O que é isto? Que barulho ensurdecedor é este? 

Está a tocar uma sirene que nunca tinha ouvido e o barco não pára de 

andar de um lado para o outro. Saio do quarto sem saber o que fazer. À porta 

do quarto estão os meus colegas e a Sargento também vem ter connosco. Diz-

nos para não nos assustarmos e para irmos para a proa do barco. 

Estamos a entrar na baia das tormentas… 

Chegamos à proa. Estão muitas pessoas ao nosso lado. O barco salta de 

onda em onda. A Sargento diz para nos agarrarmos às barreiras de proteção 

para nos ir explicando o que estamos a observar. Nesse momento já 

conseguimos avistar as três ilhas. É neste momento que a Sargento nos 

explica o que temos de fazer em cada uma delas…  

– Estão a ver aquela ilha maior? A do lado direito do barco? É a ilha da 

gestão e da organização que está parcialmente por explorar. É enorme! Lá 

teremos zonas para explorar, trabalhar e conhecer os seus habitantes. Cada 

um de vocês terá uma tribo com que irá trabalhar. Cada uma das tribos está 

numa determinada zona. O Ynad ficará com a zona 11.1, o Leugim com a zona 

11.8, a Aral com a zona 11.2 e a Assenav com a zona 11.3. Além das tarefas 

que terão que realizar com as pessoas que encontrarem, irão observar as 

tribos dos vossos colegas de pelotão. Além disso, observarão tribos de 

exploradores mais experientes. 

Olhamos uns para os outros ansiosos, enquanto a Sargento continua o 

seu discurso… 

– Ao vosso lado esquerdo encontra-se a ilha das relações e da 

participação. É uma área na qual organizarão atividades, formarão novos 

marinheiros, criarão uma tropa de elite e participarão em reuniões para 

acompanhar a vossa prática. Observem a outra ilha… É a ilha do 

desenvolvimento, na qual irão identificar um problema e procurar resolvê-lo, 

através da vossa pesquisa e trabalho de campo. 

Faz uma pausa… entretanto, retoma o discurso. 
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– Em todas elas terão o desporto como base de trabalho… Quer dizer, a 

base do vosso trabalho serão as pessoas, pois são elas a razão de ser de tudo 

isto. No entendimento de Prista (2006), devemos agarrar o compromisso de, 

através do desporto, melhorar a qualidade do homem em toda a sua plenitude, 

tendo em conta todo o contexto de trabalho e não nos limitando apenas a 

aspetos parciais e descontextualizados. 

A nossa primeira expedição será à ilha da gestão e da organização. Para 

esta, já temos os materiais construídos, que funcionaram como documentação 

de apoio. Um deles é um guião para aplicar no primeiro contacto com a tribo. 

Este será a base da nossa intervenção. Também construímos uma ficha para 

recolhermos a máxima informação possível dos elementos da tribo. A ficha 

designa-se de ficha de registo individual e servirá para cada elemento da tribo 

colocar informações acerca de si próprio e do seu agregado familiar. Além 

disso, elaborámos tabelas de avaliação inicial para analisar o nível em que se 

encontram os elementos da tribo nas diferentes matérias de ensino. Por último, 

o MEC anual também já começou a ser construído. Este é um documento 

crucial que contém as linhas mestras do trabalho a desenvolver ao longo da 

missão nesta ilha. 

Várias questões se colocam neste instante… Estarei preparado para 

enfrentar tudo o que for necessário? Estarei apto para exercer corretamente as 

minhas funções? Espero que sim… Quero acreditar nisso! 

A agitação marítima está cada vez mais intensa... O comandante do navio 

manda recolher aos quartos, pois o tempo está a piorar, pelo que é perigoso 

ficar num local tão exposto. 

Eu e os meus colegas estamos juntos a admirar as ilhas, próximos da 

janela do quarto da Aral, com medo do que se avizinha no dia de amanhã. 

Ninguém fala, mas a ansiedade é grande. Até então apenas conhecemos a 

realidade do barco. Agora teremos de sair da zona de conforto para enfrentar 

os desafios e imprevistos que muito provavelmente serão constantes. Será 

uma grande aventura!  

Existem muitos motivos para estarmos preocupados… Mas… Temos que 

nos divertir e encarar todas as missões como mais-valias para a nossa 
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formação. É com este pensamento que me acalmo. Permanecemos horas 

neste espaço sem falar. Não podemos pensar a longo prazo, cada exploração 

será uma aventura bem diferente e com todas elas iremos aprender… 

Apesar de termos falado pouco, sinto a minha cabeça a estourar e o 

coração a sair pela boca. Vou dormir para estar pronto para encarar a viagem 

de bote que temos de fazer até chegar à primeira ilha a ser explorada. Temos 

de estar na zona dos botes bem cedo. Vamos com a Sargento… 
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CAPÍTULO VII 

A ilha da gestão e da organização 
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A ilha da gestão e da organização 

 

7.1. A primeira exploração - A minha tribo 

 

A ilha está cada vez mais perto… 

O pelotão está todo junto no bote. O dia está limpo e consegue ver-se 

perfeitamente a ilha. A distância não é longa, mas o caminho é difícil de 

percorrer. A Sargento vai à frente a indicar o caminho, enquanto nós remamos. 

Os materiais estão connosco, assim como o livro cor de laranja, livro este em 

que teremos de registar o que fazemos em cada expedição. É muita carga para 

um barco tão pequeno! Atrás de nós vêm os outros exploradores, que se 

encaminham para o local da ilha que têm de explorar. 

O barco chega à costa… Pela indicação da Sargento, iremos agora para 

o pico da ilha, que é o local de onde se pode observar os vários espaços, onde 

iremos trabalhar. 

Após algum tempo, chegamos ao sítio pretendido. A caminhada não foi 

fácil… Este local é imensamente alto! Daqui vemos toda a ilha… A Sargento 

informa-nos das nossas áreas de trabalho… Cada um de nós terá um território 

com as mesmas dimensões, mas com caraterísticas diferentes, que nos 

obrigará a trabalhar no sentido de procurar o sucesso de cada grupo. Além 

disso, e acima de tudo, teremos que trabalhar para cada elemento que habita 

esse território, uma vez que todos são diferentes. Essa diferença, essa 

heterogeneidade, inicialmente pode assustar, porém, pode ser usada a favor 

do todo o processo pedagógico, sendo uma riqueza que pode e deve ser 

rentabilizada. 

Fomos informados que este alto, esta zona com uma vista belíssima, será 

o nosso ponto de encontro todos os dias, será o local de reuniões. Será aqui 

que prepararemos a nossa ação dia a dia. A Sargento ficará sempre neste 

espaço a controlar o nosso trabalho, com os seus binóculos de grande alcance. 

Neste momento passam-me diversas ideias que me invadem a cabeça… 

São muitos os anseios, são muitas as expetativas acerca do que irá acontecer 



 42  
 

na minha zona de trabalho. As áreas são todas bastante grandes. Terei que 

percorrer a minha para procurar os seus habitantes… 

É hora de partir! Aproveitamos para desejar boa sorte a todos. Ao final do 

dia encontrar-nos-emos neste mesmo local. 

Desloco-me novamente, mas agora em sentido oposto à anterior 

caminhada. Assim, descendo a encosta da serra e encaminhando-me para a 

minha zona. Durante o percurso fui assolado por muitos sentimentos… Desejo 

imensamente que tudo corra bem! Mas sei que, daqui para a frente, estarei 

mais vulnerável. Os povos que habitam a área na qual trabalharei poderão 

aparecer de qualquer local sem que eu esteja à espera. O percurso até agora 

percorrido, desde que me sentei na esplanada do porto de Espinho, tem sido 

realizado com imensa reflexão. Mas este instante é mais intenso. Sinto-me 

ansioso, desassossegado… Questiono-me… Qual deve ser a minha postura no 

primeiro momento? De imediato respondo às minhas próprias dúvidas… Penso 

que será melhor adotar uma postura rígida e assertiva, marcando a minha 

posição perante eles.  

Ufa! Estou exausto! Envolvido nos meus pensamentos, nem dei conta do 

passar do tempo e do quanto já caminhei. Estou a alguns metros de distância 

de um lago, rodeado de vegetação e de um intenso sol. No lado oposto há um 

espaço aberto e plano, com dimensões consideráveis que, pensando melhor, 

poderão permitir a realização de atividades diversificadas… Sento-me por 

baixo de uma árvore diferente de todas as outras pela área de sombra que 

possibilita… É um bom local para recuperar o fôlego! Ah! Que sossego... 

O que é isto? Ouço barulhos estranhos… Serão os elementos da tribo? 

Tenho de me aproximar. Só podem ser eles, dado que não existe mais 

ninguém nesta zona da ilha. Tenho de aproveitar para os abordar. No entanto, 

também eles vêm na minha direção e em grupo! Conto mais de duas dezenas 

de pessoas, sendo a maioria do sexo feminino. Coloco-me à frente deles. Sem 

medo! Mostrar medo nesta situação pode ser perigoso… 

– Bom dia! Posso saber quem são? – Pergunto-lhes. 

– Quem somos? Nós estamos no nosso território. O senhor é que não faz 

parte deste meio. – Profere um dos elementos do grupo. 
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– Chamo-me Ynad e sou explorador. Venho numa missão de paz. – 

Entretanto, acrescento. – Nos próximos tempos estarei do vosso lado para vos 

dar a conhecer a Educação Física, mostrando como ela é importante para as 

vossas vidas. 

– Educação Física? Vai ensinar-nos as diferentes modalidades e fazer de 

nós pessoas fisicamente ativas? – Questiona-me outro habitante. 

– Isso mesmo! É uma das minhas missões perante vós. – Digo-lhes, com 

entusiasmo e confiança, apesar de no fundo sentir o meu coração a bater a um 

ritmo apressado e todo o meu corpo a “tremelicar”. 

O tempo passa… Converso melhor com todos eles. No primeiro impacto, 

parecem-me indivíduos educados e com vontade de trabalhar, além de 

entusiasmo e anseio por novas aprendizagens. Penso que o grupo me aceitou 

e o “quebra do gelo” foi feito… Pelo menos é o que transparece! Neste primeiro 

contacto, tentei recolher o máximo de informações do grupo. Sei agora que 

perfazem um total de 23 elementos, que têm idades compreendidas entre os 

16 e os 17 anos. Constatei quais eram as suas modalidades favoritas, e retirei 

algumas informações sobre o quotidiano de todos eles. Por fim, referi que iria 

visitar o grupo duas vezes por semana, em que as primeiras sessões eram 

para realizar testes que me permitirão verificar o nível em que se encontram 

nas modalidades e para identificar o nível de aptidão física do grupo.  

Despeço-me: 

– Adeus! Encontramo-nos na próxima sessão. 

– Até à próxima! – Respondem-me alegremente. 

É hora de fazer o percurso de regresso ao pico da colina.  

Subo novamente a encosta. Quando lá chego, vejo a Sargento à nossa 

espera. Os meus colegas também devem estar a caminho. Enquanto não 

chegam, analiso a informação que recolhi da minha tribo. Pelo que escreveram, 

parecem-me bastante aplicados e com objetivos claros para o futuro. São 16 

elementos do sexo feminino e 7 do sexo masculino. Todos vivem perto do local 

onde vou realizar as sessões e na sua grande maioria tem hábitos de vida 

saudáveis.  
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Os meus colegas chegam. Está na hora de reunirmos com a Sargento. 

Nesta reunião temos que completar o planeamento anual, tendo como base o 

que Vickers (1990) propõe no Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC). 

Decidimos que vamos começar com os diferentes testes de avaliação 

diagnóstica, para, de seguida, passarmos a abordar as diferentes modalidades. 

É um trabalho a priori que necessita de muita dedicação, pois, antes de 

começar com algo novo, como refere Nascimento (2006) temos de dominar 

diferentes tipos de conhecimento (disciplinar, pedagógico e contexto). Sem 

estes saberes não é possível fazer um trabalho de qualidade. Com este 

documento, conseguimos, de uma forma “macro”, ter as linhas mestras do que 

pretendemos para os desafios que se avizinham. Com efeito, a prática tem de 

ser intencional. Lecionarei badminton, atletismo, ginástica acrobática, 

basquetebol, dança, voleibol e natação, em diferentes momentos ao longo da 

minha estadia na primeira ilha. Estas diferentes modalidades serão um veículo 

para transmitir os objetivos pretendidos (Aranha, 2004). 

 

7.2. De etapa a etapa: planeamento, reflexões e estratégias 

 

A missão nesta ilha estendeu-se ao longo de muito tempo… e de 

expedição para expedição fui tornando-me mais confiante e apto na função de 

explorador. Está no fim! Apesar de esta ser apenas a primeira ilha, a primeira 

missão, a satisfação é grande. No início pensei que demoraria uma 

“eternidade”, mas o tempo passou rapidamente. 

Com o decorrer do tempo, passei a chamar as sessões de aulas, a minha 

tribo de turma, os seus elementos de alunos, passando a ser o seu professor 

de Educação Física. Esta alteração deveu-se ao facto de me sentir cada vez 

mais um professor, deixando para trás a minha posição inicial de aspirante. 

Hoje estivemos a descansar e a preparar as classificações finais dos 

elementos de cada turma, sempre com a ajuda da Sargento. As classificações 

serão atribuídas amanhã… 

Eu e os meus colegas passámos a maior parte do dia a pensar e a refletir 

sobre o que fizemos nesta ilha, que se assumiu como sendo a principal missão. 



 45  
 

O nosso sentimento é comum… Se, por um lado, nos sentimos aliviados por 

estarmos a terminar esta etapa da jornada, por outro, estes momentos de 

despedida estão a ser muito angustiantes… 

Estamos os quatro no ponto mais alto da colina a admirar a esplendorosa 

paisagem que esta nos proporciona… Cada um de nós olha mais 

frequentemente para o lado da ilha que explorou… Estamos calados. De 

repente um forte calafrio percorre o meu corpo. É então que lhes digo: 

– Nunca mais vamos ter a oportunidade de fazer parte da vida destas 

pessoas… Acabou esta etapa, acabou a missão nesta ilha. 

Olhamo-nos e o silêncio continua a dominar. Os pensamentos e 

sensações são muitos e contraditórios! Reflito sobre o que foi realizado. Na 

verdade, o trabalho realizado nesta ilha foi imenso e o resultado muito positivo. 

No início várias foram as questões que me assaltaram… Porquê isto? 

Porquê aquilo? Por que é necessário planificar? Por que temos que fazer 

reflexões? Porquê perder tanto tempo nestas tarefas? Serão imprescindíveis 

para a ação educativa? É neste momento, ao rever o vivido, que percebo que 

facilmente consigo responder às questões. Presentemente, a resposta que 

tenho à última questão é definitivamente um “sim, são tarefas fundamentais”. A 

planificação permite fazer a ligação com o que se pretende atingir e a prática 

propriamente dita. Portanto pressupõe-se que uma maior qualidade de ensino 

necessita de uma maior dedicação no planeamento (Bento, 2003). Por outro 

lado, as reflexões permitem perceber o que correu menos bem e o que deve 

ser feito para mudar, para que seja possível melhorar o nosso desempenho de 

expedição para expedição. É o que nos indica Silva (2009) quando refere que a 

reflexão permite tomar consciência da prática, isto é, percebê-la melhor, na 

procura de descobrir novas formas de atuar. Em resultado, as estratégias 

adotadas foram sendo retificadas e melhoradas… Nas diversas modalidades 

abordadas, fruto da especificidade de cada uma delas e também das reflexões 

efetuadas, as estratégias foram distintas. 

O percurso sinuoso de subida-descida pela encosta foi efetuado imensas 

vezes. Caí muitas vezes … Mas sempre me levantei de cabeça erguida. 

Enquanto a descida era feita com ansiedade a subida era realizada com a 
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cabeça repleta de ideias sobre as tarefas a realizar e as estratégias a adotar. 

Com efeito, a agenda de trabalhos parecia não ter fim! 

Antes de iniciar cada modalidade foi necessário preparar o respetivo 

MEC, isto tendo em conta o que se pretende ao longo dos 8 módulos que 

Vickers (1990) advoga para o processo de estruturação do conhecimento. Este 

documento, de estrutura similar ao MEC anual, ganha em especificidade e 

direciona-se para os conteúdos de uma modalidade. A junção dos diversos 

módulos antecipa o processo de realização, não apenas no que concerne aos 

conteúdos, mas também os objetivos almejados, isto, tendo em conta os 

recursos materiais e humanos disponíveis.  

Além desta planificação, para cada expedição foi necessário criar um 

plano de intervenção específico tendo em conta os desempenhos 

demonstrados pelos elementos da turma de sessão para sessão. Este plano 

designa-se plano da sessão. Este planeamento, apesar de ter sido um caminho 

traçado antes de realizar qualquer atividade, foi um documento flexível de 

forma a dar resposta às necessidades percecionadas no momento da ação. 

Já no decorrer do trabalho houve estratégias semelhantes e outras muito 

distintas, para que a especificidade de cada modalidade e o desempenho da 

turma fosse verdadeiramente tido em conta. 

 A intervenção nesta ilha foi agrupada em três grandes momentos, o 

primeiro foi ganhar a confiança e estabelecer o controlo da turma, o segundo 

rentabilizar o tempo das sessões e o terceiro melhorar a qualidade da 

instrução. Estas três fases/momentos permitiram-nos melhorar gradualmente a 

nossa intervenção, pois, tal como refere Albuquerque (1997), não é possível 

aprender tudo de uma só vez. 

Na fase de ganhar a confiança e estabelecer o controlo do grupo – o 

primeiro grande momento de trabalho – as modalidades abordadas foram o 

badminton, o atletismo e a ginástica acrobática. Para conseguir chegar ao final 

deste primeiro momento com sucesso adotei diferentes estratégias e formas de 

interagir com a turma. Neste sentido, face à existência de uma “medição” de 

forças constante, que era necessário controlar, foram impostas regras desde o 

início do trabalho. Sem estas, o controlo dificilmente teria sido alcançado. Por 
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outro lado, a confiança não é algo que se possa impor. Esta é conquistada 

gradualmente de aula para aula. Assim sendo, e desde a primeira aula até à 

última, procurei exigir o máximo da turma. Paralelamente, também estive 

disposto a ajudar, mostrando-lhes que estava preparado para as adversidades 

que pudessem ocorrer e que poderiam sempre contar comigo. Assim, 

conquistei a sua confiança em resultado da preparação cuidada nas várias 

explorações, que me permitiu dominar os conteúdos. Paralelamente, recorri a 

várias expressões faciais e tons de voz distintos, isto em função das exigências 

dos diversos momentos. Houve sempre um bom ambiente entre professor-

aluno. No entanto, quando considerava que a turma ultrapassava os limites 

definidos assumia a postura de um líder um pouco mais autocrático, fazendo-

lhes ver que as regras eram algo que tinham que cumprir. Assim sendo, posso 

dizer que minha postura se foi alterando, no processo de adequar os 

comportamentos e atitudes do grupo ao trabalho a desenvolver. Outro aspeto 

que marcou a minha atuação foi a utilização do questionamento à turma acerca 

das suas atitudes, quando menos corretas, dando-lhes sugestões acerca do 

modo como se deveriam comportar nas diferentes ocasiões. Além disso, 

procurei olhar para o grupo como um todo, mostrando que ninguém era mais 

ou melhor que os restantes.  

Depois deste primeiro momento, foram abordadas as modalidades de 

basquetebol e dança. Nestas modalidades tive de aperfeiçoar a minha 

capacidade de rentabilizar o tempo. No processo de realização, constatei que 

existem muitas estratégias que podem ser utilizadas e que nenhuma pode ser 

considerada a “receita milagrosa” que funciona em todos os contextos. As 

estratégias têm de ser alteradas em função da turma, do espaço, bem como da 

modalidade. 

Para conseguir rentabilizar o tempo das sessões, foi necessário elaborar 

um planeamento estruturado que tivesse em conta o espaço de trabalho, o 

material disponível e atendesse às necessidades dos alunos. A partir das 

reflexões, constatei que a melhor forma de trabalhar era dividir a turma em 

grupos. Neste contexto, cada aluno tinha que a trabalhar para conseguir levar o 

seu grupo ao sucesso. Esta estratégia permitiu rentabilizar o tempo de cada 
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aula, porquanto nas várias expedições não era necessário perder tempo com a 

formação de grupos, além de assim ser possível trabalhar mais 

organizadamente. 

Outra das estratégias adotadas foi dividir os grupos por estações. Estas 

últimas incluíam os materiais de apoio específicos para a tarefa prescrita, 

facilitando assim a passagem de informação sobre o que tinham que executar 

e sobre a forma como o deveriam fazer. Com esta estratégia senti os grupos 

bastante empenhados. Além disso, a fragmentação da aula foi uma rotina 

constante, o que auxiliou na rentabilização do tempo. 

As aulas foram divididas em três fases: parte inicial, parte fundamental e 

parte final. Na primeira parte transmitia os objetivos pretendidos para a aula e 

informava do modo como esta estaria organizada. Nesta fase o grupo também 

era estimulado a executar as tarefas com motivação. Além disso, procurava 

fazer a “ponte” da aula anterior.  

Na segunda fase, parte fundamental, eram realizadas atividades que 

concorressem diretamente para atingir os objetivos definidos para a aula. 

Quanto à fase final, o grupo era estimulado a perceber se os objetivos da aula 

tinham sido cumpridos (balanço). No caso de estes não terem sido cumpridos, 

os alunos tentavam compreender a origem desse insucesso. Para além disso, 

procedia-se a uma antevisão da próxima aula. Estas estratégias permitiram 

rentabilizar o tempo de aula e incrementar a lógica organizativa das matérias 

de ensino. 

Por último, foram abordados o voleibol e a natação. Com estas 

modalidades surgiu a necessidade de melhorar a minha capacidade de 

transmitir informação. Gerir uma aula ou controlar um grupo são parâmetros 

difíceis de se alcançar, mas transmitir conhecimentos é ainda mais difícil. Para 

que esta etapa fosse ultrapassada foi necessário procurar ter sempre 

presentes os objetivos e focar a minha ação nesse sentido.  

Na verdade, nada surge por acaso e as melhorias dos alunos estão 

intimamente relacionadas com o desempenho do professor. Nem sempre é 

possível controlar tudo, mas, quanto maior for a preparação e o investimento 
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do professor, maior será a capacidade de dar resposta às dificuldades e 

obstáculos que surgem em cada aula.  

Para sintetizar esta missão, importa referir que ao longo das diferentes 

modalidades consegui controlar o grupo e fazer com que a minha atuação se 

pautasse, gradualmente, por um rigor superior e que a turma me olhasse como 

um líder. Além disso, e acima de tudo, considero que consegui levar os alunos 

ao sucesso. De realçar ainda que o refinamento das estratégias adotadas 

resultaram da reflexão regular que procurei fazer. Esta teve uma enorme 

importância para o meu processo formativo (de aprendizagem). Afirmo mesmo 

que sem o ato reflexivo não teria conseguido ter um ensino intencional e 

melhorar a minha prestação de aula para aula. Sei que errei muitas vezes … 

Mas, de cada aula procurei evoluir e tornar a minha atuação mais eficaz. 

Consegui aperfeiçoar as minhas capacidades e considero que fui capaz de 

transmitir os objetivos propostos. A minha turma também me ajudou ao longo 

da prática, dado que os todos os elementos mostraram muita vontade de 

aprender e de se superar. 

 

7.3. A inclusão almejada 

 

A noite está a cair… 

– Já viram o céu? – Pergunto aos meus colegas. 

– Realmente! Nunca o tinha visto assim! – Exclama a Aral. 

– Está muito bonito… – Diz a Assenav. 

– Já repararam que este céu reflete a forma como a integração deve ser 

feita? Ou seja, de forma harmoniosa, em que cada estrela é única e tem o seu 

valor para o grupo. – Comento. 

– Pois é! As estrelas no seu conjunto é que fazem sentido… – Completa o 

Leugim. 

Durante todo o percurso da exploração, foi esta a harmonia que tentei 

fomentar na minha turma. O objetivo foi que ninguém se sentisse excluído. Pois 

considero que ser excluído nesta fase da vida é sinónimo de “marcas” que 

podem perdurar para toda a vida… Deste modo, tive o cuidado de tentar 
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passar esta mensagem nas várias expedições, coadjuvado com a adoção de 

estratégias que combatessem a exclusão. 

A inclusão é o melhor caminho para a amizade, companheirismo e o 

desenvolvimento de um senso de satisfação humana: o de trocar algo com 

alguém (Castro, 2005). Neste sentido, desde as primeiras sessões, optei por 

dividir a tribo em grupos mais pequenos para que trabalhassem em conjunto. O 

objetivo era que alcançassem objetivos comuns. As equipas que se 

constituíram mantiveram-se desde o início dos trabalhos até ao último 

momento. Assim, foi possível criar um sentimento de pertença a um grupo. 

Esta estratégia também evitou a exclusão de elementos e a formação de 

grupos heterogéneos. 

O trabalho por níveis de desempenho, tendo em conta as necessidades 

evidenciadas pela turma, também foi um aspetos a que atendi. Ninguém 

trabalhou acima das suas capacidades e com objetivos inalcançáveis. Pois, 

objetivos e ensino desajustado à realidade promovem a exclusão, que era algo 

que pretendia evitar… 

A sociedade é muito cruel e muitas vezes pequenos atos, que podem 

parecer irrelevantes, podem prejudicar grandemente as pessoas que nos 

rodeiam. O bom explorador deve ter a capacidade de unir todos os elementos 

da sua tribo, contribuindo de forma positiva para a inclusão de todos. 

O desporto deve ser integrador e uma prática bem realizada pode trazer 

muitos ensinamentos para a vida, designadamente mostrar que, 

independentemente da sua condição, todos devem ser tratados com o mesmo 

respeito. Se alguma coisa funciona menos bem, devemos ajudar. Neste 

sentido, sempre tive o cuidado de na minha intervenção tentar passar esta 

mensagem. Já quando identificava algum distúrbio entre os alunos interferia de 

imediato, deixando bem claro que as críticas devem ser construtivas. A 

mensagem era: a única pessoa que podia advertir era o professor. 

Apesar do trabalho ter sido realizado em grupos mais pequenos, a 

interação com a turma no seu todo esteve presente em todas as aulas. Houve 

permanentemente um sentimento de união entre os pequenos grupos. O 
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objetivo é que todos se olhassem como amigos e se ajudassem 

independentemente das diferenças que pudessem ter. 

Tentei incutir-lhes a ideia que nunca se devem esquecer que a nossa 

liberdade acaba quando começa a liberdade do outro… Também lhes disse 

que não podemos olhar para os outros como alguém que pode “atrapalhar” a 

nossa ação. Devemos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado como 

iguais e encarar as suas dificuldades como oportunidades de crescimento 

pessoal e social. Como referem Mesquita e Rosado (2011) é uma riqueza 

enorme a diferença que existe entre as pessoas, devendo esta ser preservada 

e explorada. 

Após este percurso espero que a minha turma tenha assimilado as 

vantagens da inclusão. A perceção com que fiquei, no final, é que os alunos 

perceberam que unidos são mais fortes e em grupo conseguem ultrapassar 

com mais facilidade os obstáculos e os desafios encontrados. 

 

7.4. A conquista da autonomia  

 

 As concessões que temos vão sendo moldadas e apenas a experiência 

nos permite adquirir uma conceção sólida sobre um determinado tema (Graça 

e Januário, 1997). Em muitas situações, foi isso que aconteceu comigo ao 

longo desta jornada, mas mais ainda no que concerne à questão da autonomia. 

Depois deste pensamento comentei com o Leugim: 

– Acreditas que a minha conceção de Educação Física tem mudado ao 

longo do tempo? Neste momento, sinto que um verdadeiro professor é aquele 

que consegue transmitir os objetivos a que se propõe e no processo consegue 

tornar-se “desnecessário”, aumentando, assim, a autonomia dos alunos. 

– Também penso assim. Contudo, se fosse mesmo assim não eram 

necessários professores… – Diz-me ele. 

– Não necessariamente. Acho que temos a missão de formar alunos 

autónomos, capazes de utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo das suas 

vidas. Caso contrário, todo o nosso trabalho pode ter sido em vão. De facto, 

nós apenas depositamos sementes, as quais podem, ou não, germinar. A 
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decisão de evoluir e colocar em prática as aprendizagens fica à escolha de 

cada um. Contudo, tem de haver sempre alguém que ponha a semente e dê as 

bases de todo o processo. Tal como nos referem Mesquita e Graça (2011), o 

trabalho desenvolvido pelos alunos deve ser o centro do processo de ensino. 

Lembras-te do modo como eram realizadas as minhas aulas? Comecei por ser 

eu a dar tudo o que era necessário fazer e aos poucos o grupo foi tendo cada 

vez mais autonomia e espaço nas várias aulas, acabando por serem eles 

próprios a transmitirem os conteúdos uns aos outros… Mas, não obstante este 

trajeto, sei que cada turma é diferente, pelo que o professor tem que ser capaz 

de intervir de forma diferenciada para levar os seus alunos à autonomia. O 

modelo a seguir não interessa, o que importa são os resultados que se 

conseguem. Com efeito, existem muitos modelos de intervenção em Educação 

Física, sendo necessário retirar o melhor de cada um, criando estratégias 

diversificadas, criando um trabalho de qualidade. Também Mesquita e Graça 

(2011) referem que os modelos não são estanques nem existe nenhum melhor 

que o outro. 

– Achas que funcionou? – Questiona-me. 

– Penso que sim! Pelo menos o entusiasmo dos alunos nas aulas foi 

aumentando de forma gradual… Um dos motivos que aponto para esse 

contentamento é mesmo esse: o aumento da autonomia. Contudo, também 

reconheço que a autonomia requer muita responsabilidade. No início, em 

termos de opções, e, porque não conhecia a minha turma, optei por não dar 

muito espaço…. Apesar de utilizar diversos modelos em simultâneo, optei pelo 

modelo de instrução direta, apresentado por Mesquita e Graça (2011). Assim 

sendo, nesta fase, os meus aprendizes foram meros reprodutores do que eu 

fazia… Só com o decorrer do tempo, em resultado das aprendizagens que 

estes foram realizando e com a confiança que comecei a depositar neles, é que 

eles se foram tornando produtores dos seus conhecimentos... – Concluo. 

– Como foi isso? – Pergunta-me, curioso. 

– Nas primeiras modalidades não houve espaço para eles explorarem… 

O fio condutor da aula era sempre muito semelhante. Eu comunicava o que era 

necessário realizar e explicava a forma como deveriam executar as tarefas. Por 
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sua vez eles tinham apenas de reproduzir as minhas indicações. Foi no 

basquetebol que comecei a dar mais espaço… A turma foi dividida por 

estações, apetrechadas com material de apoio, em que cada grupo trabalhava 

com alguma autonomia. Na ginástica acrobática comecei a deixar algum tempo 

de aula para cada grupo trabalhar de forma autónoma. Ai o objetivo foi que os 

alunos elaborassem uma coreografia recorrendo às figuras exercitadas. Na 

dança dei mais um salto... Na fase destinada à dança criativa, os grupos de 

trabalho tiveram permissão para criarem o que entendessem: escolheram a 

música e os passos para uma coreografia a apresentar aos restantes colegas. 

Por fim, abordei o voleibol, que, no meu ponto de vista, foi o ponto alto de todo 

o trabalho, isto no sentido da manifestação da autonomia. Nesta fase optei por 

recorrer ao Modelo de Educação Desportiva, um modelo desenvolvido por 

Siedentop (1987) que tanto ouvimos falar nos tempos de formação. Lembras-

te? Vou explicar-te como fiz… Coloquei os grupos de trabalho a lecionarem 

diferentes conteúdos técnicos, cada um deles, na sua vez, introduzia um gesto 

e construía exercícios para trabalhar esse conteúdo. Isto aumentou a 

dedicação pelo trabalho realizado e a comprometimento com a aula. 

Porém, importa ter consciência que quanto mais autonomia se dá, mais 

responsabilidade tem que haver. Por isso, eu estava sempre lá para orientar e 

balizar a prática desenvolvida, isto no sentido de verificar se o trabalho estava 

a decorrer de forma adequada. Assim sendo, tornei-me cada vez mais um 

orientador do que a minha turma ia produzindo…  

– Mas esta estratégia dá muito trabalho… – Comenta o meu colega. 

– Claro! Para além de ter de me preparar para os diversos conteúdos, 

tinha de orientar a ação desenvolvida por cada grupo, tanto antecipadamente, 

como ao longo da aula. Porém valeu a pena, pois este modo organizativo 

traduziu-se num maior empenho dos elementos da turma. Estes tornam-se 

mais responsáveis e ficaram com o sentimento que faziam, realmente, parte da 

aula.  

– Onde é que eles foram buscar a informação? Foi sempre credível? – 

Pergunta. 

Digo-lhe, sinceramente: 
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– Houve algumas falhas aqui e ali, mas eu estive sempre próximo, o que 

me permitiu efetuar as devidas correções.  

– Pois, lá isso é verdade! Este trabalho deve ser progressivo… deve ser 

realizado com cuidado, uma vez que os alunos necessitam de muita 

preparação prévia para poder ser aplicado um modelo como o MED. – Salienta 

o Leugim, com bastante assertividade. 

– É isso. Na minha opinião, a forma que utilizei resultou bastante bem. 

Contudo, é necessário olhar bem para o grupo que possuímos e face às 

caraterísticas dos diferentes modelos e caraterísticas dos alunos, utilizá-los em 

benefício do grupo, isto sem nunca esquecer que devemos aproveitar o melhor 

que existe em cada modelo. Como advogam Mesquita e Graça (2011), os 

professores eficazes acreditam na aprendizagem dos alunos e a sua principal 

responsabilidade é ajudá-los a aprender, tendo aqui a autonomia um forte 

papel. – Completo a sua ideia. 

– Será que eles estarão mais autónomos com a tua ação? – Questiona-

me, por fim. 

– Não sei responder se no futuro eles vão continuar a ter a mesma 

postura. Sei apenas que perceciono que semeei e cuidei da minha plantação. 

Se dará frutos no futuro… não sei! Espero que sim…. – Respondo. 

O tempo vai passando e começo a pensar nos momentos de convívio que 

tive nesta ilha… 

 

7.5. O convívio 

 

Sinto que faço parte desta ilha, desta família… muitos foram os 

momentos partilhados. Não foram apenas ocasiões de transmissão de 

conhecimentos, mas também foram de convívio e de festa. Vou ter muitas 

saudades! Muito provavelmente não contactarei mais com estes alunos… ou, 

pelo menos, não os encontrarei neste contexto em que todos estavam 

reunidos. 

Considero que as oportunidades de convívio são (e foram sempre!) muito 

importantes. O convívio permite um bem-estar coletivo e faz com que todos 
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viessem para aula com alegria, prontos para aprender. Neste clima de 

convivência e camaradagem a aprendizagem e aquisição de conhecimentos 

ficou facilitada.  

 Durante esta expedição realizei pequenos convívios. Exemplos disso 

foram os aniversários dos habitantes. Sempre que algum deles celebrava mais 

um aniversário, o aniversariante trazia um bolo para comemorar o seu esta 

data com o restante grupo. Desta forma, o momento não era esquecido e cada 

um sentia que era especial dentro do todo. A realização destes convívios 

contribuiu, grandemente, para que o grupo se fosse tornando mais unido.  

Outro exemplo de atividades de convívio foi a atividade competitiva que 

organizei no término da abordagem das diferentes modalidades. Nestes dias o 

clima era de festa e de entusiasmo.  

Na modalidade de badminton a proposta foi um torneio, em que as várias 

equipas competiram entre si com entrega de prémios no final. Quanto a 

atletismo, foi organizado um evento culminante em que as várias equipas 

tiveram tarefas para se superarem através de uma competição que teve por 

base as aprendizagens adquiridas ao longo das aulas. A ginástica acrobática e 

a dança foram as modalidades em que foram alcançados os pontos mais altos 

destas festividades, uma vez que todos os grupos tiveram de realizar uma 

apresentação para os restantes colegas de turma. O culminar dos trabalhos foi 

uma enorme festa, muito semelhante ao que acontece em competições formais 

destas modalidades. No que concerne ao basquetebol e ao voleibol, sendo 

estes desportos coletivos, foi fácil a criação de momentos de interação e de 

convívio. A competição permitiu uma interação entre todos, inclusivamente 

comigo pois muitas vezes participei ativamente. Neste quadro, as aulas foram 

mais entusiasmantes e apelativas, apresentando-se como um caminho que 

considero que deve ser incrementado. Só com entusiasmo e prazer é que é 

possível fidelizar as pessoas no desporto, levando-as a realizar uma prática 

regular. Se o desporto não for encarado com prazer, os jovens acabarão por 

não ter uma prática desportiva regular no futuro. 

Juntamente com a Aral, o Leugim e a Assenav, a última semana foi 

planificada de forma a dar relevo à componente lúdica. No final destas aulas, 
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com o contributo de todos, organizou-se um lanche. Os elementos do grupo 

gostaram imenso e no final houve espaço para tirar uma fotografia com todos. 

O momento ficou registado para mais tarde recordar. Desejei-lhes felicidades e 

aconselhei-os a serem pessoas justas e corretas em tudo o que realizassem na 

vida. Pedi-lhes também para terem hábitos de vida saudáveis. Eles, por outro 

lado, proferiram algumas palavras que me sensibilizaram e deixaram feliz… 

Disseram que fui uma pessoa que os marcou pela positiva e que os ajudou a 

gostar de Educação Física. Com estas palavras, senti que o meu trabalho com 

eles estava concluído e que a missão nesta ilha tinha sido realizada com 

sucesso.  

Claro que tive falhas ao longo da minha ação! Claro que errei em muitos 

momentos! Porém, sempre soube ter a humildade necessária para aceitar que 

errei e assim conseguir evoluir, e melhorar o meu desempenho, nunca 

esquecendo que eles foram a razão do meu trabalho… 

No final fiz a promessa que nunca os irei esquecer! De facto, estes serão 

para sempre a minha primeira tribo. Muito lhes devo… Foram pessoas 

extraordinárias! 

 

7.6. As visitas da Oficial 

 

Continuamos no nosso momento de descontração e troca de 

experiências, sentados no pico da colina, a ver o luar… A conversa e a noite já 

vão longas… 

– Quantas vezes nos visitou a Oficial? – Questiona a Assenav. 

E a Aral responde: 

– Foram três vezes. Lembram-se do friozinho que sentíamos na barriga? 

– Sim lembro-me! – Responde o Leugim, apressadamente. – Apesar de 

estarmos habituados a ter aulas observadas nesses momentos havia sempre 

mais tensão… Afinal, era a pessoa a quem tínhamos de “prestar contas” de 

toda a nossa ação…  

– Sempre que vinha, tinha muitas críticas a fazer. Porém, todas elas eram 

construtivas e com o intuído de nos ajudar. Apesar de termos sempre a 
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Sargento ao nosso lado a tirar dúvidas, era com a Oficial que púnhamos à 

prova as nossas capacidades. Nesta situação era normal o nervosismo e a 

ansiedade… – Refiro e completo. – Juntas, a Sargento e a Oficial, têm a 

missão da supervisão e orientação educativa a fim de fornecer-nos feedbacks 

sobre os nossos comportamentos (Albuquerque et al, 2005). 

– Reparem que não éramos apenas nós que ficávamos nervosos… – 

Menciona a Aral. – Os alunos, muitas vezes, tinham outra postura. Afinal de 

contas era um elemento estranho à expedição! 

No meio dos meus pensamentos, lembro-me das minhas aulas e decido 

comentar a opinião da Aral... 

– Olha que gostei muito da forma como os meus alunos lidavam com a 

Oficial. Muitas vezes faziam-me questões, tais como: “É aquela senhora quem 

o vai avaliar?”; “O nosso desempenho foi bom?”. Gostei de sentir a 

preocupação deles. Era notório que estavam preocupados comigo… 

Certamente sentiam que o meu desempenho estava intimamente relacionado 

com a sua própria prestação. Penso que isso também demonstra a relação de 

confiança e proximidade que foi sendo construído ao longo do tempo com os 

meus alunos… 

Entretanto, o Leugim coloca-me outra questão: 

– Qual era a tua postura nas aulas observadas, Ynad? 

Reflito, mas não preciso de pensar muito para lhe responder… 

– Muito sinceramente…? Era uma aula igual às outras! Claro que havia 

um pouco de nervosismo. Mas… no fundo, o meu empenho foi sempre igual 

independentemente de estar ou não a ser avaliado ou observado. Apesar de 

estar preocupado com o meu desempenho, também tinha preocupação relativa 

ao grupo. Sabia que ir ansioso apenas me prejudicaria e o nervosismo podia 

mudar a minha forma de estar e interagir com o grupo… assim, tentava apenas 

ser eu em todos os momentos. 

– Mudando de assunto… Têm atualizado o portefólio digital? – Questiona-

nos a Assenav. 

– Claro! – Respondemos todos, enquanto esboçávamos pequenos 

sorrisos. 
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Todos sabemos que é necessário ter sempre esta ferramenta o mais 

atualizada possível. Pois é a partir dela que a Oficial, na torre de controlo, 

orienta toda a nossa ação. Além disso, é uma forma de ter tudo organizado… 

 

7.7. Explorações a outros contextos 

 

A noite já vai longa e a brisa marítima faz-se sentir… Eu e os meus 

colegas continuamos a refletir sobre os últimos meses. 

– Ninguém quer ir buscar um cobertor? – Questionou o Leugim. 

Enquanto a Aral vai buscar um aconchego fico a pensar que a aventura 

nesta ilha não se ficou pela turma de cada um. Tivemos, em diferentes 

momentos, que observar outras turmas. A vida de um professor é muito 

dinâmica e temos que estar preparados para intervir em muitos contextos de 

ambientes muito diferentes… esta diversidade leva a que as modalidades 

tenham de ser dadas de formas diferentes, pois as turmas têm caraterísticas 

distintas, designadamente a idade, o nível de desempenho, assim como a 

própria personalidade e forma de estar. 

Para ser um bom professor bastava a experiência com a minha turma? 

Nunca! Contudo, como não é possível estar em contato com todas as 

realidades a observação a outros contextos é muito importante. A observação 

permite corrigir os erros, melhorar a intervenção e resolver problemas (Aranha, 

2007). É, portanto, necessário aceder a outras formas de trabalhar. É 

necessário conhecer outras estratégias… É necessário ver outros professores 

com abordagens distintas da nossa. Estas estratégias podem ser perfeitamente 

usadas e aplicadas nas nossas explorações, sem no entanto esquecermos que 

não existem estratégias milagrosas que podem ser aplicadas a todos os 

contextos. Deste modo, para se adotar determinada estratégia, torna-se 

essencial perceber se esta se enquadrada no contexto em que estamos 

inseridos.  

Em diversos momentos nesta ilha fui observar as aulas dos meus colegas 

de pelotão e de outros professores mais experientes. Com estas expedições, 

consegui perceber o que é trabalhar noutros contextos e estar em contacto 
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com outras realidades. Porém, antes de fazer este tipo de expedição é 

necessário saber o que queremos observar. Portanto importa criar um plano de 

observação, que oriente a nossa atenção para o que realmente importa 

observar. A observação deve ser centrada e orientada a partir de critérios bem 

definidos, caso contrário corremos o risco de tentar observar tudo e não 

conseguir observar nada de relevante. Assim, a partir destas observações 

podemos evoluir e ajudar a evoluir outros professores nas suas práticas, 

dizendo o que correu bem e o que deve ser alterado, bem como apresentar 

sugestões de melhoria. Antes de mais é necessário saber o que se pretende da 

observação. A observação pode ser centrada em diferentes aspetos (no 

professor, na turma, no clima da sessão, etc.) e cada um deles tem diferentes 

parâmetros que devem ser tidos em conta para que a observação seja 

coerente (Aranha, 2007).  

Neste pressuposto, sempre que fiz uma observação aos meus colegas de 

pelotão, tive o cuidado de dizer como tinha corrido a aula. Disse-lhes os 

aspetos que considerava que poderiam melhorar e procurei dar alternativas 

para as suas práticas. Muitas vezes pensamos que as estratégias que 

utilizamos são as melhores, todavia temos de ser flexíveis, ouvindo as críticas 

e sugestões de outros professores, mudando a nossa ação ao sentido de 

tornar as expedições cada vez melhores. Em resultado das observações que 

me fizeram os colegas de pelotão, a Sargento e a Oficial, esta foi a perceção 

que tive. Muitas foram as vezes que tive que mudar as metodologias de 

abordagem, bem como conteúdos e modos de agir. No entanto, estas 

mudanças permitiram melhorar o meu desempenho ao longo do tempo. Com 

efeito, um professor deve estar aberto às críticas e tirar o maior partido delas 

para melhorar a sua ação. 

Já nas observações que realizei a professores mais experientes, percebi 

que somos muito diferentes e não há dois professores iguais, nem tão pouco 

contextos semelhantes. Todos somos diferentes e temos que saber rentabilizar 

o que temos de melhor. O dinamismo, a interação com os alunos, a postura e a 

forma de abordar um determinado conteúdo foram algumas das caraterísticas 
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que identifiquei como sendo diferentes de professor para professor. Esta fonte 

de informação foi rica e permitiu-me melhorar a minha ação. 

 

7.8. Entre a avaliação e a classificação  

 

Estamos neste espaço há horas! Tenho de ir para a minha tenda acabar o 

processo de avaliação que será apresentado amanhã na reunião de conselho 

de turma. Esta é a terceira vez que vou atribuir uma avaliação quantitativa a 

cada elemento da tribo. Esta avaliação será a final, pelo que contempla a 

apreciação de todo o processo, em todas as modalidades abordadas. 

– Já é tão tarde! Mais umas horas e começa a amanhecer. Vou para a 

minha tenda. – Digo aos meus colegas. 

– Realmente! Nem dei pelo passar das horas. O que é que vais fazer? – 

Questiona-me a Assenav.  

– Vou fazer os últimos ajustes na avaliação para a reunião de amanhã. – 

Refiro. 

Avaliação… avaliação… avaliação… Que tarefa ingrata! Avaliar para 

atribuir uma nota a alguém é realmente muito difícil. Para se ser justo é 

necessário ser muito rigoroso na forma como a fazemos, evitando injustiças.  

A avaliação não é algo que se faça pontualmente. Deve ser feita ao longo 

do tempo e de uma forma contínua. A avaliação tem vários momentos e todos 

eles são importantes para o processo de ensino aprendizagem. Esta permite 

comprometer os elementos da turma a realizar cada vez mais um melhor 

trabalho, com o objetivo de atingir resultados cada vez melhores permitindo 

também melhorar o ensino (Sobral e Barreiros, 1980), já que possibilita verificar 

as dificuldades do grupo e arranjar novas estratégias que as colmatem 

(Ferreira, 2009). 

Cheguei à tenda. Ainda tenho algum tempo para aperfeiçoar e fazer as 

ponderações finais até ao amanhecer. Tratar da avaliação e da classificação de 

um qualquer indivíduo é uma tarefa que requer tempo. É necessário ponderar 

tudo, de forma objetiva, para que o número que decidirmos atribuir, traduza, de 

forma justa, os resultados alcançados pelos alunos.  
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Deste modo, para que a avaliação seja adequada é necessário formular 

critérios objetivos para orientar o professor para o que realmente pretende 

avaliar. Além disso é essencial que se utilizem técnicas, instrumentos de 

observação e registos diversificados para proceder à avaliação (Ferreira, 

2009). Apenas assim é possível orientar o processo avaliativo para o essencial, 

evitando perder informação ou obter informação sem significado. 

Para quantificar em Educação física é necessário avaliar 3 grandes 

domínios. O domínio motor que engloba as habilidades motoras; o domínio 

cognitivo, que incorpora a cultura desportiva e o domínio psicossocial, que diz 

respeito ao comportamento social dos alunos.  

A avaliação do domínio cognitivo foi realizada através de testes de 

avaliação sobre as matérias lecionadas. Este, por ser um domínio mais 

objetivo, foi o mais fácil de avaliar. 

A avaliação do domínio psicossocial foi avaliada no decurso das aulas 

pela conjugação de uma autoavaliação dos alunos, realizada no final de cada 

aula, e pela minha própria avaliação. Esta estratégia permitiu responsabilizar 

mais os alunos nesta componente avaliativa. Este processo exigiu uma 

atenção redobrada ao longo de todas as aulas, que exigiram, registos 

constantes. Este foi o modo que me permitiu responsabilizar cada elemento do 

grupo pelos seus atos no momento de efetuarem a autoavaliação. 

A avaliação do domínio motor foi a mais difícil de realizar. Para este 

parâmetro de avaliação é fulcral ter critérios bem delineados. Esta avaliação 

teve por base uma apreciação contínua e momentos com diferentes graus de 

formalidade.  

Para resolver os constrangimentos da avaliação no domínio motor fui 

adotando diferentes estratégias. Os registos audiovisuais foram uma constante, 

dado que permitiam fazer a posteriori uma análise detalhada. Outra estratégia 

que utilizei foi facultar sempre os critérios de avaliação à turma, para que os 

alunos soubessem quais eram os parâmetros para os quais deveriam 

direcionar a sua ação, fazendo, ao mesmo tempo, uma revisão dos conteúdos. 

Também dei a possibilidade à turma de realizar aulas extra antes das 

avaliações, para poderem melhorar o seu desempenho. Em termos de 
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temporalidade, evitei deixar avaliações para a última aula, isto para não correr 

o risco de ocorrer algum contratempo e não poder realizar a tarefa avaliativa. 

Outra tarefa que, em momentos pontuais, coloquei em prática, 

especialmente no final de cada etapa, foi a realização de uma auto e uma 

heteroavaliação, em que os elementos avaliavam o seu próprio desempenho e 

falavam sobre o trabalho desenvolvido pelos colegas do grupo em que estavam 

inseridos. 

Estou a fazer as últimas ponderações. O resultado final foi realmente 

positivo e as notas refletem isso mesmo. São notas distintas, que espelham o 

que aconteceu ao longo deste tempo e a qualidade do trabalho desenvolvido.  

Vou-me deitar um pouco… Amanhã, depois da reunião, o pelotão viajará 

no bote de volta ao barco que nos trouxe nesta viagem. Uma nova missão terá 

início. Há uma nova ilha para descobrir… 
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A ilha da participação e das relações com o exterior 

 

8.1. Jogos para todos 

 

Mais uma vez deixámos o barco para trás… 

Entramos novamente no bote para enfrentar os desafios de mais uma 

ilha. Passámos algum tempo no barco principal a organizar esta missão. Agora 

iremos deparar-nos com outra realidade, outras experiências e outros 

ensinamentos para a nossa formação. 

A Sargento vai novamente na proa do bote, à semelhança do que 

aconteceu quando percorríamos o caminho para a primeira ilha, mostrando o 

trajeto que temos de realizar. A presença da Sargento no nosso percurso tem 

sido uma constante. Tudo o que fazemos tem o seu auxílio! Esta não nos dá as 

receitas, mas sim pistas para procurarmos chegar onde queremos… 

O tempo que tivemos no barco serviu para delinear os objetivos a 

alcançar nesta ilha. Todas as tarefas serão desenvolvidas por nós, enquanto 

pelotão, ou com a ajuda dos exploradores mais experientes. Vamos organizar 

atividades um pouco por toda a ilha, formar pequenos indígenas e participar na 

formação de uma elite. 

Estamos a desembarcar na ilha… Parece ser bastante diferente da outra. 

Não sei identificar diferenças objetivas… Mas parece-me que há um ambiente 

mais descontraído. 

A noite está a cair. Aproveitamos para tomar um café e falarmos da 

primeira atividade que vamos organizar. Vamos denominá-la de: “Jogos para 

Todos”. Com ela pretendemos envolver toda a comunidade da ilha e, acima de 

tudo, alertar e mostrar que existem desportos que permitem integrar pessoas 

com deficiência. 

Muitos dos jovens com necessidades educativas não estão 

verdadeiramente integrados. Como refere Monteiro (2008), não basta colocar 

as pessoas diferentes num lugar em que não costumam estar. É necessário 

criar condições para que isso aconteça. Por isso, nós, exploradores, temos o 

dever de fomentar a convivência de todos em sociedade e de uma forma 
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inclusiva (Castro, 2005). Por outro lado, e como advoga já Bento em 1993, o 

tema desporto para todos tem cada vez mais significado, pois tem evoluído 

para uma prática global sem diferenciação de pessoas. Este será o principal 

objetivo da atividade. A partir deste propósito central procuramos pensar nos 

restantes elementos. De facto, o objetivo era organizar uma atividade que não 

fosse apenas de entretenimento, mas sim portadora de conteúdos importantes. 

A partir da definição dos objetivos da atividade, cabia-nos a tarefa de 

colocar em prática o que tinha sido pensado… Para uma empreitada desta 

envergadura, era necessário um trabalho em equipa, sendo que todos os 

elementos deram o seu contributo para que tudo corresse bem. Essa é uma 

das mensagens que a Sargento nos tem passado ao longo deste tempo em 

atividade pedagógica. 

Terminado o café, alguém diz que está na hora de dormir… Porém, está 

tudo sem sono… 

– Vamos aproveitar para planear a atividade? – Pergunta a Aral. 

– Vamos! Quanto mais cedo nos organizarmos, melhor! Ainda temos 

muito trabalho pela frente… Podemos iniciá-lo. – Responde a Assenav. 

Nesta ilha, partilhamos uma casa que nos foi cedida, no sentido de 

podermos passar mais tempo juntos e assim organizar as atividades. Assim, 

após o café e terminado o momento de descontração, decidimos ir para a 

varanda de um dos quartos, para que desse local possamos observar todo o 

espaço disponível para a realização da atividade. 

– Boa noite! – Desejamos uns aos outros. 

Já é muito tarde para nós. O dia está a amanhecer! … Passámos a noite 

a delinear a nossa ação. Escolhemos as modalidades, pensámos nos 

materiais, articulámos os espaços com modalidades e organizámos a 

disposição das equipas ao longo da atividade. Faremos uma competição... 

Ganhará a equipa que tiver maior número de vitórias. Falámos ainda da 

estratégia a utilizar para cativar o maior número de participantes… Durante a 

próxima semana teremos de terminar os restantes preparativos, pois o dia da 

atividade chegará rapidamente… 
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Os dias foram passando. Muitos foram os momentos de trabalho, de 

planificação e reflexão sobre a atividade e tudo o que ela envolvera… Mas 

muitos foram também os momentos de convívio, de risos e de gargalhadas. É 

isto que me faz gostar de ser um profissional da área da educação. Facultar 

bons momentos aos habitantes, em que a diversão e a aprendizagem marcam 

presença, e, ao mesmo tempo com o meu próprio trabalho, aprendo e divirto-

me. De facto, ser educador é uma tarefa bastante enriquecedora e gratificante.  

Finalmente chegou o dia da atividade! Penso em tudo o que fizemos ao 

longo da semana… O trabalho que ficou para trás é enorme. Face à 

inexistência de material na ilha, o mesmo foi construído por nós. A não 

existência de material não nos desmoralizou, pelo contrário colocamos “mãos à 

obra”. Foi com pouco dinheiro que construímos os recursos necessários, que 

se revelaram práticos e divertidos. As modalidades foram escolhidas seguindo 

três critérios: material prático; seleção de espaços adequados às modalidades; 

por fim, modalidades de fácil apreensão por parte dos habitantes. Além disso, 

tivemos a preocupação de incluir atividades atrativas e que fossem de 

execução acessível. 

A adesão superou as nossas expectativas. Mas penso que, para isso, 

muito contribuiu a forma como cativámos a comunidade, efetuada da seguinte 

forma: em primeiro lugar, colocámos pontos de interrogação, em tamanho 

considerável, espalhados pela ilha. Esta afixação suscitou interesse e 

curiosidade. Por último, colocámos cartazes, com informação mais detalhada 

sobre a atividade. 

A articulação dos participantes pelos espaços e pelas diversas 

modalidades foi uma tarefa difícil de realizar. O grande desafio assentou em 

encontrar uma forma que permitisse a participação de todos os habitantes com 

uma boa dinâmica de trabalho. Assim, optámos por realizar duas competições. 

Uma para os mais novos e uma para os mais velhos. 

Por fim, no dia anterior à realização da atividade, montámos todo o 

material. Após esta última tarefa, terminamos o planeado e assim, a noite foi de 

sossego… 
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Estamos a chegar ao local. Estão muitas pessoas à nossa espera. Estas 

estão ansiosas por participar e por manusear os materiais construídos... Estão 

agitadas. Não vai ser fácil controlar toda esta euforia! 

É hora de começar… 

Digo, então ao Leugim: 

– Vou reunir todos os habitantes que irão participar para dar as boas 

vindas. Aproveitarei para explicar o desenvolvimento da atividade… 

– Vai lá. Vou confirmar se está tudo no seu devido lugar. Responde-me. 

Estou mesmo admirado com a quantidade de habitantes que se 

propuseram a fazer parte deste evento. Tantas pessoas! Estão cerca de cento 

e cinquenta pessoas! 

… Dei as últimas indicações e iniciei os trabalhos. 

A atividade decorreu ao longo de toda a manhã e apesar de pequenas 

falhas tudo correu como planeado. Conseguimos ter todas as pessoas 

empenhadas, entusiasmadas e com um sentimento de que, 

independentemente das limitações que possuem, todos se podem divertir. 

Estou a fazer as contas para assim apurar as pontuações finais. Todos 

estão impacientes para saber a classificação… 

Acabou! Falta apenas felicitar todos os intervenientes pela postura 

demonstrada neste evento e entregar os troféus aos vencedores. 

A atividade encerrou com um ambiente de enorme festividade… 

O sentimento que ficou foi o de missão cumprida, pois conseguimos 

contemplar caraterísticas muito importantes do desporto nesta atividade: a 

competição, a festividade, o espírito de equipa e a união. Os objetivos foram 

atingidos e conseguimos dar algo mais a estes habitantes e à ilha. Porém, o 

objetivo principal – a inclusão no desporto – foi o que mais destacámos como 

aspeto positivo, uma vez que conseguimos que estas pessoas percebessem o 

caráter integrador do desporto. Passámos a ideia de que independentemente 

das limitações de cada um, todos podem aceder à prática desportiva. 

No final da atividade senti que esta ilha poderia fazer algo mais pelas 

pessoas “diferentes”. Se existem desportos para as pessoas ditas “normais” 

fora do contexto da Educação Física, porque é que não existe essa 
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oportunidade para as pessoas diferentes? Onde fica a equidade? É necessário 

mudar isto? É necessário que se deem passos sólidos no sentido de uma 

verdadeira inclusão. O desporto pode ser a chave e uma das formas mais 

eficazes para o fazer. Estes jovens têm muito para dar à sociedade. Com eles 

a prática educativa é mais rica. 

Estamos todos cansados e a olhar uns para os outros. Foi uma 

experiência impressionante. Sentimos que fizemos um bom trabalho. Esta 

experiência será muito útil para a próxima atividade que teremos de organizar – 

O “Mexe-te”. Será a última atividade a desenvolver nesta ilha. Por agora temos 

outras tarefas a fazer…  

 

8.2. Formação de uma elite 

 

Os trabalhos continuam... Vamos iniciar uma nova missão... A missão de 

formar indígenas numa área específica do desporto – formar uma elite. Cada 

um de nós, futuros exploradores, integrará diferentes áreas de intervenção. Eu 

estarei integrado no núcleo de natação… Estarei a trabalhar com um 

explorador mais experiente. Chama-se Leinad… 

Eu e o explorador Leinad teremos de remar sempre no mesmo sentido, 

para que o trabalho a desenvolver seja de qualidade. A entrada nestas 

atividades é facultativa e possibilita uma prática desportiva gratuita, regular e 

acompanhada por profissionais competentes. Este é um espaço educativo e 

privilegiado que deve ser mantido na ilha, pelo que, o trabalho deve ser feito 

com qualidade. A atividade irá decorrer no lago da ilha que não fica longe do 

local onde estamos hospedados. 

Os treinos desenrolaram-se à velocidade da luz e já vamos no último 

treino do projeto... Comecei com pouco conhecimento acerca desta área de 

trabalho. Contudo, neste momento já consigo ter uma prática mais consistente 

e orientada para as necessidades dos atletas. As melhorias destes jovens têm 

sido bastante visíveis... Os participantes são adolescentes entre os 10 e 14 

anos. Muitos deles chegaram aqui sem saber nadar e, atualmente, já 

conseguem ter bons desempenhos, isto é os gestos, na sua globalidade, estão 
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assimilados. Todavia, continuam a demonstrar erros na execução técnica que 

devem ser aperfeiçoados. 

Apesar de estar a trabalhar com outro explorador, os treinos foram por 

mim dirigidos na sua grande maioria, isto porque a sua ausência ocorreu em 

muitos momentos, devido a reuniões e outras atividades paralelas na escola. É 

uma pena que esta atividade seja colocada sempre em segundo lugar. Se não 

fosse eu, um explorador novato, estes jovens não teriam oportunidade de ter 

uma prática desportiva regular, um dos grandes objetivos deste projeto. 

Considero que poderiam ser criadas novas estratégias para evitar que os 

exploradores tivessem tarefas sobrepostas no horário dos treinos. Não é justo 

para os habitantes da ilha quererem praticar desposto, e essa prática ser-lhes 

negada por fatores externos ao próprio explorador. Devemos ser nós, 

exploradores, a defender estes espaços de trabalho. Se isto não for acautelado 

corre-se o risco de acabar! A perda seria muito grande, tanto por quem 

frequenta o projeto, como para os exploradores que aqui têm oportunidade de 

alargar o seu horário de trabalho. 

– Meninos! No próximo fim-de-semana será o último encontro de natação. 

Quem é que não pode ir? – Pergunto, a fim de fazer o devido registo. 

– Então já não vai haver mais treinos? – Questiona, admirado, um dos 

habitantes que frequenta o núcleo. 

– Não, este ano não vai haver mais treinos. Mas para o ano poderão 

continuar. Vocês querem voltar para o ano? – Interrogo-os. 

Todos os indígenas se mostram interessados em continuar a frequentar 

este espaço. De seguida, respondo: 

– Assim o espero. Para o ano devem voltar e continuar a aprender para 

se tornarem peritos nas técnicas de nado, uma verdadeira elite da natação…  

Assim que termino a frase, sinto que está acontecer mais uma 

despedida… Não vou voltar a ver estes miúdos. Mais um grupo de pessoas 

com quem tive o prazer de trabalhar… 

– Já tenho tudo registado. O encontro de natação para a semana está 

marcado… O Leinad irá com vocês. Boa sorte! Até para o ano! – Despeço-me. 
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Viro as costas e, enquanto faço o caminho de regresso à casa em que 

estou hospedado, penso: que espaço foi este? Que importância teve para a 

minha formação? Este lugar proporcionou-me várias aprendizagens, pois tive 

de orientar os diferentes treinos e planeá-los por níveis, indo de encontro às 

necessidades dos que frequentavam o espaço. Por outro lado, estar sozinho 

possibilitou-me organizar os treinos recorrendo às estratégias que considerava 

serem as melhores e, fazer, na minha opinião, a melhor abordagem possível 

para que estes habitantes encontrassem ali um espaço para evoluírem e 

aumentarem os seus conhecimentos ao longo das várias semanas de trabalho. 

Além disso, este espaço de trabalho permitiu-me transmitir conhecimentos 

acerca da modalidade aos povos da ilha, principalmente, àqueles que não o 

encontram noutros locais. Tendo em conta outra perspetiva, é verdade também 

que enquanto os indígenas praticam desporto, não estão a fazer outras 

atividades paralelas que muitas vezes são nefastas à construção de um futuro 

saudável. Com efeito este é um espaço educativo verdadeiramente importante, 

pelo que não deve ser colocado constantemente em segundo plano. Merecia 

outro tipo de tratamento por parte de todos… 

Há algum tempo, li o trabalho de Teixeira (2007) o qual me deixou a 

pensar… Mostrou que o trabalho com estes atletas encerra muitas 

potencialidades. Contudo, não está a ser rentabilizado da melhor forma. Este 

mesmo autor aponta falhas, quer humanas, quer físicas para isto acontecer. Na 

verdade, pode ser neste espaço que muitos jovens adquirem hábitos de vida 

saudáveis e encarem o desporto como algo nuclear para as suas vidas. Se o 

trabalho não for feito com qualidade, os ganhos serão inexistentes. Deste 

modo, implica colmatar as falhas para que haja cada vez mais qualidade, 

possibilitando práticas desportivas de excelência no seio da ilha. Muitos jovens 

apenas encontram aqui esta possibilidade. Portanto, se não o fizerem aqui, 

onde o irão fazer? Provavelmente em lado nenhum… 

Cheguei aos aposentos… O caminho não foi difícil, mas o calor que se 

fez sentir tornou a caminhada complicada. 

– Olá Aral! Temos de ir ao pavilhão dar a nossa última sessão aos 

pequenos indígenas… – Afirmo. 
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– É a nossa vez de ir dar a sessão ou são a Assenav e o Leugim? – 

Pergunta-me e acrescenta – Hoje podíamos ir todos, por ser o último dia. O 

que é que achas? 

– Sim, vamos juntos! – Digo-lhe, com entusiasmo. 

 

8.3. Formação de pequenos indígenas 

 

A par da formação das elites, tivemos uma tarefa muito importante: a de 

contribuir para a formação de pequenos indígenas. Estes são grupos de 

meninos e meninas muito pequeninos que dão os seus primeiros passos na 

vida académica e numa prática desportiva regular. 

A nossa missão foi dar-lhes a conhecer o desporto de uma forma lúdica e 

divertida. O primeiro contacto da criança com o desporto pode ser decisivo na 

forma como ela conviverá com ele para o resto da vida (Paes, 2006). Portanto, 

as estruturas de ensino e os seus exploradores devem incrementar o desporto 

desde os primeiros anos de vida, sem o desvalorizar nem criando resistência 

para uma prática desportiva regular (Cruz, 1993). 

Nós, pelotão, encontramos neste espaço um refúgio da restante ação 

escolar, que se revelou ser um lugar de descontração e de diversão. As 

crianças estavam muito próximas de nós e ajudavam-nos com os sorrisos que 

nos ofereciam no final de cada sessão. Os abraços, os risos, a boa disposição, 

o empenho e a ansiedade que sentiam aquando das nossas visitas, faziam-nos 

sentir uma enorme satisfação. Porém, apesar do clima agradável, não 

estivemos neste espaço para entreter estes meninos. Os pequenos indígenas 

divertiam-se, ao mesmo tempo que adquiriam o conhecimento corporal 

considerado fundamental nestas idades. Indígenas que comecem desde tenra 

idade a praticar desporto, terão muitas probabilidades de serem adultos 

saudáveis e mais bem-sucedidos no futuro. Por isso, a nossa missão foi a de 

transmitir conhecimentos e aumentar as suas capacidades físicas, tais como a 

resistência, a força, a agilidade, a coordenação e a flexibilidade. Estas 

capacidades são indispensáveis para o desenvolvimento harmonioso dos 

jovens. O lúdico foi a base de uma atuação nas diversas atividades, pois como 
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defende Ferraz (2006), devem aproveitar-se as potencialidades da componente 

lúdica nestas práticas. Considero que a grande vitória foi a motivação e o gosto 

que foram demonstrando na realização da prática desportiva. Com efeito, 

experiências agradáveis e motivantes nestas idades são fundamentais para 

que a atividade física seja encarada como uma forma de prazer e não como 

uma obrigação. Ninguém gosta de realizar tarefas impostas, quando são 

realizadas com prazer os efeitos tendem a ser mais relevantes. 

Para além de ter sido importante a diversão para a aprendizagem destes 

indígenas, é importante referir o enorme contributo das regras estabelecidas. 

As regras organizativas e de comportamentos foram implementadas e 

constantemente relembradas, contribuindo significativamente para o bom 

desenrolar das sessões, que gradualmente se tornaram mais calmas e 

organizadas. Ao mesmo tempo, estas crianças começaram a “entrar” nas 

rotinas e nas regras de funcionamento, havendo melhorias notórias nas suas 

posturas. Os pequenos indígenas passaram a compreender que existem limites 

para a brincadeira e que o incumprimento de regras é penalizado. Esta é uma 

aprendizagem para a vida, pois existem regras a cumprir, sendo importante 

que, desde cedo, as crianças o percebam… 

Chegamos ao local onde trabalhamos com os pequenos indígenas… 

Viemos os quatro exploradores… 

– Lá vêm os miúdos…. Sempre a correr… – Diz o Leugim. 

Foi assim que começou a última sessão. Uma sessão em que passámos 

grande parte do tempo a olhar uns para os outros e a pensar que esta 

experiência foi muito significativa, tanto a nível pessoal como profissional. 

Trrriiimmm… Toca a campainha do pavilhão! 

– Acabou, meninos! Encostem-se todos à parede de forma organizada. – 

Refere o Leugim. 

Depois de dizermos a todas as crianças que seria o último dia, os abraços 

e os beijinhos foram calorosos… E não faltou a última foto, para um dia 

recordar! 

Já estamos a fazer o caminho para casa… Sente-se no ar a nostalgia por 

deixar mais um grupo de pessoas para trás, mas está na hora de começar a 
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organizar mais uma atividade. Chamar-se-á “Mexe-te”. É uma atividade que vai 

envolver toda a ilha. Esta atividade é habitual na escola, mas será o primeiro 

ano em que os jovens indígenas vão participar, e sobre a nossa 

responsabilidade. 

 

8.4. Mexe-te 

 

O caminho faz-se sem muita conversa... Penso na experiência a que 

tenho acedido nesta ilha. Muitas foram as relações que estabelecemos e a 

participação em atividades revelou-se uma constante. Participei ativamente em 

todas as propostas, designadamente o corta mato e o Compal Air. Em 

resultado destas participações, acedi a outras realidades, contatei com muitas 

pessoas da ilha e estabeleci ligações com outros intervenientes, o que, de 

outra forma, seria muito difícil de acontecer.  

O “Mexe-te” encerrará os trabalhos nesta ilha até à vinda de novos 

exploradores. Por isso, e mais uma vez, estamos com um sentimento de 

melancolia. Trata-se do aproximar de outro momento de adeus a pessoas com 

quem interagimos durante estes tempos e que nos irão deixar saudades. 

Esta última atividade será maior do que a que organizamos 

anteriormente, contudo também já temos mais experiência… Deste modo, 

temos uma oportunidade de evitar os erros que surgiram na atividade dos jogos 

para todos. O objetivo é evitar falhas organizativas. 

A ilha vai parar para a realização desta atividade. A palavra de ordem 

será a diversão. Iremos organizar jogos tradicionais. Optámos por este tipo de 

atividades por dois motivos: os jogos são vitais para o desenvolvimento 

harmonioso do corpo, da inteligência e da afetividade (Guedes, 1991) e, sendo 

tradicionais, permitem que os indígenas consigam ficar a conhecer costumes 

antigos. Pretendemos, assim, além da diversão, transmitir valores culturais aos 

jovens. 

Neste momento, a atividade já está preparada. Conseguimos ter tudo 

pronto a horas. Hoje é o dia x. Da janela do nosso quarto conseguimos ver 

perfeitamente o espaço que organizámos. São três estações… Em cada uma 
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delas realizar-se-ão dois jogos... Os habitantes, juntamente com o explorador 

responsável, percorrerão as várias estações e interagirão com os materiais. 

Chegou a hora! Daqui da janela não conseguimos fazer ideia de quantas 

pessoas estão a chegar ao local da atividade. O espaço já parece pequeno 

para a multidão que começa a juntar-se! Estão presentes, com certeza, grande 

parte das pessoas da ilha, desde os mais novos até aos mais velhos. É 

impressionante o poder do desporto! 

A atividade desenrolou-se ao longo de toda a manhã. Conseguimos, com 

o trabalho em equipa, dinamizar a atividade com os participantes de forma 

exemplar. Apesar do elevado número de elementos a participar na parte pela 

qual estávamos responsáveis – cerca de 300 indígenas –, conseguimos que 

todos tivessem uma participação ativa. 

Com esta atividade, a nossa missão acaba neste ilha. Chegou a hora de 

mais uma despedida.  

Antes da atividade, deixámos as nossas malas de viagem já prontas para 

o trajeto de bote até ao barco principal… Está no momento de voltar para 

preparar a nossa última missão, a última ilha. Vamos para a ilha do 

desenvolvimento. Esta ilha tem muitas lacunas... Iremos identificar alguma 

delas e, através da nossa ação e conhecimentos, tentaremos encontrar 

elementos para a sua resolução ou melhoria 

Encaminhamo-nos para o porto da ilha de cariz baixo.  

Tenho dois sentimentos bem distintos a acompanhar-me… Por um lado, 

estou feliz pelo trabalho terminado, por outro, sinto nostalgia, uma vez que é 

mais um capítulo que se encerra. Esta viagem é feita de encontros e 

desencontros. É inevitável! Mas este sentimento, talvez pelo facto de ser a 

nossa primeira viagem, é tão marcante e é vivido tão intensamente… 

O bote já está na costa. Entramos e remamos até ao barco. O mar está 

sereno, nada comparado com o que aconteceu quando chegamos a esta baía 

pela primeira vez. Parece coincidência, mas... Este sossego identifica-se com o 

nosso estado de espírito ao longo destes meses de trabalho… Penso: trata-se 

do nosso reflexo emocional. É o espelho da nossa alma! Cada vez que 

fazemos este trajeto, voltamos mais serenos, ponderados, mais seguros, tendo 
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maior esperança e confiança no nosso trabalho… Sinto que estamos cada vez 

mais preparados para os imprevistos que teremos ainda de enfrentar… Na 

verdade, a agitação que se faz sentir é mesmo muito reduzida… 
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CAPÍTULO IX 

A ilha do desenvolvimento 
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A ilha do desenvolvimento 

 

9.1. O idealizar 

 

Mais uma ilha… Nesta ocorrerá a última missão. Terei de identificar um 

problema e procurar resolvê-lo através de uma investigação e trabalho de 

campo, num processo de investigação-ação constante. 

Entramos na ilha e cada um segue o seu caminho. Esta é diferente de 

todas as outras. É uma ilha vasta, onde existe muito para desvendar… Apesar 

do trabalho realizado por outros exploradores que estiveram neste espaço 

antes de nós, subsistem muitas dificuldades e limitações, que devem ser 

ultrapassadas com o auxílio da investigação. 

O pensamento que me assaltou foi: quero marcar este espaço pela 

diferença. Quero deixar uma marca... Quero tornar útil o meu trabalho para 

estes habitantes, quero fazer algo que estes possam utilizar em seu benefício. 

Não gosto de trabalhar sem objetivos! Além disso, tem que ser algo que me 

motive... Gosto que as tarefas que realizo sejam uma mais-valia, não só para 

mim, mas também para os outros. 

Olho para trás e já não vejo os meus companheiros. Vou dar uma volta à 

ilha… Tenho todo o material comigo. Espero conseguir identificar algo 

verdadeiramente importante! São tantas as áreas em que posso trabalhar, que 

a minha cabeça não pára. Será que faço isto…? Não, não vai resultar. E 

aquilo? Não… não será viável… não trará nada de novo a esta ilha… 

Já estou a caminhar há vários dias, observando o que realmente poderá 

fazer falta a esta ilha… Fico a pensar… Não existe um espaço específico para 

o trabalho da condição física. Falta um local que seja de fácil utilização! Que 

seja acessível a todos. Após alguma reflexão a ideia de construir um espaço 

que esteja sempre montado começa a ganhar forma. Quando estive na tropa, 

tínhamos um espaço deste género e havia uma excelente dinâmica e elevados 

resultados. Talvez seja disto que estou à procura… Tenho que pensar 

melhor… 
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– Porquê realizar este trabalho? – Digo, em voz alta. – Pensa, Ynad! Tens 

que justificar o que estás a pensar fazer…  

Em primeiro, tenho que justificar o que pretendo fazer, designadamente 

com um breve enquadramento teórico, coadjuvado com a caraterização da 

realidade da ilha, para posteriormente definir os objetivos. 

Vou parar aqui! É um bom sítio! Daqui consigo deslumbrar grande parte 

da ilha. É um local calmo em que posso dar os primeiros passos no meu 

trabalho com a ajuda do meu computador. Ainda bem que o trouxe, sem ele 

esta seria uma tarefa mais difícil. Nele tenho toda a documentação que 

necessito. 

Vou começar por organizar as ideias para depois passar ao trabalho de 

campo. Tchii, tanta informação! Tenho de ser seletivo… 

Depois de várias horas de pesquisa, de reflexão e de estudo, paro e 

começo a ler o trabalho elaborado, desde a justificação, ao enquadramento 

teórico à definição de objetivos, ao qual dei o seguinte título: O trabalho de CF 

no contexto da Educação Física: efeitos de um programa de treino. 

 

9.1.1. Justificação  

Na generalidade das escolas públicas, a tipologia de espaços 

disponível para a Educação Física (EF) não contempla espaços 

específicos para o trabalho da condição física (CF). Assim, esta 

componente de trabalho inerente à EF acontece, na sua maioria, 

em contexto de aula e de uma forma mais ou menos planeada; e 

mais ou menos sistematizada e regular.  

É também visível que as melhorias da CF dos alunos nas 

aulas de EF são esporádicas e em muitos casos inexistentes. 

Almeida (2009) refere que uma das razões para a inexistência de 

melhorias da aptidão física (AF) dos alunos é a fraca intensidade 

nas aulas de EF, isto tendo em conta cargas diárias de atividades 

vigorosas a muito vigorosas desejáveis para cada adolescente. 

Apesar das capacidades motoras terem um papel 

fundamental na concretização dos objetivos da EF, representando 
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uma finalidade importante em todo o processo de ensino 

aprendizagem, Rodrigues (2000) refere que o desenvolvimento das 

capacidades condicionais constitui um aspeto secundário nas 

preocupações de um grande número de professores. 

Outro aspeto que também ocorre é a falta de motivação dos 

alunos para o trabalho da CF. Na verdade, a explicação deste 

fenómeno reside num alargado conjunto de fatores, pelo que é 

difícil explicá-lo de forma simplista.. Esta dificuldade justifica-se 

pelo facto de a adesão ao exercício físico ser determinada por 

fatores individuais, sociais e cognitivos, que se relacionam entre si 

(Lourenço, 2002). 

Em termos de experiência pessoal, ao longo desta primeira 

experiência de lecionação, quer com a minha turma, quer com as 

observações que tenho efetuado de aulas de Professores mais 

experientes, a CF não é bem aceite pelos alunos e a realização 

dos  exercícios netas área não são realizados com o empenho 

necessário. Por sua vez, a ausência de empenhamento leva a que 

as tarefas propostas não sejam realizadas de forma adequada e os 

ganhos efetivos ao nível da AF são praticamente inexistentes.  

Tomando como referência estes dados com este trabalho 

proponho-me a encontrar uma alternativa para trabalhar a condição 

física nas aulas de Educação Física, designadamente pela 

implementação de um espaço específico para o efeito. 

Paralelamente, pretendo verificar as vantagens de ter um espaço 

desta natureza na escola. 

Após esta leitura, penso em voz alta: 

– Esta atividade pode resultar na alteração no modo como os habitantes 

encaram o trabalho da condição física, mais especificamente da força. – 

Entretanto contínuo… 

 

9.1.2. Palavras-chave 

Adolescência; Educação Física; Motivação; Força muscular; Programa. 
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9.1.3. Objetivos  

 Implementar um circuito de trabalho de força na escola e 

identificar as dificuldades e benefícios da sua utilização 

por parte de alunos e professores, no contexto da EF e 

fora dele.  

 Verificar se a motivação dos alunos para o trabalho da 

força é incrementada pela utilização do espaço 

construído.  

 Perceber o nível de adesão dos professores de EF ao 

espaço de trabalho da CF, na procura de perceber se o 

circuito é encarado como uma mais-valia para a 

dinâmica das aulas de EF.  

 Verificar se existem melhorias nos índices de força dos 

alunos em resultado da implementação de um programa 

de treino em circuito. 

 

9.1.4. Enquadramento teórico 

Segundo um estudo publicado pelo Instituto do Desporto de 

Portugal 1 , a atividade física compreende qualquer movimento 

corporal produzido pela contração muscular que resulte num gasto 

energético acima do nível de repouso, aumentando os níveis de 

aptidão física. Já o exercício físico, apesar de estar relacionado 

com atividade física, é um conceito menos abrangente e é definido 

por movimentos corporais planeados, organizados e repetidos com 

um objetivo de manter ou melhorar uma ou mais componentes da 

aptidão física.  

A mesma obra diz que as crianças e adolescentes 

diariamente devem acumular, pelo menos, 60 minutos de atividade 

física diária de intensidade moderada a vigorosa realizando 

exercícios que solicitem o sistema músculo-esquelético para 

melhoria da força muscular, da flexibilidade, da resistência óssea 

                                                             
1
 Estudo publicado pelo Instituto do Desporto de Portugal, acerca da aptidão física (2011). 
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ao nível do tronco, e dos membros superiores e inferiores. 

Segundo este estudo, que foi realizado em todo o país, a atividade 

física diminui durante a adolescência, tanto nos rapazes como nas 

raparigas, para valores abaixo do recomendado e a tendência para 

a inatividade tende a manter-se na idade adulta. 

Segundo Wilmore e Costill (2001) durante muito tempo o 

treino de força em jovens foi controverso devido ao receio de 

lesões e pelo facto de poder interromper o processo de 

crescimento. Contudo, os estudos realizados na década de 80 

demonstraram que o treino de força pode ter muitos benefícios 

para o desenvolvimento dos adolescentes. Os ganhos de força são 

decorrentes, sobretudo, das adaptações neurais e do aumento do 

tamanho corporal. 

A prática de exercício físico na adolescência, quando 

realizada de forma competente e supervisionada, além de ser 

segura, efetiva e motivante, pode auxiliar no crescimento e na 

promoção de saúde. O estudo de Guila (2003) demonstrou que 

muitas crianças e jovens durante o processo de crescimento não 

alcançam o seu potencial de desenvolvimento, em parte, por 

carência de estímulo “físico”. 

No que concerne especificamente à força o trabalho 

desenvolvido por Gallahue (2005), mostra que indivíduos do sexo 

masculino tendem a obter ganhos de força muscular na 

adolescência, enquanto os indivíduos do sexo feminino tendem a 

regredir no final da adolescência. O mesmo estudo Ilustra ainda 

que apesar da adolescência ser uma fase ótima para treinar esta 

capacidade física, não estamos a aproveitar a disponibilidade dos 

jovens para a melhoria das suas capacidades.  

A força pode ser categorizada em três tipos: a força máxima, 

a força explosiva e a força de resistência. Os diferentes tipos de 

força são trabalhados com diferentes estímulos, com uma 

determinada intensidade e duração no tempo (Raposo, 2005). O 
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mesmo autor defende que os vários tipos de força devem ser 

trabalhados consoante a idade dos adolescentes, contudo, de 

forma geral, o trabalho de força tem a sua fase de maior 

desenvolvimento entre os 11 e 15 anos. 

Atualmente os adolescentes passam grande parte do tempo 

em tarefas de caraterísticas sedentárias, pelo que a atividade física 

reduziu drasticamente. Deste modo, é fundamental que os 

Professores de EF estejam atentos a estes défices e que os 

procurem suprir com um trabalho regular que torne os alunos mais 

aptos e os motive no sentido da criação de hábitos de vida em que 

o exercício físico marque presença. 

O programa de EF salienta a importância do desenvolvimento 

e manutenção das capacidades condicionais dos alunos. Contudo, 

na prática, estas capacidades tendem a ser pouco trabalhadas no 

contexto de aula de EF, quer por falta de tempo, quer por falta de 

motivação dos alunos e Professores, bem como por dificuldades 

materiais. 

Paralelamente a esta questão, Costa (1991) refere que para 

se obter sucesso é preciso estar motivado, e o motivo para os 

jovens participarem em atividades desportivas tem que ver 

essencialmente com o divertimento, o desenvolvimento das 

habilidades, a forma física e a saúde. Neste sentido, é importante 

que a tipologia do trabalho seja capaz de motivar os alunos. Os 

alunos até podem fazer o que os Professores prescrevem, contudo 

não vão realizar este tipo de trabalho noutros espaços, em 

autonomia, se não forem suficientemente motivados para isso.  

 

E assim termino esta fase inicial, pensando: 

– É isto que quero? Será que irei conseguir? Não sei se devo avançar 

com esta ideia… Este projeto não depende apenas de mim! Tenho muitas 

variáveis para contornar, tais como, autorizações, dinheiro... Nem sei por onde 

começar… Mas, não posso pensar assim! Tenho que conseguir! O negativismo 
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é o início do fim, é deitar tudo a perder. Tenho que pensar positivo e colocar 

“mãos à obra”! Penso: Yand, tens de ser firme e lutar pelo que queres. Põe 

mãos à obra, pois já investiste muito tempo e não deves voltar atrás. O pior – o 

acreditar – já está feito. 

 

9.2. O construir 

 

Como vou colocar tudo em prática? Antes de mais tenho de ter o espaço 

para construir o ginásio… sem ele não é possível fazer nada…   

Depois de realizar uma procura pela ilha, analisando os diversos espaços 

possíveis, a opção recaiu numa arrecadação húmida, sombria e sem muita 

utilização. É então que digo: 

– Posso perfeitamente reabilitar este espaço! Em vez de ser um espaço 

inútil pode ser utilizado para benefício dos habitantes da ilha. 

Pensei em espaços no interior e no exterior. A decisão foi difícil mas o 

espaço interior apresentava mais benefícios. Neste espaço material estará 

sempre pronto a utilizar, está protegido e pode ser utilizado mesmo que as 

condições climatéricas sejam adversas. A hipótese de construir o circuito no 

exterior foi inicialmente veiculada por mim, pois permitiria um maior contacto 

com o ar livre, além de ser um espaço mais amplo. Mas, fazendo um balanço, 

o espaço interior reunia mais condições, pois além de permitir uma melhor 

logística, a dinâmica de trabalho também ficava a ganhar. 

Esta noite vou dormir aqui mesmo É um espaço pequeno onde a luz 

natural não entra em abundância, todavia, é um local com boa ventilação. 

Amanhã terei de observar este espaço com mais atenção e decidir o que 

realmente é possível construir aqui. Tenho de realizar um projeto para enviar 

ao Comandante para a sua aprovação. 

Já estou acordado e o despertador ainda não tocou. A minha ansiedade 

de começar é tão grande que nem consigo dormir … decido levantar-me e 

começar a trabalhar.  
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O que é que necessito ter em atenção para construir uma planta2 e quais 

os materiais que vou necessitar? A dimensão do espaço, a maturação dos 

utilizadores, o número de habitantes que utilizarão as instalações em 

simultâneo, os diferentes níveis de desempenhos, a forma como será realizado 

o treino, o material necessário adquirir/construir… São muitas variáveis para 

controlar, mas se o projeto for aprovado o espaço permitirá aos habitantes 

trabalhar em circuito a componente da força. O espaço será dividido em 8 

estações de trabalho. Em cada estação poderão trabalhar 3 elementos. Logo, 

podem estar a executar os exercícios 24 habitantes em simultâneo. Para 

grupos com mais de 24 existe a possibilidade de ter mais 1 ou 2 estações, em 

que podem ser realizados exercícios de flexibilidade. Desta forma, o espaço 

adequar-se-á a um máximo de 30 utilizadores. Os materiais disponíveis serão 

os seguintes: três planos inclinados em madeira; 9 barras em ferro de 4 kg, que 

permitirão a colocação de diferentes pesos; 18 pesos de 1kg; 18 pesos de 2 kg; 

6 blocos de madeira; uma barra fixa dividida; três engenhos contituidos por fio, 

em que numa extremidade tem uma pega e na outra um peso. 

O espaço além de poder ser utilizado por um elevado número de 

pessoas, o treino poderá ser direcionado para o nível de maturação ou 

capacidade física de cada elemento, uma vez que os materiais são passiveis 

de adaptar às necessidades de cada utilizador. As diversas estações estarão 

divididas por linhas demarcadas no chão. Assim, cada utilizador terá a sua área 

de trabalho, evitando incidentes. Os materiais necessários, pela experiência 

que tenho na área da construção, custarão mais ou menos 600 euros. Se 

considerar que é possível envolver os habitantes da ilha na sua construção e 

outros exploradores, o preço poderá baixar significativamente. 

Como posso angariar o dinheiro? Será que o Comandante dá a verba? 

Não posso contar com isso pois nos tempos que correm, em que as 

dificuldades económicas são cada vez maiores, é difícil que assim seja. Para 

angariar esse valor poderei ter que organizar convívios, feirinhas, arranjar 

patrocinadores ou mesmo, mais tarde, rentabilizar o espaço… é melhor apontar 

estas ideias para as apresentar no projeto. 

                                                             
2
 Anexo I – Planta do espaço 
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Já se passaram várias semanas desde que cheguei a esta ilha e ainda 

não parei. Não tenho tido tempo para mim. É um ano de trabalho intenso! Mas 

não posso diminuir o ritmo, a missão está quase concluída. 

Hoje, vou ter com o Comandante do barco. Vou aproveitar que ele está 

nesta ilha para lhe mostrar o meu projeto. 

– Senhor Comandante, será que me pode disponibilizar uns minutos para 

lhe apresentar o projeto em que tenho trabalhado? 

– Claro! Esteja à vontade. – Responde-me. 

– Quero fazer um ginásio nesta ilha, mas necessito de saber se autoriza. 

Já perguntei aos outros exploradores e por eles não há qualquer problema. 

Justifico.  

– Posso saber em que consiste? – Questiona-me. 

Explico-lhe o que pretendo realizar… Passam-se uns largos minutos. 

Até que o Comandante diz: 

– Por mim tens luz verde para avançar. Não terás que te preocupar com o 

financiamento. Nós facultar-te-emos esse valor. 

– Muito obrigado! Fico-lhe imensamente grato. Espero que o trabalho final 

seja do seu agrado. – Agradeço, com satisfação. 

Saio do seu alcance bastante satisfeito. Todavia, levo comigo um 

sentimento de enorme responsabilidade... Será um trabalho novo e diferente, e 

sei que sou um novato nestas “andanças”… 

É hoje! Ainda é cedo e eu já estou na arrecadação. Combinei com os 

habitantes da ilha, com os exploradores, com o carpinteiro e com o 

serralheiro... Hoje este espaço torna-se-á diferente. Se tiver sorte até ao final 

do dia tudo estará concluído.  

Os intervenientes foram chegando e logo começámos a trabalhar… 

– Ufa! Ninguém quer fazer uma pausa? Vamos almoçar? – Questiono-os. 

– Vamos. – Responde-me o Oiapmas, um amigo que conheci na ilha e 

me tem ajudado. 

Sentamo-nos todos numa roda. Somos nove. O explorador Erdna, o 

Senhor Iur, a Dona Anig e cinco habitantes locais. 
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Da manhã, o carpinteiro e o serralheiro já realizaram o seu trabalho. À 

tarde iremos pintar as marcas no chão e arrumaremos o material não utilizado 

que estava no compartimento. 

Enquanto acalentamos o estômago vazio, conversamos,. Logo de 

seguida estamos de volta ao trabalho… 

Estivemos envolvidos até ao final da tarde. 

– Acabamos! – Digo, finalmente, observando orgulhoso o resultado final. 

– Ficou ótimo. – Diz o Oiapmas. 

O trabalho foi árduo, mas conseguimos rentabilizar bem o tempo. Agora, 

o fundamental é divulgar o espaço para que os habitantes o começem a 

utilizar. 

Já foram todos embora e estou mais uma vez sozinho envolto nos meus 

pensamentos. E penso: Com pouco dinheiro é possível construir mais um 

espaço de prática desportiva, que é dirigida a todos, independentemente das 

suas capacidades físicas.  

Neste momento estou contente! Está tudo construído. Agora tenho de 

verificar se realmente é uma mais-valia para a ilha e para os seus habitantes. 

Tenho 1 semana para pensar na metodologia que vou utilizar para conseguir 

retirar o máximo de informação, indo de encontro aos objetivos que me propus. 

A partir deste momento tenho de procurar entender três variáveis: se a 

motivação dos habitantes para trabalhar a condição física aumenta; depois se o 

trabalho neste espaço contribui para a melhoria do desempenho dos alunos e, 

por fim, analisar a adesão dos outros exploradores à utilização das instalações 

construídas. 

A semana foi passando sem monotonia… A metodologia está terminada. 

Leio o trabalho escrito em voz alta: 

 

9.2.1. Construção do espaço 

A construção de um ginásio na escola implica capacidade de 

iniciativa, organização e muita vontade de ultrapassar os 

constrangimentos com que nos deparamos. Neste processo, muitas 

são as variáveis e pontos que devem ser tidos em consideração.  
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No quadro 20 estão enumeradas as etapas que foram seguidas 

na conceção do projeto. 

 

Quadro 1. Etapas e considerações para a construção de um novo espaço na escola para 
o trabalho de CF em circuito 

Etapas Considerações 

Local 

Interior 

Vantagens 

 Utilização de espaços desativados; 

 Arrumação dos materiais; 

 Proteção dos materiais; 

 Permite trabalhar mesmo com condições 
climatéricas adversas; 

 Materiais sempre prontos a ser 
utilizados; 

 Um espaço extra de trabalho no interior. 

Desvantagens 

 Espaço limitado; 

 Espaço fechado; 

 Pouca ventilação; 

 Condições acústicas de trabalho. 

Exterior 

Vantagens 
 Atividade ao ar livre; 

 Espaços amplos; 

 Maior ventilação. 

Desvantagens 

 Erosão dos materiais; 

 Proteção dos materiais; 

 Dificuldade em trabalhar em dias de 
chuva; 

 Dificuldade no transporte dos materiais. 

Maquete  

Dimensões do espaço; 
Maturação dos utilizadores; 
Utilizadores com diferentes níveis de desempenhos; 
Número de alunos que utilizarão as instalações em simultâneo; 
Forma como será realizado o treino; 
Material necessário adquirir/construir; 
População alvo. 

Orçamento  

Formas de 
angariar 
dinheiro 

Convívios; 
Feiras com bolos e bebidas; 
Patrocínios; 
Venda de calendário; 
Financiamento próprio; 
Atividades no ginásio. 

Autorizaçõ
es 

Grupo de EF; 
Direção da escola. 

Angariar 
dinheiro 

O gasto deve ser assegurado pelo dinheiro angariado. 

Construção 

Envolver a comunidade: 
Professores; 
Alunos; 
Funcionários; 
Pais. 

Divulgação Mostrar a todos o espaço. 
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9.2.2. Metodologia  

9.2.2.1. Participantes  

Na avaliação da componente da força muscular participarão 

dois grupos: o grupo de controlo (GC), constituído por 12 alunos (4 

do sexo masculino e 8 do sexo feminino); o grupo experimental 

(GE), constituído por 21 alunos (6 do sexo masculino e 15 do sexo 

feminino). A idade da amostra é de 16 anos. Todos os alunos 

frequentam o décimo primeiro ano de escolaridade. 

Na componente de análise motivacional, participarão 21 

alunos, os mesmos do GE da componente de força. 

Na componente de análise da adesão dos exploradores ao 

novo espaço, participarão todos os Professores de EF da escola, 

num total de 9 elementos. 

 

9.2.2.2. Instrumentos  

9.2.2.2.1. Avaliação da motivação 

Para analisar os índices de motivação dos alunos para o 

trabalho de CF foi construído um inquérito3 com a ajuda de dois 

investigadores da área da pedagogia do desporto. Este inquérito 

será objeto de preenchimento pelos alunos no início e no final da 

aplicação do estudo. Os inquéritos são diferentes com o objetivo de 

procurar percecionar se a motivação dos alunos se altera pela 

utilização de um espaço específico para o treino da CF. O 

preenchimento inicial visa compreender qual é a motivação dos 

alunos para o trabalho de força que usualmente é realizado nas 

sessões de EF. O preenchimento final visará perceber qual é a 

motivação para a realização do mesmo trabalho, mas num local 

próprio (circuito num ginásio específico).  

 

 

 

                                                             
3
 Anexo II – Inquérito dos alunos para analisar a motivação para o trabalho de CF 
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9.2.2.2.2. Avaliação da força 

Para verificar se ocorreram melhorais ao nível da força 

muscular, os elementos do estudo serão avaliados em 4 momentos 

distintos. O objetivo do registo é verificar os resultados alcançados 

pelos alunos ao longo da aplicação do processo de treino da força. 

As avaliações intermédias têm como principal propósito verificar se 

as pausas letivas apresentam alguma perda nos índices de força. A 

planificação das sessões está descrita no quadro 1. 

 

Quadro 2. Planificação dos treinos 

 Semanas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Grupo 
experimental 

D
a
r 

a
 c

o
n
h
e
c
e
r 

o
 

e
s
p
a
ç
o
 e

 a
 s

u
a
 

d
in

â
m

ic
a
 

P
ré

 t
e
s
te

 

 

P
ó
s
 t
e
s
te

 

Grupo de 
controlo 

T
re

in
o
 

T
re

in
o
 

T
re

in
o
 

T
re

in
o
 

T
re

in
o
 

A
v
a
lia

ç
ã
o
 

in
te

rm
é
d
ia

 

T
re

in
o
 

T
re

in
o
 

T
re

in
o
 

 Uma sessão semanal com a duração de 10 minutos. 

 

Em cada estação o objetivo é que os alunos realizem o maior 

número possível de repetições, durante 50 segundos, com intervalos 

de recuperação de 20 segundos (engloba a mudança de estação). 

Nas avaliações, proceder-se-á à contagem das repetições 

realizadas por cada aluno no intervalo de tempo estabelecido.  

No quadro 2 pode observar-se o protocolo a utilizar em cada 

estação.  

 

Quadro 3. Protocolo de execução para as 8 estações 

E
s
ta

ç
ã
o

 1
 

F
o
rç

a
 

S
u
p
e
ri
o
r O aluno está, numa fase inicial, apoiado com as mãos na 

barra com os dedos virados para a frente. O aluno eleva o 

corpo até passar a barra com o queixo, sendo a contagem 

realizada nesse local. 
 

E
s
ta

ç
ã
o

 2
 

F
o
rç

a
  

M
é
d
ia

 Com a barra atrás da cabeça e por cima dos ombros, o 

aluno realiza uma flexão do tronco com os MI semifletidos. 

A contagem é realizada quando o corpo está totalmente na 

vertical. 
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E
s
ta

ç
ã
o

 3
 

F
o
rç

a
  

In
fe

ri
o
r O aluno salta a pés juntos lateralmente por cima do bloco 

de madeira. A contagem é feita sempre do mesmo lado do 

bloco. 

 

E
s
ta

ç
ã
o

 4
 

F
o
rç

a
 

S
u
p
e
ri
o
r Corpo na vertical e joelhos semifletidos. As mãos agarram 

a barra à largura dos ombros. O movimento começa com a 

barra nas coxas, acabando quando esta está na zona do 

peito. A contagem é feita quando a barra bate nas coxas. 
 

E
s
ta

ç
ã
o

 5
 

F
o
rç

a
 

S
u
p
e
ri
o
r 

MS estendidos atrás das costas, palmas das mãos sobre o 

bloco de madeira viradas para a frente e os MI estendidos. 

O corpo deve bater no chão, voltando novamente a subir 

até a extensão total dos MS. A contagem é feita quando os 

MS ficam totalmente estendidos. 
 

E
s
ta

ç
ã
o

 6
 

F
o
rç

a
 

In
fe

ri
o
r 

O movimento começa em cima com os MI, totalmente, 

estendidos com um pé mais à frente em relação ao outro. 

O aluno deve descer totalmente o corpo com as costas 

direitas e com o olhar direcionado para a frente. A 

contagem é feita quando o aluno chega à posição inicial.  

E
s
ta

ç
ã
o

 7
 

F
o
rç

a
 

S
u
p
e
ri
o
r Corda totalmente esticada, corpo na vertical, joelhos 

semifletidos e MS estendidos à frente. O aluno enrola a 

corda até que o peso chegue à parte superior e desenrola 

novamente. A contagem é feita quando toca na barra. 
 

E
s
ta

ç
ã
o

 8
 

F
o
rç

a
  

M
é
d
ia

 

A perna e a coxa devem fazer um ângulo de 90º. O 

exercício começa com as costas e os cotovelos no chão e 

acaba com os cotovelos a bater nos joelhos. A contagem 

de cada repetição é feita quando os cotovelos tocam nos 

joelhos. 
 

 

9.2.2.2.3. Investimento dos Professores de EF no trabalho de 

força 

Para analisar o investimento dos Professores de EF no 

trabalho de força foi construído um inquérito4 com a ajuda de dois 

investigadores da área da pedagogia do desporto. Este inquérito 

será aplicado em dois momentos: no início e no final do estudo. Na 

primeira aplicação o objetivo é perceber se os professores 

contemplam nas suas aulas, de forma regular, a CF e detetar os 

motivos por que realizam, ou não, este trabalho. O segundo 

momento visa verificar se os Professores passam a utilizar o novo 

espaço e a sua opinião relativamente à sua utilização. Assim, 

pretende-se perceber se o novo espaço foi uma mais-valia para a 

                                                             
4
 Anexo III – Inquérito para analisar o investimento dos professores de EF no trabalho de força 
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dinâmica das aulas ao nível do trabalho da CF, dos diferentes 

Professores de EF. 

 

9.2.2.2.4. Procedimentos de análise 

Para fazer a análise dos questionários das questões de 

resposta aberta foi feita uma análise de conteúdo, coadjuvada com o 

cálculo de frequências. Já os resultados dos testes de força foram 

analisados recorrendo a medidas descritivas básicas (medidas de 

tendência central e de dispersão) e ao T-teste de medidas 

emparelhadas para verificar se houve alterações significativas nos 

índices de força entre os vários momentos de avaliação. O programa 

utilizado foi o SPSS. O nível de significância foi mantido a p≤0,05. 

 

… As sessões de trabalho no novo espaço foram acontecendo. 

Com a utilização regular deste local cada vez mais me sinto mais 

satisfeito. Parece-me que o resultado está a ser benéfico para todos os 

habitantes e exploradores. Os indígenas ficam entusiasmados sempre que 

interagem com os materiais... 

Então penso... Será que os resultados no final do estudo serão 

animadores? Será que os alunos irão melhorar os seus desempenhos? Qual 

será o feedback dos exploradores? A motivação aumentará? É o que irei 

constatar quando fizer as avaliações finais… no final terei respostas para estas 

questões. 

As semanas foram passando… As avaliações que fui efetuando estão a 

revelar resultados positivos… Agora está na hora de confirmar os dados 

recolhidos e, de forma objetiva, realizar uma análise exaustiva de todos os 

dados. 

 

9.3. O descobrir 

 

A minha estadia nesta ilha tem sido envolvida em muito trabalho. Neste 

momento não está ninguém nesta área em que me encontro. Já é tarde. Por 



 94  
 

aqui, contrariamente à agitação que se faz sentir durante os dias das sessões, 

reina um enorme silêncio. É uma boa noite para trabalhar… 

Estou sentado numa cadeira, encostado à enorme secretária da sala. 

Apesar de esta ser grande, não tenho espaço para colocar nem mais uma 

folha. Está cheia de documentação que fui guardando... Tenho que analisar 

todos os dados recolhidos, para poder retirar conclusões. 

Trabalho ao longo de horas. No céu, o sol foi substituído pela lua... 

Está feito! Os resultados estão encontrados e organizados. Vou enviar à 

Oficial por correio eletrónico. 

O documento é extenso. Os gráficos, as imagens e as conclusões são 

abundantes… 

 

9.3.1. Apresentação e discussão dos resultados  

9.3.1.1. Motivação dos alunos 

Do pré-teste para o pós-teste houve alterações relevantes nas 

respostas dadas pelos alunos. Como se pode verificar na figura 5, 

65% dos alunos não gostava de realizar CF, já no final as respostas 

negativas caíram para um valor residual de 12% (figura 6). É de 

salientar um aumento de 15% de alunos no gosto por trabalhar a CF. 

Com efeito, a aplicação do programa de força fez com que 38% dos 

alunos passasse a gostar “mais ao menos” deste tipo de trabalho, o 

que demonstra que mesmo assim houve uma melhoria de opinião.   

  
 

 

Figura 1. 
Percentagem de 

alunos que gosta de 
trabalhar CF (pré-

teste) 

Figura 2. 
Percentagem de 

alunos que não gosta 
de trabalhar CF (pré-

teste) 

Figura 3. 
Percentagem de 
alunos que gosta 
de trabalhar CF 

(pós-teste) 

Figura 4. 
Percentagem de 
alunos que não 

gosta de trabalhar 
CF (pós-teste) 

 



 95  
 

  
Figura 5. Gosto da amostra em realizar CF 

na aula (pré-teste)  
Figura 6. Gosto da amostra em realizar CF 

na aula (pós-teste) 

 
A análise da figura 9 coloca em evidência que 50% dos alunos 

refere a força como a capacidade física que mais gosta de trabalhar, 

isto ao contrário do que acontecia no início do programa de treino em 

que apenas 27% referem esta capacidade física como a que mais 

gostavam de trabalhar (figura 7). Em relação às respostas negativas, 

acerca do trabalho de força, as respostas baixaram de 39% (figura 8) 

para apenas 9% (figura 10). 

 

   
 

Figura 7. 
Componente da CF 
menos aceite (pré-

teste) 

Figura 8. 
Componente da CF 

mais aceite (pré-
teste) 

Figura 9. 
Componente da CF 
menos aceite (pós-

teste) 

Figura 10. 
Componente da CF 
mais aceite (pós-

teste) 

 
Em termos da importância que os alunos atribuem ao trabalho 

de força, no pré-teste é referenciado com mais incidência o 

desempenho nas modalidades seguida da melhoria das capacidades 

físicas (figura 11). Já no pós-teste, a saúde ocupa o 2º lugar, seguida 

da tonicidade muscular, motivos estes que não foram referenciados 

antes da aplicação do programa de treino (figura 12).  
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Figura 11. Importância dada à CF 

(pré-teste) 
Figura 12. Importância dada à CF 

(pós-teste) 
 
Os dados apresentados nas figuras 13 e 14 mostram uma 

mudança positiva na motivação para a aula de EF quando a CF faz 

parte das aulas. A motivação para a aula aumentou em 37 % dos 

alunos. 

 

  
Figura 13. Diferença na motivação para a 

aula ao trabalhar a CF (pré-teste) 
Figura 14. Diferença na motivação para a 

aula ao trabalhar a CF (pós-teste) 

 
O cumprimento das tarefas melhorou. Outro aspeto em que 

houve alterações, em resultado da aplicação do programa de treino, 

foi ao nível do cumprimento das tarefas de CF, que também melhorou 

substancialmente. Como se observa no pré-teste (figura 15), 57% dos 

alunos assume que não cumpre as tarefas prescritas pelo Professor, 

já após o programa, 24% referem que cumprem mais ou menos as 

tarefas e 76% refere que cumprem corretamente as indicações do 

Professor (figura 16). 
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Figura 15. Cumprimento das tarefas de CF 

(pré-teste) 
Figura 16. Cumprimento das tarefas de CF 

(pós-teste) 

 
No início do programa, 48% dos alunos refere que o seu 

desempenho no trabalho de força era bom (figura 17). Este valor 

aumentou para os 86% (figura 18). De realçar que no pós-teste 

nenhum elemento da amostra refere que o seu desempenho é 

negativo (figura 18). 

 

  
Figura 17. Definição do desempenho no 

trabalho de CF (pré-teste) 
Figura 18. Definição do desempenho no 

trabalho de CF (pós-teste) 

 
No pré-teste a motivação para o trabalho de CF era baixo, sendo 

que apenas 32% tinham uma atitude positiva (figura 19). Já no pós-

teste, 90% dos alunos refere que a nova proposta de trabalho é 

motivante, o que resultou num aumento de 58% nas respostas 

positivas.  

  
Figura 19. Índice de motivação para 

trabalhar a força com as propostas de 
trabalho apresentadas (pré-teste) 

Figura 20. Índice de motivação para 
trabalhar a força com as propostas de 

trabalho apresentadas (pós-teste) 
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No pós-teste, nenhum elemento da amostra coloca a 

possibilidade de trabalhar a força de uma forma distinta (figura 22), 

dado este muito diferente do que acontecia no pré-teste (trabalho feito 

tradicionalmente nas aulas de EF), em que 62% dos inquiridos 

referem que a força deveria ser trabalhada de forma distinta. 

 

  
Figura 21. Opinião dos alunos em trabalhar 

CF de forma diferente (pré-teste) 
Figura 22. Opinião dos alunos em trabalhar 

CF de forma diferente (pós-teste) 

 

Como indicam as figuras 23 e 24, todos os inquiridos manteriam 

o trabalho de CF nas aulas de EF caso lhes fosse dada essa 

possibilidade. Contudo, os dados revelam que antes da construção do 

ginásio, 14% dos alunos consideravam que a CF não deveria fazer 

parte da aula de EF (figura 23). 

  
Figura 23. Opinião dos alunos em manter a 

CF nas aulas (pré-teste) 
Figura 24. Opinião dos alunos em manter a 

CF nas aulas (pós-teste) 

 

Apreciação global 

O trabalho de força, com ou sem ginásio, tem implicações na 

forma como os alunos encaram este tipo de trabalho, não só na 

motivação, como também na importância que lhe conferem. 

Focando a análise dos dados nas questões da motivação, é 

possível verificar que houve diferenças enormes. Os alunos, após a 

aplicação do programa de treino, no espaço construído para o efeito, 

ficaram muito mais motivados para a aula, passaram a cumprir com 
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mais rigor as tarefas propostas, influenciando significativamente o 

seu desempenho. O grupo revela que o trabalho no ginásio é o mais 

adequado, uma vez que ninguém coloca a possibilidade de voltar à 

metodologia antiga. Estes dados são reveladores do sucesso que 

este espaço teve.  

Em termos de indicações importa que os frequentadores do 

espaço sejam submetidos a avaliações periódicas, com objetivos 

individuais que podem passar pelo aumento da massa muscular, 

pela perda de peso, pelo número de repetições feitas ou mesmo 

pela qualidade com que realizam os exercícios. Estas metas têm o 

efeito de provocar um entusiamo extra, porquanto cada um persegue 

um objetivo individual.  

A fase da aula em que se vai a ginásio, também deve ser tida 

em consideração. Tradicionalmente, o trabalho de força é realizado 

no final da aula. Esta estratégia acaba por se refletir na 

rentabilização desta componente. Pela experiência no terreno, 

depois do aquecimento é a altura ideal para se conseguir realizar um 

trabalho adequado. Assim, o trabalho tende a ser mais valorizado e 

os alunos não estão cansados, nem física, nem psicologicamente. 
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9.3.1.2. Força 

9.3.1.2.1. Grupo experimental 

Na estação 1 verificou-se uma evolução no desempenho dos 

alunos (quadro 4). Embora tenha acontecido um decréscimo no 

desempenho da segunda para a terceira avaliação, que revelou um 

valor com significado estatístico. Esta situação mostra que as 

paragens prolongadas têm implicações no desempenho dos alunos, 

principalmente no tipo de exercícios realizado na estação 1 (força 

superior), dado o grau de dificuldade ser elevado. Este exercício 

requer muito treino para ter resultados positivos e que prevaleçam 

ao longo do tempo. 

 

Quadro 4. Representação dos dados do grupo experimental na estação 1 – força 
superior 

Pair  
Momen

tos 

Númer
o de 
pares 

Média/ desvio 
padrão  
(Ẋ ± sd) 

P  Evolução das médias nos 4 testes 

1 
1 

18 
1.33 ± 1,97 0,001

* 

 

2 2,67 ± 3,25 

2 
2 

19 
2,58 ± 3,18 0,010

* 3 2,26 ± 3,24 

3 
3 

19 
2,21 ± 3,27 

0,235 
4 2,47 ± 3,50 

4 
1 

19 
1,26 ± 1,93 0,010

* 4 2,42 ± 3,53 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

No quadro 5 pode observar-se que a evolução do primeiro para 

o quarto momento, ao nível da força média (trabalho lombar), foi 

positiva. Os resultados têm significado estatístico. Verifica-se que a 

paragem da Páscoa não aportou perdas significativas. 

 

Quadro 5. Representação dos dados do grupo experimental na estação 2 – força média 

Pair  
Momen

tos 

Númer
o de 
pares 

Média/ desvio 
padrão  
(Ẋ ± sd) 

P  Evolução das médias nos 4 testes 

1 
1 

18 
22,72 ± 7,37 0,000

* 

 

2 33,17 ± 8,25 

2 
2 

18 
32,56 ± 8,04 

0,142 
3 34,11 ± 9,62 

3 
3 

19 
34,00 ± 9,36 0,000

* 4 40,79 ± 10,59 

4 
1 

19 
22,79 ± 7,17 0,000

* 4 40,79 ± 10,59 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 
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O exercício expresso na estação 3 tem apesar de ser 

direcionado para a força dos membros inferiores, uma forte 

componente coordenativa, o que provavelmente explica os dados 

obtidos. Apenas entre o primeiro e quarto momento houve melhorias 

com significado estatístico. Parece assim evidente que os alunos 

aumentaram gradualmente os seus desempenhos e não perderam 

capacidade facilmente, uma vez que a paragem de duas semanas 

(férias da páscoa) não teve implicações negativas. 

 

Quadro 6. Representação dos dados do grupo experimental na estação 3 – força inferior 

Pair  
Momen

tos 

Númer
o de 
pares 

Média/ desvio 
padrão  
(Ẋ ± sd) 

P  Evolução das médias nos 4 testes 

1 
1 

17 
26,47 ± 6,35 

0,829 

 

2 26,06 ± 8,05 

2 
2 

18 
26,28 ± 7,71 

0,260 
3 28,17 ± 7,76 

3 
3 

18 
29,17 ± 8,82 

0,095 
4 33,17 ± 9,25 

4 
1 

18 
26,33 ± 6,19 0,011

*  4 33,11 ± 9,30 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

A estação 4 estava destinada maioritariamente ao trabalho de 

força superior, mais especificamente de bicípites. Os dados 

presentes  no quadro 7 revelam que a evolução dos alunos foi 

constante ao longo do programa e que excetuando do segundo para 

o terceiro momento as melhorias foram sempre significativas. 

 

Quadro 7. Representação dos dados do grupo experimental na estação 4 – força 
superior 

Pair  
Momen

tos 

Númer
o de 
pares 

Média/ desvio 
padrão  

( Ẋ   ± sd) 
P  Evolução das médias nos 4 testes 

1 
1 

18 
33,78 ± 6,75 0,000

* 

 

2 44,17 ± 10.92 

2 
2 

18 
43,61 ± 11,49 

0,318 
3 41,39 ± 9,93 

3 
3 

19 
40,89 ± 9,88 0,000

* 4 45,53 ± 9,39 

4 
1 

19 
33,89 ± 6,58 0,000

* 4 45,05 ± 9,64 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

A evolução dos desempenhos na estação 5 foi moderada 
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quando comparada com os resultados obtidos nas avaliações 

intermédias. Contudo, as últimas avaliações revelaram uma 

evolução mais pronunciada (quadro 8). Penso que foi determinante 

para este resultado a qualidade do movimento. Pois, a execução 

correta do movimento permite rentabilizá-lo e, consequentemente, 

as melhorias fizeram-se notar.  

 

Quadro 8. Representação dos dados do grupo experimental na estação 5 – força 
superior 

Pair  
Momen

tos 

Númer
o de 
pares 

Média/ desvio 
padrão  

( Ẋ  ± sd) 
P  Evolução das médias nos 4 testes 

1 
1 

18 
44,39 ± 16,10 

0,352 

 

2 47,61 ± 22,65 

2 
2 

19 
48,00 ± 22,60 

0,526 
3 46,32 ± 19,25 

3 
3 

19 
44,53 ± 19,09 0,000

* 4 54,26 ± 20,45 

4 
1 

19 
43,58 ± 16,04 0,001

* 4 54,16 ± 20,58 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

Tal como acontece na estação 3, o exercício que é feito na 

estação 6 carece de alguma coordenação. O que é apresentado no 

quadro 9 revela uma evolução contínua ao longo do programa, em 

que as alterações assumem relevância estatística do primeiro para o 

quarto momento, provavelmente em resultado da melhoria 

coordenativa e da força muscular. 

 

Quadro 9. Representação dos dados do grupo experimental na estação 6 – força inferior 

Pair  
Momen

tos 

Númer
o de 
pares 

Média/ desvio 
padrão 

( Ẋ  ± sd) 
P  Evolução das médias nos 4 testes 

1 
1 

17 
31,82 ± 9,30 

0,422 

 

2 33,12 ± 5,57 

2 
2 

17 
33,12 ± 5,57 

0,160 
3 34,88 ± 6,21 

3 
3 

18 
34,89 ± 6,02 0,009

* 4 40,89 ± 12,66 

4 
1 

19 
31,21 ± 9,56 0,001

* 4 39,79 ± 13,35 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

O exercício apresentado na estação 7 é de difícil execução e 

habitualmente não é realizado nas aulas de EF, nem na vida 
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Apreciação global 

Pelos dados obtidos é possível constatar que existiu, em todos 

os testes, uma evolução positiva da primeira para a última avaliação. 

É de realçar que da segunda para a terceira avaliação (paragem de 

duas semanas) existiu um decréscimo ou um atenuar nos valores 

quotidiana. Dai, talvez, a melhoria tão notória do primeiro para o 

segundo momento (quadro 10). Como são músculos pouco 

utilizados na vida quotidiana, os resultados podem ser explicados na 

sua maioria pela melhoria neuromuscular. São músculos 

“adormecidos”, pelo que, muitas veze o sistema neuromuscular não 

sabe qual é a sua real capacidade. 

 

Quadro 10. Representação dos dados do grupo experimental na estação 7 – força 
superior 

Pair  
Momen

tos 

Númer
o de 
pares 

Média/ desvio 
padrão 

( Ẋ  ± sd) 
P  Evolução das médias nos 4 testes 

1 
1 

18 
3,71 ± 1,09 0,000

* 

 

2 5,00 ± 1,33 

2 
2 

19 
5,16 ± 1,34 

0,765 
3 5,32 ± 1,49 

3 
3 

19 
5,26 ± 1,49 

0,645 
4 5,53 ± 1,50 

4 
1 

19 
3,63 ± 1,07 0,000

* 4 5,58 ± 1,53 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

O trabalho abdominal, efetuado na estação 8, teve uma 

evolução mais acentuada nas últimas avaliações (quadro 11), 

evidenciadas pelas diferenças terem significado estatístico. 

 

Quadro 11. Representação dos dados do grupo experimental na estação 8- força média 

Pair  
Momen

tos 

Númer
o de 
pares 

Média/ desvio 
padrão  

( Ẋ  ± sd) 
P  Evolução das médias nos 4 testes 

1 
1 

18 
30,56 ± 10,17 

0,022 

 

2 35,22 ± 9,12 

2 
 2 

19 
35,47 ± 8,73 

0,423 
3 36,37 ± 8,91 

3 
3 

19 
35,79 ± 8,95 0,000

* 4 43,89 ± 11,22 

4 
1 

19 
30,16 ± 10,04 0,000

* 4 43,63 ± 11,44 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 
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obtidos, contudo sem significado estatístico. Este último elemento 

ilustra que a paragem de apenas duas semanas, acarreta perdas 

nas capacidades físicas, pelo que é importante que o trabalho de CF 

seja feito de uma forma regular, em que as paragens sejam 

evitadas. 

É importante frisar que algum decréscimo nos resultados pode 

ser explicado pela execução mais cuidada dos exercícios nas 

repetições que realizam. Esta constatação resultou da observação 

no trabalho de campo. Com efeito, os alunos tendiam a ter uma 

melhor execução e postura nas diferentes tarefas, pelo que pode 

haver um decréscimo do número de repetições num determinado 

período de tempo.  

 

9.3.1.2.2. Grupo de controlo 

Neste grupo foram apenas forma efetuados duas avaliações: 

no início e no final do estudo. 

O grupo de controlo teve uma evolução positiva em alguns 

testes nomeadamente nas estações 2, 3 e 4 (quadro 11), as quais 

revelaram ter significado estatístico. Esta situação pode ser 

explicada pelo trabalho realizado nas sessões de EF através de 

outras formas de trabalho. Apesar disso, houve testes em que os 

alunos pioraram os seus desempenhos, sem contudo terem 

significado estatístico. 

 

Quadro 12. Representação dos dados do grupo de controlo nas 8 estações 

Estação  Momentos 
Número 
de pares 

Média/ desvio 
padrão  
(Ẋ± sd) 

P  
Evolução das médias nos 4 

testes 

1 
Força 

superior 

1 

10 

1.5 ± 2,27 

0,591 

 

2 1.40 ± 2,46 

2 
Força 
média 

1 10 27.90 ± 5,90 0,007* 
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2 30.20 ± 6,73 

3 
Força 
inferior 

1 

10 

25.90 ± 8,75 

0,003* 

 

2 28.20 ± 9,91 

4 
Força 

superior 

1 

10 

31.20 ± 11,27 

0,013* 

 

2 33.50 ± 11,90 

5 
Força 

superior 

1 

10 

35.20 ± 12,06 

0,716 

 

2 34.30 ± 14,10 

6 
Força 
inferior 

1 

10 

24.70 ± 7,44 

0,124 

 

2 26.90 ± 9,39 

7 
Força 

superior 

1 

10 

3.40 ± 0,97 

0,726 

 

2 3.50 ± 0,97 

8 
Força 
média 

1 

10 

24.70 ± 6,11 

0,003* 

 

2 28.30 ± 7,27 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 
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9.3.1.2.3. Comparação dos dados obtidos entre o grupo do 

controlo e o grupo experimental 

Através dos dados materializados nos quadros 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 e 20 é possível verificar que a avaliação inicial teve 

valores muito semelhantes nos dois grupos, indicando que os alunos 

apresentavam valores similares ao nível das capacidades físicas 

antes do início da aplicação do programa de treino da força. As 

diferenças não tinham significado estatístico. 

 

Quadro 13. Evolução dos dados no 1º e 4º momentos do GE e GC na estação 1 
– força superior 

Momentos P Evolução dos dados (médias) 

Pré-teste 0,783 

 

Pós-teste 0,394 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 
Quadro 14. Evolução dos dados no 1º e 4º momentos do GE e GC na estação 2 

– força média 

Pré-teste 0,52 

 

Pós-teste 0,002* 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 
Quadro 15. Evolução dos dados no 1º e 4º momentos do GE e GC na estação 3 

– força inferior 

Pré-teste 0,999 
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Pós-teste 0,252 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 
 
Quadro 16. Evolução dos dados no 1º e 4º momentos do GE e GC na estação 4 

– força superior 

Pré-teste 0,499 

 

Pós-teste 0,017* 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 
 

Quadro 17. Evolução dos dados no 1º e 4º momentos do GE e GC na estação 5 
– força superior 

Pré-teste 0,127 

 

Pós-teste 0,007* 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 
 

Quadro 18. Evolução dos dados no 1º e 4º momentos do GE e GC na estação 6 
– força inferior 

Pré-teste 0,055 

 

Pós-teste 0,006* 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 
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Quadro 19. Evolução dos dados no 1º e 4º momentos do GE e GC na estação 7 
– força superior 

Pré-teste 0,560 

 

Pós-teste 0,000* 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 
 

Quadro 20. Evolução dos dados no 1º e 4º momentos do GE e GC na estação 8 
– força média 

Pré-teste 0,081 

 

Pós-teste 0,000* 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

Já a comparação dos valores obtidos no pós teste entre o GE e 

o GC (quadro 13, 15, 16, 17, 18 e 19) revelou diferenças com 

significado estatístico. Apesar disso, os dados dos quadros 13 e 15 

não revelaram diferenças significativas.  

A estação que o quadro 13 representa, trabalho da força 

superior com elevações de braços, requer uma elevada capacidade 

física para que o exercício seja realizado com qualidade. Apesar 

disso, pela experiência de campo pude perceber que apesar de 

alguns alunos não realizam as repetições completas as repetições 

completas, os que as faziam evoluíram, uma vez que conseguiam 

elevar-se um pouco, coisa que não acontecia nos treinos iniciais. Por 

outro lado, o exercício que fornece dados ao quadro 15, trabalho de 

força inferior, através de saltos laterais, tem uma forte componente 

coordenativa que pode estar na base do resultado menos positivo. 
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É ainda possível verificar uma evolução muito positiva no GE 

em comparação ao GC. Estes resultados mostram que o trabalho 

realizado nestes moldes, apenas uma vez por semana, possibilita 

melhorias bastantes significativas ao nível das capacidades 

condicionais. 

 

9.3.1.3. Adesão do grupo de EF 

Existe uma grande percentagem considerável (25%) de 

professores que não realizam trabalho de CF nas suas aulas e 13 % 

realizam poucas vezes (figura 25). É um facto que a priori parece 

inexplicável, dado a componente da CF estar expressa nos programas 

de EF. Além disso, existem muitos estudos que revelam as vantagens 

que a mesma aporta para os jovens. 

 

 
Figura 25. Frequência de trabalho de CF (pré-teste) 

 

Os motivos que os Professores alegam para não realizar CF são 

verdadeiramente infundados. Como é possível verificar na figura 27 

percebemos que as razões são: a falta de tempo, não se adequar à 

idade e à disciplina. Por outro lado, os motivos apontados pelos 

Professores para realizar CF são a melhoria nas diversas modalidades 

e na CF (figura 26). A saúde e a aquisição de hábitos de vida saudável, 

apesar de serem um aspeto central da realização de CF, não são 

referenciadas. 
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I Figura 26. Motivos para realizar CF nas 

aulas (pré-teste) 
Figura 27. Motivos para não realizar CF nas 

aulas (pré-teste) 

 

Na opinião dos professores, apenas 12% dos alunos têm 

motivação para realizar CF (figura 28). Para que os alunos gostem de 

realizar tarefas de CF é necessário que sejam estimulados e que os 

exercícios os cativem. A forma “tradicional” que usualmente é utilizada 

para realizar este trabalho parece estar desajustado às pretensões dos 

alunos. O trabalho de CF até pode ser feito, contudo não vai fidelizar o 

aluno a médio e longo prazo, isto é, ao longo da sua vida. Na verdade, 

ninguém faz tarefas que não gosta se não for obrigado a isso. 

 

 
Figura 28. Motivação dos alunos para o trabalho de CF (pré-teste) 

 

Todos os professores frequentaram o ginásio (imagem 29), 

contudo a frequência de utilização ficou aquém da expetativas (imagem 

30), dado que 50% dos professores não o utilizaram de forma regular. 
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Figura 29. Utilização do ginásio (pós-teste) 
Figura 30. Frequência da utilização do 

ginásio (pós-teste) 

 

Para a maioria dos professores o novo espaço não 

incrementou o trabalho de CF nas aulas (imagem 31). Apenas 12 % 

afirma que o espaço aumentou o trabalho de CF nas suas aulas. 

 

 
Figura 31. Incrementação do trabalho de CF com o ginásio (pós-teste) 

 

As vantagens apontadas na construção do ginásio, para o 

trabalho de CF estão representadas na figura 32. A motivação dos 

alunos destaca-se das restantes. É importante salientar que este é um 

espaço que confere uma forma diferente ao trabalho de CF. Este é um 

elemento que promove a motivação dos alunos, por representar um 

desafio, Os alunos usualmente gostam de desafios e estímulos 

diferentes, pelo que o ginásio comporta ambos os ingredientes. 
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Figura 32. Vantagem do ginásio para a escola (pós-teste) 

 

Apesar das vantagens do espaço, enumeradas na figura 32, 

existem Professores que não concordam com a construção deste 

espaço (17%). 

 
Figura 33. Mais-valia do espaço para a escola (pós-teste) 

 

Apreciação global 

Alguns Professores não valorizam o trabalho de CF, e os 

motivos que apresentam para justificar esta desvalorização colidem 

com alguns objetivos da EF.  

Com a construção do ginásio, os professores começaram a 

frequentá-lo, contudo não aumentou a quantidade de vezes que 

passaram a introduzir o trabalho da CF nas suas aulas.  

Os professores referiram que o espaço teve um efeito positivo 

na motivação dos alunos. Assim, consideraram o espaço uma 

alternativa de trabalho, que contribui para aumentar o gosto dos 

alunos pelo trabalho de força, além de permitir uma maior variedade 

de exercícios. 

De referir ainda que alguns professores mostram ser pouco 

recetivos a mudanças, designadamente no tempo que dedicam ao 
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trabalho de CF e à forma como o fazem. Basta referir que alguns 

referiram que o espaço seria mais rentabilizado se fosse uma sala 

de projeção de vídeos e de aulas teóricas. Contudo, como sabemos 

as aulas de EF devem ser essencialmente práticas, pelo que não 

deve ser “desperdiçado” tempo com aulas em que a atividades dos 

alunos é estar sentado.  

Os dados revelaram ainda que existem respostas 

contraditórias, pois, apesar de os professores referirem que o 

espaço tinha muitas vantagens, não o utilizam de forma regular. 

 

9.3.2. Conclusão 

Os dados deste estudo relevam que a construção de um 

ginásio para o trabalho da CF acarreta muitas vantagens para a 

dinâmica do trabalho desta componente da aula de EF, mais 

propriamente para o trabalho da força.  

Ao nível da conceção do espaço a metodologia adotada 

mostrou-se viável e é uma proposta concreta de trabalho que pode 

ser utilizada como guia passível de ser utilizado noutros contextos 

de trabalho. Ao seguir a metodologia adotada, nenhum pormenor é 

esquecido. Na construção de um espaço deste género, a 

diversidade dos alunos não pode ser esquecida. Todos devem ter a 

possibilidade de frequentar o espaço sem limitações. 

O ginásio incrementou a motivação dos alunos para o trabalho 

de força. Ter um espaço apropriado para a realização do trabalho de 

força faz com que os alunos mostrem mais interesse para o trabalho. 

Estes ficam mais comprometidos, o que influenciou os resultados 

obtidos. 

Os índices de força dos alunos aumentaram 

consideravelmente.  

Grande parte dos professores frequentou ativamente o espaço 

e identificou aspetos positivos na utilização e construção do ginásio, 

afirmando que foi um projeto importante para a escola e para a 
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melhoria dos níveis de força e motivacionais dos alunos em relação 

ao trabalho de força, mostrando ser uma mais-valia para a dinâmica 

das aulas. 

Deste trabalho retiramos um marco sólido para as nossas 

aulas. O mais importante é inovar e trabalhar para o bem-estar dos 

alunos, indo de encontro às suas necessidades. Para isso os 

professores são fundamentais, pois nada vale ter condições de 

trabalho perfeitas se não existe iniciativa e motivação. 

 

9.3.3. Propostas para futuros estudos (no mesmo contexto)  

Neste estudo a avaliação dos níveis de força foi efetuada em 

contexto de ginásio, mas seria interessante avaliar os alunos em 

exercícios fora das paredes do ginásio, recorrendo a testes 

aplicáveis no dia-a-dia, ou mesmo associados às várias modalidades 

desportivas. Assim, seria possível verificar se o trabalho 

desenvolvido teria aplicação prática na vida quotidiana ou nas 

modalidades. 

Outro ponto que carece de investigação é a utilização do 

espaço por parte de toda a comunidade escolar e não apenas pelos 

alunos, de modo a perceber que implicações que tinha este espaço 

na vida da comunidade escolar em geral e na condição física de 

quem o frequentasse regularmente. 

 

Ufa! Está feito e enviado! Na minha opinião, o trabalho desenvolvido foi 

relevante e os objetivos foram alcançados com sucesso. Depois de sair desta 

ilha, espero sinceramente que o trabalho continue a ser realizado. Desejo que 

o espaço seja bem aproveitado e não seja deixado para segundo plano no 

trabalho da condição física. 

O trabalho nesta ilha chegou ao fim! 

Está na hora de voltar ao barco e dizer o adeus definitivo a esta 

aventura… 
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Que sentimento é este que tanto me “desacomoda”?! Tanto trabalho para 

deixar de um momento para o outro tudo para trás. Mas é mesmo assim. Para 

o próximo ano, estarão aqui outros exploradores com ideias diferentes e assim 

o desenvolvimento será constante. É disto que esta ilha vive.  

Será que os restantes aspirantes já estão prontos? Está na hora de 

embarcar e a Sargento já está à nossa espera. Consigo ver daqui… Já não 

estou longe… 

– Boa tarde! Já está na hora, certo? – Questiono-a. 

– Sim, está. Pode entrar! Os seus colegas também já vêm ai… 
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CAPÍTULO X 

O regresso 
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CAPÍTULO X 

O regresso 

 

As velas abrem-se novamente… Está na hora de içar a âncora e começar 

a viagem de regresso, até ao porto de Espinho. 

Em contraste com o que aconteceu há dez meses, o mar está calmo. Não 

parece o mesmo… A serenidade impera. Estamos na proa do barco, 

encostados à vedação em pinho, queimado pela aragem do mar. Todos 

estamos felizes por termos acabado esta viagem. No entanto, as saudades do 

passado já espreitam desta magnífica experiência… 

O barco inicia o seu caminho e para trás ficam as pessoas com quem 

convivemos todo este tempo. Porém, levamos na bagagem uma experiência 

extraordinária e muitas recordações que jamais serão esquecidas. 

Olho para trás e fico melancólico. Prefiro ir na parte de trás do barco, para 

admirar pela última vez a esplêndida vista, a baía e as suas três ilhas 

magníficas. Sento-me num pequeno banco de madeira e fico apenas a 

observar e a pensar em tudo o que aconteceu e no que estará para acontecer. 

Estou com frio e, por isso, levanto-me para ir buscar um casaco à minha mala 

de viagem. 

– Ah! O que é isto? – Digo, espantado, uma vez que vejo uns pequenos 

papelinhos dobrados num canto da minha mala… – Nunca coloco nada neste 

espaço! 

Começo a desdobrar aqueles bocados de papel e verifico que têm 

qualquer coisa escrita. Paro para ler uma das porções…  

– Oh! Não acredito! São mensagens da minha tribo! Os meus aprendizes! 

Então leio com calma… 

 

Talvez não nos cruzemos tão cedo e cada um seguirá o seu caminho. 

Caminhos diferentes que tiveram algo em comum: todos começámos a 

partir do mesmo. Numa fase importante da nossa vida, cruzámo-nos por 

algum motivo, motivo esse que nós próprios desconhecemos mas que 

moldará a nossa vida para sempre. O mesmo se aplica a si, que foi 
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recebido por nós. Tornamo-nos pedaços fundamentais do seu percurso 

ao longo do tempo, tal como você se tornou do nosso. Com a sua 

personalidade ativa e boa disposição constante, foi capaz de nos cativar 

não só para o desporto, mas também para desfrutarmos dele. Afinal, as 

suas lições de moral foram importantes: ensinou-nos a dar valor às 

pequenas coisas, pois são essas pequenas coisas que nos caracterizam! 

A meu ver, sem tirar nem pôr. Foi graças às atitudes como estas que se 

foi ligando a nós. E, por isso, gostei imenso de o ter conhecido e 

considero-o como um amigo. 

Podia ficar horas a falar de todos os momentos que caraterizaram as 

sessões e momentos partilhados por todos, mas penso que há certas 

coisas que não são possíveis de explicar, mas que serão sempre 

recordadas. A si, apenas lhe tenho a agradecer por tudo o que fez por 

nós, desejando-lhe boa sorte para o seu futuro!   

Francis* 

 

Ao longo do tempo em que esteve connosco, tivemos a oportunidade não 

só de desenvolver capacidades desportivas, como também de nos 

divertirmos e unirmo-nos, pois transmitiu-nos sempre a ideia de que numa 

equipa o importante não é o sucesso individual, mas sim o sucesso de 

todos. Penso que foi preponderante na nossa evolução e aprendizagem 

desportiva, bem como no nosso desenvolvimento e formação enquanto 

pessoas para encarar o futuro. 

Fontes* 

 

Vou relembrá-lo como alguém simpático, que não nos ensinou só 

educação física mas também "educação para a vida". Foi uma jornada 

bem passada, com os seus altos e baixos, mas penso que o Professor 

conseguiu resolver e ultrapassar as dificuldades. 

Mil* 
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Durante o ano, aprendi que temos de trabalhar para conseguir alcançar o 

que queremos. Por isso, agradeço-lhe por nos mostrar que, realmente, 

sem esforço não chegamos onde queremos.” 

Clau* 

 

Foi alguém exemplar. Conseguiu relacionar-se connosco como um 

Professor e um amigo. 

A maior parte de nós via o desporto como um espaço para "relaxar" e, por 

vezes, até mesmo brincar, e não foi isso que aconteceu. Você 

providenciou-nos não só a parte técnica e tática das modalidades mas 

também um trabalho sistemático de treino físico, o que fez com que a 

maior parte de nós encarasse o desporto de forma diferente. 

Desejo-lhe as maiores das sortes para o seu futuro e espero que um dia 

nos possamos todos reencontrar. 

Manfi* 

 

Deve continuar a lutar para que o Desporto seja visto como merece e não 

como algo inferior. 

Ida* 

 

Desejo-lhe boa sorte para o futuro. Acho que desempenhou um bom 

trabalho ao longo deste tempo, sendo sempre alguém preocupado e 

dinâmico. Desenvolveu atividades educativas e, ao mesmo tempo, 

divertidas, o que é bastante bom! Não tenho nada de negativo a apontar. 

Espero que tenha gostado de trabalhar connosco! 

Cati* 

 

Ao longo deste ano demonstrou ser um bom profissional. Nas nossas 

sessões havia espaço para a diversão e para o trabalho. A meu ver, é 

difícil conseguir manter um bom ambiente de aprendizagem, porque 

existem sempre conflitos. Apesar disso, conseguiu sempre manter-nos 

bem dispostos e fazer com que víssemos o Desporto não como um 
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desperdício de tempo mas sim uma área de trabalho, esforço, empenho e 

força de vontade. Acima de tudo, como um espaço de convívio onde se 

criaram laços fortes. As sessões que dinamizou fizeram-nos ver o quão 

importante é este trabalho e as vantagens que nos poderá trazer no 

futuro. Mesmo nos dias em que não tínhamos qualquer vontade de fazer 

a sessão, chegava com a sua boa disposição e contagiava-nos a todos. 

Posso dizer, com toda a certeza, que, apesar de não ter assim tanta 

experiência, foi dos melhores exploradores que já tivemos. Agradeço em 

nome de todos por tudo o que nos ensinou, pelos bons valores que nos 

transmitiu e por todos os bons momentos que nos proporcionou!  

Espero que nunca se esqueça da sua primeira tribo, porque nós também 

não nos vamos esquecer de si e iremos lembrá-lo sempre com a sua boa 

disposição e sentido de humor!  

Rina* 

 

Estou certo de que foi um bom ano, em que, para além de aprender, 

tornou-se sempre possível haver momentos de convívio e diversão. 

Jó* 

 

A relação de professor/aluno foi uma construção constante. 

As melhorias foram muitas.  

Cá* 

 

Foi um ótimo Professor! 

Oli*5 

 

O palpitar do coração não é fácil de controlar após todas estas 

mensagens. São estas pequenas ações que me fazem acreditar que realmente 

valeu a pena todo o esforço e dedicação. 

Os meus companheiros aproximam-se… Então, questiono-os: 

– Após tanto esforço, o que acham desta aventura? Valeu a pena? 

                                                             
5
 *Nomes fictícios 
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– É claro que sim! – Responde-me a Aral com um sorriso nos lábios. 

A Assenav também acena que sim… O Leugim concorda, dizendo: 

– Se valeu! 

– Ainda temos algum tempo de viagem! Querem fazer alguma coisa? – 

Pergunto-lhes. 

– Apenas descansar, recuperar e refletir… – Respondeu a Assenav. 

 

Os dias foram passando e hoje é o dia em que chegaremos a terra... 

Ao longo desta viagem de regresso, aproveitámos para passar para o 

papel toda a nossa experiência. Construímos um documento que será entregue 

a outros, para que possam aceder à nossa história, às nossas dificuldades e às 

estratégias que utilizámos. Iremos apresentar o documento em público a todos 

os que queiram estar presentes, à Oficial, à Tenente Anairam e à Capitã Asiul. 

Já consigo ver a costa! Está muita gente no porto… Talvez sejam os 

novos exploradores à espera do barco para a sua primeira viagem… Há dez 

meses era eu quem ali estava… 
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CAPÍTULO XI 

Para ti! 
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CAPÍTULO XI 

Para ti! 

 

– Para mim? 

– Sim para ti. Para ti que agora começas. Para ti que levas muitos 

sonhos. Para ti que esperaste tanto tempo por esta viagem. Para ti que tens o 

poder de fazer tudo. Para ti que queres ser diferente de todos os outros. 

– Por quê para mim? 

– Para ti, porque é importante teres alguém que te motive, alguém que 

sabe o que estás a sentir. Porque sei que tens muitos medos, anseios e 

perguntas sem resposta. O que te preocupa? 

– Tudo! 

– É normal. Não te preocupes! Todos temos medo do desconhecido, 

daquilo que não podemos controlar… É uma viagem em que tudo parece 

complicado e só te vais dar de conta da sua importância com o decorrer da 

prática. Dou-te um conselho que espero que leves sempre contigo: sabes que 

vais encontrar muitas dificuldades, vais sentir-te muitas vezes perdido, vais 

querer ter tempo para ti, vais querer estar com os teus amigos e familiares, vais 

querer apenas respirar… Não vais ter tempo para muita coisa, vais abdicar de 

outras atividades… No entanto, irás sentir que todo o trabalho valeu a pena. É 

o que sinto agora. É uma jornada muito trabalhosa e, frequentemente, podes 

sentir que o que te levou imenso tempo a elaborar não foi tão valorizado quanto 

gostarias… Mas não te preocupes! Vive um dia de cada vez e agarra esta 

oportunidade de braços abertos, com entrega total, para poderes fazer parte da 

vida de alguém. Vive intensamente todos os pequenos momentos e executa 

cada tarefa com carinho e dedicação. Não faças o teu trabalho apenas por 

simples obrigação, mas sim com o intuito de te formares e compreenderes o 

que te rodeia. Olha para todos com afeição. Dá valor às pequenas coisas e às 

pequenas vitórias que vais conseguindo. Não te vou contar nada do que 

aconteceu comigo… Não quero criar estereótipos. Cada um tem a sua maneira 

de lidar com esta viagem. Mas lembra-te que te ajudarei no que necessitares! 

Espero, sinceramente que tenhas sorte e que os teus sonhos se concretizem. 
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Foi o que fiz ao longo desta viagem… Tentei aproveitar ao máximo todas as 

experiências. Tudo faz parte de uma formação completa e sustentada. Faz 

tudo com brio. Foi isso que disse muitas vezes à minha tribo: “para tudo é 

necessário ter brio”. Sê apenas tu, estende a mão a quem te pedir ajuda e não 

desistas de quem te voltar as costas! É aqui que está o verdadeiro desafio, 

como refere Bento e Bento (2010), estamos a participar na construção de 

pessoas e identidades, portanto, lida com todos com respeito. Coloca os pés 

no chão e aceita que tudo envolve muita dedicação e trabalho. 

– Estarás aí para me ajudar? 

– Podes crer! Levanta a cabeça e não tenhas medo. Lembra-te que não 

estás sozinho e terás quem te ajude ao longo do percurso. Posso pedir-te um 

favor? 

– Sim, qual? 

– Se vires as pessoas com quem tive o prazer de trabalhar, dá-lhes um 

forte abraço e diz-lhes que tenho saudades. Um dia voltaremos a encontrar-

nos. 

– Está bem. Eu darei o teu recado! 

– Abraços e boa sorte! 
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ANEXOS  

Anexo I – Planta do espaço 
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Anexo II – Inquérito dos alunos para analisar a motivação para o trabalho de 

CF (1º e 2º fase) 

 

 

Inquérito         1º Fase 

 

O que mais gostas de fazer nas aulas de Educação Física? E menos? 

_______________________________________________________________ 

Gostas de trabalhar condição física nas aulas? De entre os exercícios que 

fazes quais é que mais gostas de fazer? E menos? (força, resistência, 

flexibilidade) 

_______________________________________________________________ 

Relativamente ao trabalho da força (superior, média e inferior) é uma 

capacidade física muito importante que deve ser trabalhada nas aulas de 

Educação Física. Que importância é que lhe atribuis? 

_______________________________________________________________ 

O que é que te faz gostar mais de umas aulas comparativamente a outras? 

_______________________________________________________________ 

O facto de trabalhares condição física influencia atua motivação para a aula? 

Habitualmente ficas mais ou menos motivado? Justifica. 

_______________________________________________________________ 

 

Quando há propostas de trabalho ao nível da força  

 

Cumpres aquilo que o professor prescreve (tempo, repetições, …)? Ou pelo 

contrário tens dificuldade em fazer o prescrito? Ou tentas “escapar” fazendo o 

menos possível?  

_______________________________________________________________ 

Como defines o teu desempenho nesta tarefa? 

_______________________________________________________________ 

Em termos de propostas de trabalho consideras que elas são motivantes? 

Justifica. 

_______________________________________________________________ 

Gostavas que este tipo de trabalho fosse efetuado de uma forma distinta? 

Especifica.  

_______________________________________________________________ 

Caso te fosse dada a opção, mantinha ou retiravas o trabalho da condição 

física das aulas de Educação Física? 

_______________________________________________________________ 
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Inquérito         2º Fase 

 

O que mais gostas de fazer nas aulas de Educação Física? E menos? 

_______________________________________________________________ 

Gostas de trabalhar condição física nas aulas? De entre os exercícios que 

fazes quais é que mais gostas de fazer? E menos? (força, resistência, 

flexibilidade) 

_______________________________________________________________ 

Relativamente ao trabalho da força (superior, média e inferior) é uma 

capacidade física muito importante que deve ser trabalhada nas aulas de 

Educação Física. Que importância é que lhe atribuis? 

_______________________________________________________________ 

O que é que te faz gostar mais de umas aulas comparativamente a outras? 

_______________________________________________________________ 

O facto de trabalhares condição física influencia atua motivação para a aula? 

Habitualmente ficas mais ou menos motivado? Justifica. 

_______________________________________________________________ 

 

Quando há propostas de trabalho ao nível da força - ginásio 

 

Cumpres aquilo que o professor prescreve (tempo, repetições, …)? Ou pelo 

contrário tens dificuldade em fazer o prescrito? Ou tentas “escapar” fazendo o 

menos possível?  

_______________________________________________________________ 

Como defines o teu desempenho nesta tarefa? 

_______________________________________________________________ 

Em termos de propostas de trabalho consideras que o trabalho feito no ginásio 

é mais motivante comparativamente ao que fazias antes? Justifica. 

_______________________________________________________________ 

Na tua opinião mantinhas ou retiravas o trabalho da condição física no ginásio? 

_______________________________________________________________ 
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Anexo III – Inquérito para analisar o investimento dos professores de EF no 

trabalho de força 

 

 

Inquérito         1º Fase 

Contempla com regularidade o treino de condição física nas suas aulas? 

_______________________________________________________________ 

Quais os motivos para fazer ou por não fazer este tipo de trabalho? 

_______________________________________________________________ 

Na sua opinião qual é a motivação dos alunos para o trabalho de condição 

física (força)? 

_______________________________________________________________ 

 

 

Inquérito         2º Fase 

Utiliza o novo espaço de trabalho, com que frequência? 

_______________________________________________________________ 

O trabalho de força foi incrementado nas suas aulas depois da construção do 

espaço? 

_______________________________________________________________ 

Quais são as vantagens que identifica com a utilização deste espaço (melhoria 

para os alunos, motivação dos alunos e professores para o trabalho de força)? 

_______________________________________________________________ 

Na sua opinião este espaço é uma mais-valia para a escola e para a Educação 

Física? Porquê?  

_______________________________________________________________ 

 

 


