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RESUMO 

Este relatório tem a sua origem numa prática que fundada na “Pedagogia do 

Coração”. As questões que reclamam uma revigoração da Educação Física nos currículos 

escolares são uma preocupação constante na nossa área disciplinar, a ponto de nos termos 

de reinventar para que os nossos alunos sejam cada vez mais capazes e afetos à disciplina. 

Assim, as estratégias de atuação dos professores, a cultura da escola e o processo de 

aprendizagem são sistemas de um processo educativo que se encontra em constante 

adaptação e avaliação num projeto educativo que se quer de qualidade. Deste modo, numa 

sociedade em que os segundos e/ou terceiros lugares não chegam, a Pedagogia do 

Coração é uma forma de atuação no processo de ensino onde os indivíduos são pessoas e 

não números. Esta pedagogia, implementada no Externato das Escravas do S. C. Jesus, 

inspirada na sua fundadora Santa Rafaela Maria, concebeu a educação como uma segunda 

criação, na qual o educador colabora com cada aluno para que descubra o projeto da sua 

vida e acompanha-o/a na sua realização pessoal. Nesta instituição considera-se essencial 

educar a partir do coração porque a pessoa que se sente querida e valorizada é capaz de 

pôr em jogo todas as suas capacidades e potencialidades. Reconhece cada um como 

única/o e acredita sempre na capacidade de superação. É uma Pedagogia de caris Cristão, 

cujas raízes se fundam na cultura católica.  

O estudo empírico realizado desenvolveu-se no âmbito da temática relacionada com 

a cultura da instituição onde o autor leciona, intitulando-se de “A perspetiva dos alunos 

acerca dos efeitos da Pedagogia do Coração nas aulas de Educação Física”. Participaram 

no estudo 60 alunos do colégio, dos 6.º e do 9.ºanos do Ensino Básico. O instrumento de 

recolha foi um inquérito por questionário composto por questões fechadas e abertas. Os 

resultados indicam que a justa medida da aferição das técnicas, táticas e condição física, 

por si só é redutor para caraterizar a ação em Educação Física. As reflexões finais 

apontam no sentido de que os comportamentos motores apropriados dos alunos é 

superior, quando devidamente enquadrados no processo de desenvolvimento de valores, 

onde, acima de tudo, se reconheça o valor humano que há em cada um dos alunos, 

transformando a disciplina, numa verdadeira disciplina de experiência de Vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: AFETIVIDADE, PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

VALORES, REFLEXÃO



 
 

 

  



XIX 

 

ABSTRACT 

This report has its origin in a practice grounded in the "Pedagogy of the Heart". The 

issues that are claiming for a reinvigoration of physical education in the school curriculum 

are a constant concern in our disciplinary field to the point that we have to reinvent 

ourselves so that our students become increasingly able and affectionate to the school 

subject. Thus, teachers' working strategies, school culture and the learning process are 

systems of an educational process which is in constantly adjustment and evaluation in an 

educational project that demands quality. Therefore in a society in which the second and 

/ or third places are not enough, the Pedagogy of the Heart is a way of acting in the 

teaching process where individuals are people, not numbers. This pedagogy, implemented 

in Externato das Escravas do S. C. Jesus, inspired by its founder Santa Rafaela Maria, 

conceived education as a second creation, in which the educator works with each student 

to discover the project of his life and accompanies him / her in their own personal 

fulfillment. At this institution it is considered essential to educate from the heart because 

the person who feels loved and valued is able to bring into play all his skills and 

capabilities. It recognizes each as unique and always believes in overcoming capacity. It 

is a Christian-oriented pedagogy, whose roots are grounded in Catholic culture.   

The empirical study was developed under the theme related to the culture of the 

institution where the author teaches, entitled "The students perspective about the effects 

of heart Pedagogy in Physical Education classes".60 students of the school participated 

in the study , the 6th and 9th years of basic education. The data collection instrument was 

a questionnaire with closed and open questions. The results indicate that in due measure 

of assessing the technical, tactical and physical condition alone is reductive to 

characterize the action in physical education.  Final reflections point towards the 

appropriate students’ motor behaviour being higher when properly fitted in the process 

of values development, in which, above all, should be recognized the human value that is 

within each student, transforming the school subject, in a real discipline of life experience. 

  

 

KEYWORDS: AFFECTION, PEDAGOGY, PHISICAL EDUCATION, VALUES, 

REFLEXION 
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INTRODUÇÃO 

O presente documento, inserido no grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

apresentou-se como uma dimensão reflexiva do autor, acerca do desenvolvimento das 

competências profissionais enquanto professor de Educação Física. É sob esta forma que 

estão relatados os momentos vivenciados, a experiência vivida ao longo da minha vida 

pessoal e profissional, bem como os conhecimentos adquiridos ao longo da minha ação.  

Sou Professor no Externato das Escravas S.C. Jesus do Porto, onde leciono há 13 

anos a alunos entre os 6 e os 12 anos. É uma escola UNESCO e procura instaurar um 

ensino de qualidade. Assim, segundo esta organização pretende-se que “todas as crianças 

sejam desenvolvidas no sentido de adquirir conhecimentos, valores, aprendizagens e 

habilidades, para que se tornem membros da sociedade e do mundo, responsáveis, ativos 

e produtivos (UNESCO, 2015, p. 8) 

O presente documento inicia-se com o enquadramento biográfico, expondo 

acontecimentos que se revelaram importantes do meu crescimento, refletindo-se na 

pessoa e professor que sou hoje. Ao “reviver” o caminho percorrido, percebi que as 

experiencias lúdico pueris enriqueceram-me, tornando-se num meio para a aquisição de 

sentimentos tão únicos quanto genuínos. Reportam à vivência de uma prática físico-

motora que proporcionou diferentes sensibilidades para a implementação dos diferentes 

processos de ensino aprendizagem. No que reporta ao enquadramento da minha 

formação, designadamente o aprendizagem de diferentes modelos de ensino, pretendo 

evidenciar os alicerces de um processo de formação que obriga a uma transformação 

constante para a reconfiguração de estratégias, responsabilidades e sistemas de relações 

no plano da docência em Educação Física. Já o enquadramento da minha prática 

profissional e das condições nas quais, ao longo dos anos de exercício procurei 

desenvolver a Pedagogia do Coração propriamente dita, dando corpo ao veiculado por 

Batista e Queirós (2015, p.32), quando veiculam que a Educação Física “reclama a 

necessidade de evidências que coloquem em relevo aquilo que vai além do meramente 

“físico”, conferindo-lhe Valor Educativo”. Não só sobre o que não é meramente físico-

motor, mas também sua relação com a dimensão relacional que trata a Pedagogia do 

Coração.  
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As preocupações que sinto enquanto professor de uma Área disciplinar tão distinta, 

à qual pouco Valor lhe querem atribuir, surgem porque reconheço que a abordagem à 

aprendizagem em Educação Física, como referem Batista e Queirós (2015, p. 37), advém 

da vontade de aprender, depende do sentido que o indivíduo atribui à atividade, isto é, 

como o indivíduo torna “o mundo” compreensível numa determinada situação. Neste 

entendimento, é necessário dar sentido à nossa ação educativa, valorativa, e estarmos 

preparados para perspetivas didáticas de aprendizagem situada, onde se coloca a ênfase 

na teoria de aprendizagem sociocultural, isto é, no individual, no social e no 

cultural/institucional. As experiências, estratégias pensadas e adotadas e outros 

elementos, que de alguma forma contribuíram para a compreensão do caminho 

percorrido, enquanto docente da área do Ensino de Educação Física estarão em evidência. 

Tal como reconheci nas minhas experiencias lúdico pueris o conceito de “embodied 

learning” reconhece que quase todas as nossas experiências são fundadas no corpo. O 

saber é visto como um saber experimental, e por conseguinte o processo educativo 

implica reconhecer o corpo como fonte de conhecimento” (Batista & Queirós, 2015, p. 

38). Os conteúdos selecionados devem orientar o aluno a compreender o seu sentir e o 

seu relacionar-se na esfera da cultura do Colégio e da Educação Física. A justa medida 

da aferição das técnicas, táticas, e condição física, por si só é redutora para caraterizar a 

nossa ação na Educação Física. Os Valores na Educação Física estão relacionados com a 

promoção tanto de atividades intrinsecamente significativas, como de procedimentos 

intrinsecamente significativos (Batista & Queirós, 2015, p. 39) . O caráter empático da 

relação pedagógica, a comunicação, a linguagem, a compreensão integral das situações 

de aprendizagem no processo de ensino, tornam-se fundamentais no desenvolvimento do 

processo de ensino em Educação Física. Os comportamentos motores apropriados dos 

alunos são superiores, quando devidamente enquadrados no processo de desenvolvimento 

de Valores que, acima de tudo, reconheça o valor humano físico-motor-relacional, 

transformando o individuo na pessoa que há em cada um dos nossos alunos, configurando, 

assim, a nossa disciplina, numa verdadeira disciplina de experiência e para a Vida. Esta 

componente culmina com um estudo focado nas perceções dos alunos sobre os efeitos da 

pedagogia do coração no contexto das aulas de Educação Física. 
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 CAPITULO I – CONTEXTO BIOGRÁFICO 

Caminho vivido, caminho feito… [ad finem fidelis…]  

Ser professor começa muito antes de o “Ser”. Presentemente, julgo ter encontrado 

a raiz deste meu enquadramento, a origem do “querer ser professor”. Contudo, a dimensão 

humana não se explica por si só no aqui e agora. Temos uma matriz, uma história e temos 

o aqui e agora. Para projetar o futuro interessa, na medida do saber, entender pelo menos 

se estaremos cá amanhã – e isso só Deus sabe – diz o senso comum. Como me diz a amiga 

Irmã Doroteia, há que ter esperança e tranquilidade pois o caminho faz-se caminhando e 

ao caminhar vamos fazendo sentido ao caminho que se quer caminhar, baseando-se no 

poema de Machado (2011). Desta maneira, percebi que a vida nos orienta para “O 

Sentido” dando força à continuidade desse sentido, sem nunca perdermos o espírito de 

perseverança e de irreverência, tão próprios da descoberta e da realização pessoal. O 

caminho remete-nos para um sentido de busca de uma emoção e ao mesmo tempo para 

um impulso do que há-de ser feito. Crescer a aprender. 

Huizinga (2003, p. 45), no estudo antropológico, caracteriza esta impulsividade 

fazendo a análise sobre as vivências das crianças relativamente à sua postura perante a 

Vida e o Jogo que estabelece com Ela. Na sua caracterização, descreve o “Agon” como o 

espírito competitivo, a “Alea” como o lado aleatório que a vida nos presta, o “Mimicri” 

como teatralidade inerente ao palco da vida e o “Ilinix” como o sentido de vertigem que 

conduz o ser humano a arriscar e a tentar, para a obtenção de um sentimento primário de 

prazer e realização pessoal (Huizinga, 2003, p. 191). Esta realização pessoal, que em 

criança envolve a própria com o seu contexto particular, há medida que vamos crescendo, 

formando e consciencializando, vamos complexificando esta rede de impulsos e 

sentimentos que alimentam estes momentos que marcam o caminho. É então que nos 

apercebemos que já estamos a caminhar num determinado sentido. É nesse caminhar que 

vamos contornando obstáculos, caindo, levantando, correndo e caminhando, dando 

significado a uma motricidade que se vai adquirindo e configurando, estabelecendo uma 

relação de corporalidade com o contexto que nos vai permitindo aceder ao conhecimento 

e, consequentemente, dar respostas mais eficazes às solicitações com que nos vamos 

deparando.  

Foi neste caminho, que me encontrei, enquanto pessoa, com esta motricidade, 

educada, relacional, corpórea, física e intelectual. Deste modo, hoje quando me olho e me 
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vejo, sinto que ainda me encontro a caminhar, a fazer e refazer trajetos, mapeando e 

redirecionando caminhos e por isso sempre caminhando… 

             “Desde que existe, o Homem oferece-se em espetáculo a si próprio (…)” 

Chardin cit. (Figueiredo, 2000, p. 189) 

 

A Minha Aldeia, Meu Mundo 

“Quando Brincar é tudo… mas nem com tudo se pode brincar…” 

 

Em 1994 vivia em Viseu, próximo dos meus avós maternos. Sou o primeiro neto, 

residente numa aldeia que distava do centro da cidade três quilómetros. A minha mãe 

trabalhava a partir de casa. O meu pai, bancário, chegava a casa por volta das 18.00h. Na 

frente da casa, uma estrada nacional, na parte de trás um caminho que dividia o pinhal 

com rochedos, árvores entrelaçadas umas nas outras pela encosta, até aos lameiros que 

faziam fronteira com as margens do rio atravessado por uma ponte em madeira velha e 

entorpecida, pronta a partir-se a qualquer momento. Um verdadeiro parque de diversões. 

Vizinhos quantos bastem para podermos brincar. Com pedras a fazer de baliza no meio 

do caminho, que tinham de ser tiradas sempre que vinha um carro ou passava um trator. 

Ainda mais apressadamente as tínhamos que retirar, quando aparecia o dono do pinhal, 

no qual não nascia nem uma giesta. Quando não havia bola, jogávamos à trincadeira do 

cavalo, ao “fura fura”, há “cowboyada”, às escondidas com bola, sem bola, ao burro, à 

mosca, às trotinetas, competições de saltos com bicicleta, aos saltos entre rochedos, às 

corridas de estafetas. Lembro-me que numa parte da encosta fizeram um aterro que ficou 

com um declive muito acentuado, enorme, no qual fazíamos slaloms com tábuas e 

plásticos; os travões eram as solas dos sapatos ou botas e quando se enterravam mais um 

bocado vínhamos às cambalhotas o resto da ribanceira. Com um bocado de sorte 

desviávamo-nos do silvado e logo tínhamos outro obstáculo, uma árvore, uma pedra. 

Eramos uns verdadeiros campeões por chegarmos sãos e salvos. Tal como refere Rink 

(2014) o desenvolvimento de skills motores são o resultado da maturação corporal e das 

condições do contexto que potencia esse desenvolvimento. Assim, cada momento era 

uma aventura cheia de perigos e emoções onde experienciava novas ações físico-motoras. 

Eram brincadeiras que contêm à partida todos os elementos do jogo: ordem, tensão, 

movimento, mudança, seriedade, ritmo e arrebatamento. O brincar associado ao jogo que 

expressa a “vida” e a “natureza” (Huizinga, 2003, p. 33) 



5 

 

Aos 15 anos, no final do 1º período, no meio deste “divertimento”, deparei-me com 

cinco negativas. Entramos de férias de Natal e na segunda-feira seguinte, às sete da manhã 

estava uma carrinha, pronto para ir para uma obra de construção civil de reconstrução de 

interiores, um palacete em Mangualde.  

Para trás tinha deixado a minha mãe chorosa, enquanto me fazia o saco, e o meu 

pai a dizer – despacha-te Miguel, os homens já estão há espera.  

A casa era do final do seculo XVIII e tinha uma parte que tinha sido uma biblioteca. 

A mim coube-me embalar, organizar e selecionar livros que datavam de há mais de cem 

anos. Francês, Inglês, traduções de obras, sínteses de epopeias, livros de Física & 

Matemática, de Latim & Português arcaico, muito rudimentar, História de Portugal, 

muitos livros com valor cultural e histórico. Naquela altura, como os livros eram para 

deitar fora, acabei por trazer alguns e fiz uma mini biblioteca. Com isto, interessei-me por 

alguns e descobri o gosto pela leitura. Foram quinze dias de trabalho duro, muito difíceis 

de suportar. Contudo, penso que o objetivo do meu pai foi perfeitamente compreendido, 

pois terminei o ano letivo com apenas uma negativa, a Inglês.  

Sempre fui uma pessoa que não conseguia estar muito tempo parado e gostava de 

estar em todo o lado. A minha mãe, por seu lado, tentava que eu me juntasse a pessoas 

mais tranquilas, que não dispersassem tanto, de vez em quando, lá me ia dizendo, para ir 

à Igreja de modo a conviver, a fazer amigos diferentes dos da escola e da aldeia. Fui 

educado a ter a Bíblia na mesinha de cabeceira e muitas vezes lia-a. A minha mãe estudou 

no Colégio de inspiração Cristã em regime de externato e é uma mulher crente. Na altura 

lia-me algumas passagens da vida de Cristo e tentava demostrar-me como certos 

caminhos eram tortuosos, mas que podiam ser menos atribulados se andássemos no 

sentido do bem. Até então, não entendia muito bem toda a dinâmica da missa e rituais da 

igreja, nem tão pouco algumas das mensagens do Padre, mas na realidade as pessoas 

saiam de lá mais simpáticas e comunicativas. No fundo nunca dei verdadeira importância, 

nem atribuía significado aquele ritual. Respeitava e cumpria, mas não entendia.  

Com o dinheiro que ganhei nas férias, inscrevi-me numa escola de música para 

aprender a tocar guitarra. A partir daí, fui eu que tomei a iniciativa de ir trabalhar. De 

facto, passei a compreender o seu significado e descobri que me sentia bem. 

 No Verão inscrevi-me num projeto da junta de freguesia de Apoio aos Tempos 

Livres. Durante um mês fui monitor de atividades lúdicas dirigidas a crianças entre os 6 



6 

 

e os 10 anos. Fazia, como sempre, quinze dias de férias com os meus pais no Algarve. 

Tinha facilidade em fazer novos amigos, e nesse ano, conheci Alemães que me fizeram 

perceber a importância de saber Inglês. Quando regressei, fui novamente à procura de 

trabalho na construção civil. À noite quando chegava a casa obrigava-me a ler um livro 

em Inglês. 

“… aprendo tanto mais facilmente,  

quanto mais deposito interesse, 

sobre os temas que me estão a apresentar… “ 

 

Paco Seirul’lo in charla com Eusébio Esparzo 

 

Aprender a Crescer 

Os anos foram passando, e à medida que ia estudando ia também trabalhando, sendo 

no trabalho que senti de forma mais vincada o sentido de responsabilidade. Ao ter 

dependente de mim a organização do trabalho de outras pessoas dentro de uma estrutura, 

das quais dependia o rendimento do seu trabalho, obrigava-me a estar focado, até porque 

era o mais novo do grupo de trabalho. Já se sabia, quando algo corria menos bem, 

chamavam-me a atenção e eu não queria ser apontado. Nos períodos de férias, procurei 

exercer diferentes trabalhos, nomeadamente na restauração a servir em casamentos; 

responsável do stand de uma Associação Amigos da Beira na Feira de São Mateus; como 

coordenador de atividades do museu Grão Vasco; e responsável pela organização dos 

stands culturais da Casa da Ribeira. No trabalho encontrava motivação para fazer bem e 

dar o melhor de mim, pois sentia alegria e realização por ser útil. Sempre gostei de pôr 

em prática, de fazer. Gostava de me relacionar com as pessoas e mostrar que era capaz. 

Nas aulas, acabava por encontrar outros interesses que não o de ter notas excelentes, 

acabando por me acomodar ao que o pouco empenho me dava. 

 Na Escola Alves Martins, considero que sempre fui um aluno de aproveitamento 

razoável, muito sugestionado pelo interesse das matérias segundo o sentido que iam 

fazendo na minha vida. Durante um tempo andei fascinado com as matérias de 

Matemática e Português, depois seguiu-se a Química, e por último a Biologia. Sempre 

que isto me acontecia as notas disparavam. A Educação Física (EF), sempre foi o meu 

forte desde que cheguei à escola da cidade, nunca baixei dos dezoito valores.  
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No décimo segundo ano, fiquei um ano a fazer melhoria de notas pois pensei que o 

meu futuro passasse por ser Fisioterapeuta, Radiologista ou Técnico de Assistência 

Médica. Com efeito, a Matemática obrigou-me a frequentar mais um ano. Ia assistir a 

Biologia e Português, enquanto fazia melhoria a Matemática, que era uma das específicas 

para a entrada na faculdade. Neste vai e vem entre a escola, os namoricos e as explicações, 

encontrei um grupo de alunos que tinha um ar ainda mais descontraído que o meu… “a 

malta de desporto”. A opção existia há dois anos, funcionando numa turma da tarde. Eu 

como tinha tempo, pedi ao professor de desporto para me deixar assistir a algumas aulas. 

Atrapalhar, não iria, pois a minha média a Educação Física era de 18 valores. O professor 

Miguel Borges foi fantástico e disse-me: “Tens que trazer o material que os outros trazem, 

tens que entrar e sair a horas, vais à secretaria e inscreves-te por causa do seguro escolar 

e à mínima falta de educação serás convidado a sair como todos os outros alunos.” 

O tipo de abordagem do professor, sendo direto, claro e incisivo quanto ao modo 

de estar, a sua forma de ser e objetivo das aulas, criou um forte impacto em mim. Desde 

logo percebi que a turma era de Desporto, mas não era para levar as aulas na desportiva, 

não era um tipo de desporto qualquer, era para o assumir de forma séria e comprometida, 

sem brincadeiras. A entrada para este grupo, com este professor, marcou decisivamente 

a minha vida.  

Estive sensivelmente um mês sem fazer amigos nessa turma, pela primeira vez 

soube o que era a descriminação, como se estivesse na pele de um extra terrestre. De certa 

forma resignei-me, porquanto sentia que o problema advinha do fato de ter entrado no 

“barco” quando este já estava a chegar a bom porto. Faltavam cinco meses para os pré-

requisitos e nas suas cabeças, eu seria mais um individuo para fazer número. Percebi nas 

primeiras aulas que os surpreendi pelo fato de nos Jogos Desportos Coletivos (JDC) ser 

melhor que a maioria deles e nos Desportos Individuais rapidamente adquiri o souplesse 

e a harmonia necessária a um bom desempenho.  

Penso que esta facilidade de aprendizagem adveio do modo como cresci, das 

experiências da meninice, do modo como me relacionava com o meio e as pessoas, 

transformando-se num importante contributo para a minha autoconfiança e estima 

pessoal. De repente encontro uma disciplina ou área na escola onde eu sou, naturalmente, 

bom. Ao mesmo tempo, estas características funcionaram como uma barreira há minha 

integração e relação social. Em todas as sociedades e seus extratos existem líderes, 

hierarquias, relações e jogos de “poder” ou de influência consoante os interesses e as 
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aptidões. Foi através da EF que eu aprendi que competência e competição são aliadas 

num processo de formação que visa a excelência. Percebi que ser-se bom, não basta. Se 

nos situarmos num tempo e contexto desajustados, mesmo que sejamos bons, podemos 

cair na falácia da frustração pelo não reconhecimento. Desde então, a integração é um 

valor no qual deposito especial atenção. O professor quando se apercebeu deste problema 

de integração, já havia dois grupos distintos, ao final de poucas semanas. Recordo-me das 

suas palavras no início de uma aula: - “com que então temos dois galos para um só 

poleiro…pois bem, tira-se o poleiro…” fez uma equipa onde eu e um rapaz, com o qual 

nunca tinha trocado duas palavras, estávamos juntos. Sempre que possível, eramos duros 

nos atos de um para com outro. Colocou-nos nesta situação dias antes de um jogo que 

tínhamos que realizar contra a escola de Mem Martins, de Lisboa e os resultados foram 

infrutíferos. Dias mais tarde, durante o jogo, o professor disse-nos - “isto está empatado, 

sabem porquê? Porque ainda não perceberam que juntos são mais fortes … joguem em 

equipa e verão como são mais fortes e vamos ganhar”- Ganhamos! Foi desta forma que 

descobrimos a cooperação, ajuda mútua, deixando o orgulho e os interesses pessoais de 

lado, trabalhando lado a lado para um fim comum. Demos os primeiros abraços e 

começamos a festejar as pequenas vitórias, surgindo, assim, o respeito, a audácia, o 

companheirismo, a entreajuda, a tolerância e o afinco de uns para com os outros. Foi neste 

grupo que senti a verdadeira sensação de pertença e criação de laços de verdadeira 

amizade. Prevaleceu de tal forma no tempo e na vida que hoje, esse rapaz é padrinho do 

meu primeiro filho.  

Nesta fase também percebi a importância e o valor da organização. Os pré-

requisitos foram um aspeto importante da minha vida, pois percebi que, realmente, era 

necessário uma preparação, sistematizada e sistemática para um momento do qual 

depende o nosso futuro. Com isto comecei a perceber a importância das restantes 

disciplinas que teriam para a minha vida, pois o meu sucesso nelas iria dar continuidade 

a este prazer que estava a sentir. A EF e o Desporto faziam sentido na medida que teríamos 

de nos por à prova para os pré-requisitos. Eu sentia este objetivo como uma prova de vida, 

de orgulho e demonstração de capacidade pessoal. Nesta ambiência, vivi esta fase da 

minha vida com afinco, aliando espírito de sacrifício e algum sofrimento. Mas, até este 

aspeto menos bom, era prazeroso! Saía dorido depois das aulas, mas convicto do sentido 

de missão para a obtenção de um objetivo que me parecia perfeitamente alcançável. 

Alcançá-lo em tão curto espaço de tempo era um desafio único, sem precedentes na minha 
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vida. O programa era duro e fazia-me lembrar as histórias do meu tio que tinha tido 

educação militar. Ele referia que eram constantemente levados ao limite.  

O nosso treino começava com natação às 8:30 da manhã, matemática às 10:30, 

seguido do almoço e às 16:30 atletismo. Às 22h o professor abria o pavilhão para quem 

quisesse fazer um joguinho de futebol. No dia seguinte ia variando, de modo a realizarmos 

todas as modalidades, pelo menos as mais comuns, ginástica de solo e aparelhos, andebol, 

basquetebol e voleibol. Fora das aulas, ao fim de semana juntávamo-nos, os seis, e íamos 

para o parque da cidade colocar-nos novamente á prova com o Atletismo e a Natação. 

Chegaram os pré-requisitos, nervoso mas também confiante. O resultado foi 

aprovado. Na altura percebi o que era concorrência e a competitividade, uma vez que de 

uma turma de secundário com cerca de trinta alunos, metade não passou nos pré-

requisitos; a natação e a ginástica tolheram os seus sonhos, os exames nacionais 

aprisionaram outros tantos e dos que passaram, apenas dois entraram na (FCDEF-UP), 

um na Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) – Eu -e outros três em faculdades 

privadas. Deixei os meus amigos, que entraram na Faculdade de Desporto e Educação 

Física da Universidade do Porto (FCDEF-UP) para fazer o meu caminho na ESEV. No 

início senti um certo travo de amargura, pois gostaria de ter continuado com eles, mas 

logo percebi que tinha que continuar esta missão no mesmo sentido, mas num caminho 

paralelo.  

Nesta fase da minha vida percebi que o mundo ia muito para além da minha cidade 

e que ser-se bom e empenharmo-nos em algo que se quer muito pode não chegar, pois 

existe muita gente com capacidade e com vontade de alcançar objetivos semelhantes. 

Percebi que para se conquistar o que se quer requer muita preparação, dedicação e 

trabalho. Dar cem por cento no que se gosta não chega, temos que dar cento e dez por 

cento, naquilo que se gosta menos. A resiliência no “trabalho” foi um aspeto da minha 

vida que descobri algo tarde mas que me marcou de forma positiva. 

 

 

“It is harder to crack a prejudice than an atom” 

Albert Einstein (cit. por Benjamin, 2002, p. 130) 
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Aprender a Aprender…  

“Os Professores: pilares da formação de uma Identidade” 

 

Os anos passados na ESEV foram maravilhosos. Conciliar a arte da corporalidade, 

física, motora e relacional, com o seu estudo e engenho a magia de ensinar, transmitiram-

me confiança, entusiasmo, alegria e pró-atividade. Tinha tempo para tudo. Vinha ao Porto 

ter com os amigos, assistia a algumas das suas aulas, à noite saiamos e ao outro dia, sem 

perder aulas, voltávamos para a descoberta. Foram anos de verdadeira paixão pela 

Educação Física. Os almoços, os assuntos de café, com os pais, com os amigos de fora, 

tudo era EF e as suas peripécias. Discussões de diferentes perspetivas e modos de ensinar. 

Uns viam a EF como um meio para chegar ao treino desportivo de alto rendimento, para 

conseguirem chegar ao clube e a competição que desejavam. Outros apresentavam uma 

perspetiva mais comercial na lógica do Health Club e novas tendências de 

“espiritualidades” desportivas. Outros, como eu, viam no ensino da EF o modo de 

influenciar a vida das pessoas no sentido positivo da vida, na busca de uma corporalidade 

sã e mente sã. Comparávamos as matérias e os programas das diferentes disciplinas, 

estilos de ensino e métodos, as metodologias e aplicabilidade. Discutíamos sobre os mais 

variados assuntos relativos às disciplinas do curso e revelávamos cada professor, suas 

exigências e seus ensinamentos. 

Consegui influenciar os meus amigos para hábitos antigos, o de trabalhar nas férias. 

Nas piscinas da Santa Casa da Misericórdia de Viseu. Ao entrar na estrutura, ao serviço 

das piscinas, percebemos não apenas o que tínhamos que fazer mas também, que teríamos 

de modificar e implementar novas formas de atuação, melhorando as regras. Expusemos 

alguns elementos de segurança, estratégias de atuação para com os clientes e distribuição 

de informação ao longo do espaço de lazer para podermos proporcionar maior 

comodidade e um certo requinte ao espaço. Depois de uma reunião com o Sr. Regedor da 

Santa Casa da Misericórdia conseguimos obter a autorização para melhorarmos os 

espaços de diversão aquática, onde estavam os escorregas. Assim, colocamos 

separadores, com zonas de saída visíveis. Organizamos as filas de espera dando 

referencias para as saídas. Saltos para a água, só o mergulho clássico à beira da piscina e 

nada de correrias. Quem não cumprisse era convidado a sair. Os pais passaram a confiar 

no espaço, na segurança e chegavam a deixar os seus filhos para lá passarem o dia. Esta 

ação e dinamismo advinham, sem dúvida, da necessidade de aplicar os conhecimentos 
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adquiridos nas aulas do curso de EF. Sentíamos necessidade de aplicar, de modificar e de 

agir. Na realidade obtivemos sucesso, pois tornou-se um espaço calmo, tranquilo, 

divertido e seguro. Ganhávamos algum dinheiro e ainda nos divertíamos. Acresce que 

mantínhamos a “boa forma física” e disfrutávamos de um estilo de vida saudável. Já 

atuávamos como nos diz Rink (2014, p. 277), “major program goa is help students and 

adults, to lead a physically active lifestyle.”  

Sem nos apercebermos ganhamos o passaporte para trabalhar nas piscinas 

interiores. A organização estava a cargo de uma empresa privada de gestão desportiva. 

Administrava o espaço interior do Health Club e Escola de Natação. Convidaram-nos 

para monitores de natação. Conseguíamos conciliar o trabalho com as aulas. Tornou-se o 

nosso “laboratório1”, um momento único, para colocar em prática algumas das disciplinas 

teórico-práticas que tínhamos ao longo do dia. Didática e Pedagogia do ensino da EF na 

parte da manhã e “práticas – laborais ” ao final da tarde.  

A estratégia relativa à nossa formação dentro da empresa foi a de começarmos a 

observar alguns técnicos e a coadjuvar outros professores que estariam por pouco tempo, 

uma vez que estavam a espera de colocação nas escolas, para decidir se poderiam 

conciliar com as aulas de natação ou não. Dois anos depois, ao mesmo tempo que 

realizava o estágio na opção de natação, já me encontrava a treinar os grupos de pré-

competição e a coadjuvar os níveis mais avançados. A escola de natação crescia e 

mantinha a tradição de boa formação, ao ponto de se criar grupos de pré-competição e de 

competição. Assim, tínhamos muitos alunos, pelo que começamos a dar resposta aos que 

queriam ir um pouco mais longe, dando-lhes skills para poderem competir A escola de 

natação era sem dúvida a melhor da zona centro… eu tinha o privilégio de lá estar a 

trabalhar e ao mesmo tempo de poder reconfigurar os conhecimentos e experiências 

suportadas pela formação em EF na ESEV. 

Neste período, tive oportunidade de acompanhar os meus amigos que estavam em 

Erasmus de EF em Roma. Conheci a cidade, o Comitê Olímpico Internacional e o 

Vaticano. Faço especial referência ao Vaticano porque também me marcou 

positivamente. Nele pude conhecer de perto a cultura católica e toda a vivência cristã. 

                                                           
 

1 Lavoratório – junção de palavras lavoro – trabalho – com a ideia de laboratório, como local onde se 

põem em prática a teoria; conhecimento da corporalidade pelas experiências de vida.  
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Assisti e acompanhei a cultura desportiva italiana, observando treinos e jogos de futebol, 

as competições europeias de natação e de esgrima. Ao conviver com estudantes de toda 

a europa fiquei com a sensação, que o ensino em Portugal era muito completo. Com isto, 

tive a perceção que culturalmente os outros alunos tinham mais dificuldade em se adaptar 

do que os alunos portugueses, para não falar da superficialidade com que abordavam as 

temáticas do âmbito da EF e do treino desportivo. Tinham uma base ou amostra maior 

quanto ao nível dos talentos desportivos a trabalhar, mas relativamente à inovação, 

aplicação de novas tendências, conhecimentos, métodos e dinâmicas, deixavam muito a 

desejar. Surpreendeu-me pela positiva a boa capacidade de trabalho, a capacidade 

organizativa, e capacidade de partilha -partilhavam com facilidade o que faziam, como 

faziam e porque faziam, postura e forma de estar que muitas vezes nos faz falta. 

«… o que não consigo construir,  

não consigo compreender…» 

  

Richard Feynman (cit. por Damásio, 2010, p. 7) 

 

Cada Professor… Um Amigo…  

 

Na ESEV descobri, em três professores, três amigos para o resto da vida: O 

Professor Abel Figueiredo, da área dos desportos individuais. Ele incorporava a 

representação da disciplina dentro da disciplina. O método, o rigor, o entusiasmo e a 

perspetiva que a EF que tinha de se modernizar de forma eclética e inclusiva marcavam 

o seu modo de estar e de pensar. Ele personalizava um estilo muito profissional, assertivo 

e sério, tendo por base uma áurea algo oriental. Adotava um estilo dirigido, impositivo, 

mas não autoritário, com um toque de modernidade, onde só os bons e muito apaixonados 

pela causa do ensino da EF, sobreviviam. Ao mesmo tempo apelava para a criatividade, 

indicando novas e inovadoras formas de se poder ganhar dinheiro na área da formação 

em EF e na constituição de empresas no sentido de dar uma resposta comercial à ideia de 

hábitos de vida saudável e cultura desportiva. Era algo futurista e apresentava-nos uma 

perspetiva empreendedora da EF e gestão desportiva, em que o professor teria de ter 

capacidade de criar programas e baterias de exercícios, que as pessoas nos seus 

computadores podiam seguir em função das instruções dadas – um bocadinho à imagem 
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do Zumba dos dias de hoje. Ao mesmo tempo dizia-nos que tínhamos de conquistar o 

nosso espaço no 1º ciclo do ensino básico e que teríamos que nos preparar para dar aulas 

a alunos dos 6 aos 12 anos e que não podíamos ver a EF numa perspetiva de ensino apenas 

voltada para os 2º e 3º ciclos. Nesta altura, este professor tinha uma preocupação 

constante em abordar o reconhecimento social da profissão docente, mostrando como 

cada professor, por si só, através da sua identidade profissional poderia contribuir para 

um maior reconhecimento profissional no sistema de ensino português. Explorou o que é 

"ser professor", realçando as dificuldades epistemológicas características da sua função e 

esclarecendo as novas competências profissionais. Realizou um estudo entre os 

Mestrandos em Ciências da Educação - Metodologia da Educação Física, com a 

colaboração dos alunos de um curso de Educação Física no IPV, concluindo que os 

resultados robustecem a constatação que os professores não assumem a conotação social 

prestigiante que o público lhes atribui. Assim, assumiu connosco, desde logo, o 

paradigma da anti-neutralidade do processo educativo, elogiando o papel do professor na 

construção do projeto que é a educação na escola atual, entre outras realidades 

organizacionais sócio-educativas nas quais o professor de Educação Física deve 

desempenhar um papel primordial. Situou-nos e deu-nos ferramentas para identificamo-

nos e nos colocarmos por dentro dos projetos educativos, para que desta forma 

pudéssemos assumir diversas orientações e valorizações (direção de turma, conselhos 

pedagógicos, desenvolvimento de atividade e sua relação com a comunidade). Fez-nos 

sentir que vivemos num momento civilizacional onde emerge a conjugação de várias 

entidades educativas, os alunos, os professores, os funcionários, os pais, os políticos, os 

gestores, entre outros, acrescendo o problema pedagógico inerente a cada instituição 

escolar. O professor, necessariamente, tem que ser o protagonista da escola: pessoa com 

capacidade de adaptação ao exercício em papéis complexos com fim educativo 

(Figueiredo, 1996). Este professor concluiu que “a educação escolar compete 

motivacionalmente com outras instâncias educacionais, onde impera a falta da dimensão 

intencional de projeto pedagógico desenvolvimentista”. Incutia em nós uma forte 

capacidade de intenção (profundamente marcada pela motivação), aliada à aplicação da 

dimensão de projeto. 

Dizia-nos, que “o projeto educativo formal (intencional) sofreu algumas 

transformações e apesar da visão dualista sempre marcante, surgiriam preocupações 

profundas com a formação integral do Homem” (Figueiredo, 1996). O mesmo autor refere 



14 

 

que nunca se negligenciou a educação do corpo, sendo, possível identificar desde o 

passado, uma corrente de "ginástica educativa" onde se sintetizava o belo e o bom de 

transcendência do simples utilitário. Esta perspetiva era diferenciada das outras três 

correntes da pós-modernidade: a militar (pela necessidade social de se preparar a guerra), 

a atlética (pela necessidade social de, em paz, sublimar a guerra, preparando-se o 

divertimento) e a médica (pela necessidade de preparar a vida saudável).  

Na modernidade, segundo Figueiredo (2006), com o estudo mais aprofundado de 

áreas como a EF e o TD surgem novas tendências, num período conceptual em que de 

uma análise empírica e higiénico-terapêutica se vai passando a uma análise mais 

científica, inicialmente baseada na mecânica e na anatomia, e, à medida que se vão 

desenrolando os estudos médicos, na fisiologia geral e muscular. Ao mesmo tempo 

surgem os especialistas na educação, surgem os locais especializados de educação, 

surgem os especialistas nas diferentes áreas disciplinares, em que as menos valorizadas 

procuram a sua revalorização. Surgem especialistas a contradizer o reducionismo 

separatista e especializado que o paradigma anterior inculcou – cartesiano, com a 

separação do corpo e da mente (Damásio, 1994). É nesta transição de paradigma 

dominante que emerge o desenvolvimento da escolaridade obrigatória e da EF que se 

estudava na transição do milénio.  

Este professor foi fonte de inspiração e teve um forte contributo para a minha 

formação enquanto professor, não só pelas matérias que lecionavam na ESEV, mas 

também pelo trabalho que desenvolvia nos seus momentos de ócio. O ócio vivia-o de uma 

forma muito particular. Trabalhando de forma empenhada, rigorosa e determinada. De 

modo livre e apaixonado. Com o Mestre Abel Figueiredo, os momentos lúdicos da sua 

vida eram traduzidos nos momentos do ensino do Karatê – estilo Gojo Riu, que pratiquei 

durante quatro anos.  

Com ele vivenciei um ensino com base no Modelo Instrução Direta (MID). 

Caracteriza-se por centrar no professor a tomada de decisões acerca do processo de 

ensino-aprendizagem (Rink, 2014). Prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas 

tarefas de aprendizagem (Mesquita & Graça, 2011). Era ele quem controlava o modo e a 

forma, as regras e as rotinas, em suma as nossas ações de modo a obter a máxima eficácia 

nas atividades desenvolvidas. O que sentia foi que com duas horas por semana o tempo 

tinha de ser rentabilizado ao máximo, no sentido de proporcionar um elevado grau de 
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empenhamento motor. Sendo o Karaté uma modalidade individual, onde a importância 

do Kata2, execução técnica do movimento, assume grande importância na aprendizagem. 

Parece-me bem, uma vez que é necessário uma base técnica bastante consolidada, onde 

cada pormenor é importante para que se chegue ao Komité –  jogo da luta propriamente 

dito. Hoje, o que percebo é que o professor cumpria a aplicação do MID segundo 

Rosenshine (1983) citado por Mesquita e Graça (2011, p. 48); estruturava 

pormenorizadamente as situações de aprendizagem; realizava a progressão das situações 

de ensino em pequenos passos; indicava o critério de sucesso balizando os níveis de 

exigência prática; dava uma instrução de cariz descritiva e prescritiva, meticulosamente 

detalhada; proporcionava uma prática motora ativa e intensa e avaliava e corrigia nas 

fases iniciais da aprendizagem. 

Com a Professora Teresa Mateus, aprendi que a capacidade de trabalho, exercita-

se paulatinamente e progressivamente, e que a profissão tem que ser vivida de forma 

apaixonada, com entusiasmo, motivando-nos para sermos bem-sucedidos. Espontânea, 

comunicativa, falava-nos da EF de forma apaixonada, mostrando que ensinar é uma arte. 

Atualizava-nos com a apresentação de novos estudos e identificava claramente as 

competências a atingir. Também nos lançava desafios, por recurso à análise de 

investigações na área da educação. Ao envolver-nos direta e indiretamente, no seu 

doutoramento sobre “A indisciplina na aula de educação física : estudo das crenças e 

práticas dos professores relativamente a comportamentos de indisciplina dos alunos nas 

aulas de EF do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico” desenvolveu em nós o sentido crítico 

sobre as técnicas de ensino, a nossa atuação, o nosso desenvolvimento, assim como a 

nossa capacidade de observação. Educou a nossa capacidade de observação. Transmitiu-

nos a importância de um planeamento consciente e reflexivo. Foi minha orientadora de 

estágio. Neste contexto, promovia reflexões sobre a aula, designadamente acerca da 

relação ensino-aprendizagem que era pretendida e a que se verificava. Analisava a 

variedade e multiplicidade de conteúdos e a articulação dos mesmos em função dos alunos 

e das suas aprendizagens. Estes traços de atuação vão ao encontro de (Rink, 2014) que 

nos diz que o bom desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a aprendizagem. Era 

                                                           
 

2 Kata – conjunto de movimentos, técnicas sequenciadas, pré-determinadas, descritivas, relativas a uma 

determinada situação de jogo ou luta. Pressupõem um contexto previamente explicado e contextualizado. 
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assim que atuava connosco. Preocupação extrema, com adequação das tarefas à 

capacidade de interpretação e intervenção dos alunos.  

O modelo de ensino da Professora Teresa aproximava-se do Modelo de Ensino 

Desenvolvimental (MD), uma vez que conseguia manipular a complexidade das 

situações de aprendizagem (aumento ou diminuição) com a estruturação do 

desenvolvimento do trabalho (Mesquita & Graça, 2011, p. 51). Filmávamos as aulas, 

analisávamos comportamentos, quer do professor quer dos alunos - obedecendo a 

particularidades de cada sujeito. Analisávamos estratégias pedagógicas de atuação e 

modos de implementação, bem como os meios e modos de execução da progressão 

pedagógica. Assim, pretendíamos estabelecer a relação entre o desenvolvimento em que 

situavam os alunos e o professor a intervenção e planeamento da etapa a desenvolver 

posteriormente (Bento, 2003). 

 Aprendi que na gestão da relação ensino-aprendizagem, a perspicácia na busca 

da objetividade, ou seja, a verdade e a palavra, associadas a uma liderança assente na 

busca pelo que é justo, é um forte contributo para o sucesso e eficácia na nossa profissão. 

A mesma professora alertava-nos para que tivéssemos particular atenção no ensino das 

atividades desportivas, à implementação de tarefas e atividades com grau de exigência 

demasiado fácil ou demasiado difícil. Assim, e de acordo com Rink (2014) esta professora 

estruturava o ensino, estabelecendo prioridades nos conteúdos, dando-lhes uma 

determinada lógica, sequenciando-os (progressão). Deste modo, visava o 

aperfeiçoamento através da exercitação e consolidação (refinamento); proporcionando 

variabilidade nas condições de desempenho e de exigência de rendimento.   

Esta professora prestava muita atenção à comunicação, ao ajustamento da 

linguagem, há informação formadora e assertividade. No fundo o que se pretende é, “a 

ascensão da representatividade da comunicação nas suas diversas funções: informativa 

(instrução para facilitar as aprendizagens); controlo, (verificação ou não dos 

comportamentos esperados – feedback, autoavaliação e avaliação); motivação com a 

(apresentação de objetivos alcançáveis, desafiantes) e expressão emocional, com ações 

positivas de satisfação (Rosado & Mesquita, 2011, p. 71). Baseava a reflexão na 

capacidade de antecipação de problemas, como garante de prestações de qualidade, na 

intervenção e relação pedagógica. Aprendi que são as pessoas, sua formação humana, que 

fazem e tornam as instituições (escola) distintas, são elas que enaltecem a nossa disciplina 
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EF e é na valorização dos alunos, no que aprender, no modo como aprendem, e se 

relacionam com o que se quer ensinar, que a valorização tem (ou não) lugar. 

O Treinador e Professor Idalino Almeida, lecionou o ensino dos (JDC) e 

pedagogia dos desportos coletivos (PDC). O seu modo frontal, diretivo, assertivo, num 

estilo de grande rigor e altruísmo, era conciliado com o modo democrático de liderar. 

Enquanto professor tinha grande facilidade em lidar com as mais diversas personalidades 

e explorava em cada um as suas melhores capacidades. Sabia como provocar nos alunos 

a astucia e aguçar a perspicácia, dando nos momentos certos o estímulo nesse sentido. 

Sabia lidar com todos de forma a explorar de cada um o seu melhor. Nas aulas práticas 

tinha como foco a implementação de ambientes de prática baseada em experiências 

desportivas autênticas, sempre sob a forma jogada. Este modelo de ensino aproxima-se 

ao Modelo de Educação Desportiva (MED). Tinha um especial apreço pelos alunos que 

tinham espirito de grupo e eram solidários e firmes. Provocava e encontrava falácias na 

relação intergrupal entre outras situações adversas, de modo a perceber se conseguíamos 

argumentar e defender-nos pelos nossos próprios meios. Procurava verificar a 

responsabilidade, a autonomia e a cooperação. Era criterioso na formação dos grupos, 

visando equilíbrio competitivo, das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 62) .Provocava nas situações práticas das aulas, assim como 

nas apresentações teóricas que tínhamos que realizar para os nossos colegas de turma, o 

lado sócio afetivo, exponenciando-o, evidenciando as nossas fraquezas, virtudes e 

coerências, ficando na nossa memória experiências vividas nas suas aulas. Procurava 

testar os limites da nossa capacidade de “defesa”, verificando os argumentos com que nos 

apetrechávamos. A cooperação era enfatizada todas as aulas. Realizava registos de 

comportamentos e colocava-nos a fazer o registo de comportamentos de colegas em 

situação de aula, estimulando à competição. Desenvolveu em nós o “sentido de filiação,” 

sentimento de pertença ao grupo (Mesquita & Graça, 2011, p. 61). Nas aulas entrelaçava 

os ensinamentos práticos com os teóricos dando sustentabilidade prática aos conteúdos 

de PDC. Na disciplina PDC estudávamos cada modalidade, realizávamos trabalhos 

teórico práticos relativos a determinados conteúdos dessas modalidades, apresentávamos 

aos colegas e ministrávamos a aulas (prática letiva). Estas eram as “situações charneira” 

onde poderíamos desenvolver a capacidade de comunicação, desenvolvimento de 

atividades e estruturação e adequação dos exercícios em função dos conteúdos. 

Tentávamos recriar o mais fielmente possível as condições de prática pedagógica.  
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Com este docente, aplicávamos as grelhas de observação e analisámos os estudos 

do Professor Carreiro da Costa, sobre o sucesso pedagógico em educação física. Tal como 

referenciam Mesquita e Graça (2011, p. 64) é crucial analisar as tarefas de instrução dos 

alunos durante a aplicação do MED, de forma a ser realizado o exame minucioso do 

conteúdo a ser ensinado e o que foi aprendido. Assim, realizávamos o paralelismo entre 

a apresentação dos trabalhos práticos dos JDC e as fichas de avaliação dos momentos de 

instrução, tempo de empenhamento motor e número de feedbacks e sua pertinência. 

Recorríamos a diferentes estilos de ensino, desde a instrução direta à descoberta guiada, 

e a partir do momento em que a aula começava, tudo estava impregnado de uma grande 

capacidade crítica. Tal como referem Mesquita e Graça (2011, p. 64) esta forma de 

atuação, possibilitava o desenvolvimento de competências segundo o ritmo de 

aprendizagem de cada um verificando-se, ao mesmo tempo, o comprometimento, a 

responsabilidade e a autonomia atribuída à tomada de decisão no desenvolvimento das 

atividades. Ele estruturava as tarefas tendo por base a responsabilização do aluno para 

com as tarefas, levando-o ao cumprimento das atividades. Hoje em dia este conceito é 

denominado por Rosado e Mesquita (2011, p. 109) de accountability, que significa a 

atribuição de um sistema de controlo efetivo e mensurável do comportamento na tarefa. 

 O Professor Idalino tinha um grande orgulho em ser professor de EF: Este 

defendia a eficácia e o sucesso pedagógico como a principal meio no ensino da EF. Para 

ele esta é a pedra basilar para a nossa afirmação enquanto professores no mercado de 

trabalho.  

Este professor permitiu-me acompanhá-lo nas suas tarefas enquanto treinador de 

futebol. Nesse âmbito, construí o dossier de futebol, mesmo não sendo a minha opção de 

estágio técnico que era a opção de natação. Esta experiência permitiu-me perceber, 

partilhar e construir os exercícios treino, as suas variantes, os seus efeitos e as suas 

condicionantes. Mostrou-me o modo como estruturava o pensamento e o seu trabalho. 

Como regulava os processos de gestão de um grupo de homens com personalidades 

distintas e interesses muitas vezes dispersos. Percebi que planeava muito bem as suas 

preleções de modo a conseguir realizar uma boa exposição. Percebi que, tal como diz 

Leinhardt et al (1991) citado por Rosado e Mesquita (2011, p. 94), que estruturava a sua 

informação tendo como base os seguintes pressupostos: identificar o novo conteúdo 

através do conhecido; ir ao cerne da questão; clarificar as condições específicas de 
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realização; realçar a importância dos novos princípios e seus comportamentos; 

estabelecer ligações entre os diferentes elementos da equipa.  

Durante as viagens, conversávamos sobre as metodologias, desde a perspetiva 

tradicional do treino (Matveiev, 1991), passando pela periodização tática, que era o foco 

de estudo do seu filho mais velho no âmbito da disciplina de futebol, ministrada pelo 

professor Victor Frade na FCDEF-UP. Relacionávamos os conceitos, conteúdos e 

exercícios de modo a evidenciar as diferenças e a sua aplicabilidade em função de 

cenários hipotéticos. Verifiquei que orientava o planeamento do treino segundo uma 

metodologia integrada, que dominava e aplicava há alguns anos nos desportos coletivos. 

Ao mesmo tempo, também estava aberto a novas tendências, acompanhando com 

particular atenção as diferentes perspetivas da periodização tática. Para além destas 

temáticas também falávamos do que é a vida de professor, das suas relações, do caráter 

das pessoas, das personalidades e de todo o “jogo” que se cria a volta de um profissional 

de EF e de um treinador de uma modalidade desportiva. É um professor que aparenta não 

esconder nada, é transparente e verdadeiro. A sua capacidade de observação e análise do 

contexto, de decifrar a realidade funcionava como um “raio x,” com o qual poderíamos 

contar para perceber a realidade. Personalidade aberta de princípios bem demarcados, de 

caráter forte e determinado. Fácil será perceber que, desde simples aluno, até conquistar 

a amizade foi um pequeno passo. Além de me terem mostrado as portas do conhecimento 

nas suas áreas de ensino, também me abriram a porta das suas casas e isso permitiu-me 

atingir o maior dos conhecimentos que é o da Amizade, onde partilhar, é um “Saber” 

sobre o Saber Apreendido. Ou seja, conhecer, falar, ouvir, ler, pensar a Educação Física 

segundo os mais variados contextos, que não os meramente do Ensino Superior e os da 

perspetiva do estudante estagiário, foi muito gratificante e constitutivo. Partilhar as 

experiencias, as vivências de vidas diferentes, mas verdadeiramente vividas e dedicadas 

à causa do Ensino da EF, foi criar as raízes da paixão por esta profissão. Foi uma 

experiência de uma riqueza inquebrantável, que marcou sem dúvida a minha identidade 

profissional.  

Durante o curso de EF, adquiri conhecimentos e consolidei comportamentos que 

foram transmitidos ao longo da licenciatura. O objetivo era crescer tornando-me um bom 

profissional e alcançar o tão desejado sonho, de “Ser Professor”. De repente, senti que já 

vivia há muito esse apelo, o gosto de ensinar. Já tinha aceite o desafio de influenciar 

outros para o seu bem, para um bem comum. Ao mesmo tempo, ser professor transmitia-
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me a sensação de poder dar continuidade a esta vida e dinâmica vivida na infância, como 

já referi anteriormente. As minhas expectativas saíram reforçadas quanto à sensação de 

viver com a alegria de brincar, o ter tempo de explorar, de agir, de experimentar, de viver 

ao ar livre, de jogar, de viver em comunidade e em equipa, de paixão. Acreditava que 

com esta profissão o lado profissional não se dissociaria do lado lúdico da minha 

meninice, podendo, assim, tirar partido na vida adulta, de todo esse património que foi o 

meu passado.  

A estrutura curricular do curso de EF era constituída por disciplinas que tinham 

uma forte componente técnica de desenvolvimento individual, físico-motor, 

proporcionando experiências riquíssimas das mais variadas modalidades desportivas. 

Simultaneamente, a vertente da prática pedagógica foi estimulada ao longo dos vários 

anos, adequando os conteúdos aos diferentes níveis de ensino. As estratégias, estilos e 

modelos de ensino, que eram ministrados no sentido de nos preparar para o ensino, 

visando a qualidade das aprendizagens e a eficácia no ensino da EF. Do segundo ao quarto 

ano, tínhamos sempre uma ou duas práticas pedagógicas. A prática pedagógica começava 

no 1º ciclo, conteúdos programáticos de caris teórico-prático com o desenvolvimento de 

jogos de equipa, trabalho de coordenação de desenvolvimento motor, através de 

atividades rítmicas e expressivas. Por fim, o último ano foi dedicado há prática 

pedagógica em Educação Física no 2º ciclo. Tudo na busca para ser “bom professor”. 

Aprender estratégias que permitisse melhorar a transmissão de conhecimentos aos alunos, 

adquirir um grande leque de conhecimentos de possíveis modelos a usar para a abordagem 

das diferentes modalidades, com a procura do êxito dos alunos. Estes foram alguns 

conhecimentos adquiridos, mas o que mais me marcou foi a importância do professor 

reflexivo, a tomada de consciência da importância de o ser. Como depois das aulas ia 

trabalhar, era recorrente fazer um balanço diário entre a teoria e a prática. Posteriormente, 

entre a prática pedagógica e a prática em contexto de trabalho, o que me tornou uma 

pessoa atenta, focada e obstinada por aquilo que fazia.  

As questões que me colocava estavam sempre presentes: o porquê, o como, e o 

para quê da minha ação, que efeitos a minha proposta, vai exercer sobre os efeitos 

desejados, será que vão estar presentes? Apercebi-me então que a génese de se ser 

professor é mesmo essa - sentir apelo para ajudar a encontrar, encontrando-se, 

perspetivando um novo encontro. É impossível ser professor e não refletir sobre a nossa 

atuação. É necessário estar constantemente a refletir, pensar e criar, de modo a 
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proporcionar aos alunos um ensino de qualidade. É necessário sentir as dificuldades deles, 

na sua singularidade, plural e perspetivar sobre elas, arranjando caminhos que se fazem 

caminhando. 

 

Ser Educado e ser Formado…  

A Reta final do Curso em Viseu… 

Concretizei o curso de professores do ensino básico e 2º Ciclo de Educação Física, 

sem nunca deixar uma disciplina para a segunda fase. Os meus dois avós, paterno e 

materno, não tiveram forças para ver esta etapa da caminhada concretizada, por muito 

que eu lutasse em contrarrelógio para esse efeito. Perante estas circunstâncias acabei por 

perceber que nada deve ter um cariz radical de tudo e nada. Nesta vivência aprendi que 

tudo se conclui, apenas com a morte. Tudo o que fazemos são etapas de concretização, 

são incrementos de transformação a contextos. Dos meus avós, para a vida de professor, 

aprendi observando-os, nas suas sabedorias, o modo paciente, o olhar terno e amável 

como tratavam cada pessoa. Eles fizeram-me perceber que a confiança em nós próprios e 

nas nossas capacidades, quando aplicada aos outros de forma humilde, sabendo ouvir, 

estando tão simplesmente, permanecendo, fazendo companhia ao outro, é uma das chaves 

para abrir as portas do caminho escolhido por cada um. Assim, enquanto professores o 

sucesso e a influência positiva na vida dos outros que estão à nossa responsabilidade não 

tem necessariamente que se ver para crer, pois sente-se na relação e no tempo. Aqueles 

que nos rodeiam acabarão por perceber, com o tempo, os valores de que somos 

constituídos e isso permanece e vincula a nossa forma de ser e de estar, nos outros. Assim, 

podemos entender que sentir-se na capacidade de tornar o tempo um aliado da nossa 

sabedoria, por si só, é um valor constitutivo. 

Esta influência faz-se sentir na corporalidade educada, na construção humana na 

busca da mente sã em corpo são. Com o curso, percebi a necessidade de legitimar 

continuamente a disciplina de Educação Física no currículo escolar como processo 

vinculativo de valores humanos. Na altura, pretendíamos ter mais horas nas escolas, 

perspetivava-se dar aulas de expressão motora nas primárias, advogava-se uma qualidade 

de ensino tendo por base professores bem formados com ferramentas necessárias a 

transmitir um ensino de qualidade. Cada professor da ESEV, assim como na FADEUP 
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agora no seu contexto, tentou facultar as ferramentas necessárias para valorizarmos e 

legitimarmos a importância da Educação Física nos currículos escolares.  

Nesta perspetiva e no sentido de sensibilizar o quadro de docentes em formação 

nas mais variadas áreas curriculares da ESEV, realizei um seminário subordinado ao tema 

“Importância da Educação Física nos Currículos Escolares e na vida da criança”. A minha 

intenção foi a de sensibilizar a comunidade de estagiários de todos os cursos da ESEV 

para que, de alguma forma, levassem esta mensagem para as escolas onde fossem 

lecionar. Os palestrantes convidados foram o Professor Doutor Carlos Januário da FMH-

UL, da área da Pedagogia, o Professor Doutor Daniel Sampaio, da área da Psicologia da 

Aprendizagem e Infantil. A nossa Professora Teresa Mateus, que estava a braços com o 

seu doutoramento, numa fase final de defesa e apresentação, mas que ainda assim, 

conseguiu estar connosco neste seminário. Esta apresentou-nos algumas das suas 

perspetivas quanto a resolução e alguns problemas de indisciplina nas salas de aula.  

Neste seminário foram apresentadas tendências pedagógicas de atuação dos 

professores, estilos de ensino, estratégias pedagógicas, meios de ação e de avaliação. Foi 

feita uma análise crítica aos currículos do 1º e 2º ciclo, modos e meios de implementação 

face ao desenvolvimento das crianças. Analisaram-se as tendências sociais de 

massificação da escola, da migração para os grandes centros – cidades e os efeitos no 

desenvolvimento motor e psíquico na vida das crianças, salientando a importância da 

aprendizagem motora e da EF para o seu desenvolvimento. Foram apresentados estudos 

e feitas análises a comportamentos de professores, que com as suas ações e formas de 

atuação conseguiam minorar os efeitos da indisciplina nas aulas de Educação Física e 

realizar aprendizagens, causando efeitos comportamentais educativos visíveis positivos, 

através das aulas de Educação Física. A adesão foi enorme. Foram envolvidos os meios 

de comunicação social local chegando a estar presentes elementos da instituição privada 

concorrente da nossa ESEV. Alguma semente deve ter germinado e penso que todos os 

outros professores das outras áreas disciplinares puderam perceber a importância e a 

dificuldade que se tem na Educação Física para se poder implementar uma Educação de 

qualidade. Nessa altura penso que consegui conjugar alguns fatores que deram uma certa 

dimensão ao seminário, quanto mais não seja pelo artigo que o Doutor Daniel Sampaio 

escreveu exatamente sobre a importância da Educação Física nos currículos escolares e a 

importância de uma Educação Física eclética e integradora na vida das crianças.  
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Terminei o curso em Junho de 2002, mas não a minha formação. Logo de seguida, 

candidatei-me à Câmara Municipal de Viseu, na área da coordenação desportiva e investi 

numa formação em Tecnologias de Informação, integrado num projeto da ESEV, para 

poder dar formação nas escolas primárias onde iam ser instalados os primeiros 

computadores. A meio de setembro vou há entrevista final para uma seleção de três para 

duas vagas. Percebi que seria uma forte hipótese para entrar no quadro da câmara a 

exercer um trabalho de escritório em estreita colaboração com o pelouro da cultura e do 

desporto. Apesar de nunca ter estado ligado à política, nem sentido nenhum apego por 

esse meio, iria dar o meu melhor. 

 Entretanto, recebo um telefonema que me propunham substituir um professor 

num colégio no Porto. Este colega ia ser submetido a uma operação ao joelho e eu teria 

trabalho para quatro, cinco meses. 

Entre ficar com trabalho temporário naquilo que queria e um de quadro a fazer alo 

que não me motivava tanto, segui o meu coração e vim dar aulas, isto, apesar de algumas 

opiniões me indicarem para ficar em Viseu. Mas, era para ser professor que me tinha 

preparado e além disso teria oportunidade de estar com os meus amigos que estavam no 

último ano de estágio na FCDEF-UP. Digo que segui o coração porque se tivesse sido 

mais racional e comodista, provavelmente teria ficado por Viseu. Arrisquei, sim mas vim 

para onde me sentia ser mais útil, mais realizado. A cidade do Porto, o clube do meu 

coração, o Futebol Clube do Porto, estar perto da FCDEF-UP, dos meus amigos, aceder 

à Faculdade de referência nacional e internacional, poder ir à biblioteca, assistir a algumas 

aulas e a dar aulas de EF, que mais poderia eu pedir, mesmo que fosse por alguns meses… 

Vim viver um sonho. Fiquei na casa de três amigos. Um estava a fazer o último 

ano de estágio profissional em Educação Física, outro estava no 1º ano na FCDEF-UP e 

o terceiro estava a terminar a monografia. Mais uma vez o ambiente onde vivia era de 24 

horas, sobre 24, tudo era Educação Física e Desporto. 
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CAPITULO II – CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

“Um homem completo possui a força do pensamento, a 

força da vontade e a força do coração. A força do pensamento é 

a luz do conhecimento; a força da vontade é a energia do 

caráter; a força do coração é o amor.”  

Feuerbach (1988) 

Ideário do Colégio… Que valores…  

O Meu Olhar…  

 Vim para cidade do Porto para começar a trabalhar no Externato das Escravas. 

Na verdade não me recordo de preparar a entrevista, até porque já tinha na minha cabeça 

o ato de admissão consumado. O trabalho já era meu!  

A prática pedagógica na minha formação inicial, foi realizada no Colégio da 

Imaculada Conceição em Viseu. Colégio um pouco fechado, reservado a algumas 

famílias da cidade. A Educação Física tinha o seu espaço, mas senti que a minha disciplina 

não era valorizada convenientemente pelos encarregados de educação. As Irmãs andavam 

de hábito cinza, eram algo conservadoras no modo de estar e de ser, o ambiente era de 

respeito: e o principal propósito era preparar bem os meninos para ingressar no liceu. 

Calculei, que neste Colégio não fosse muito diferente.  

Quando cheguei ao Externato das Escravas, o nome, por si só, impõe respeito - 

Escravas do Sagrado Coração de Jesus - entro no átrio e sou encaminhado para uma sala 

de professores onde está uma senhora de cabelos grisalhos a ler umas informações num 

painel. Estava de óculos, olhos azuis, um rosto fino e bonito, de saia sobre o joelho, 

vestida de azul-escuro, com um aspeto jovem e airoso e disse-me: “Bom dia, eu sou a 

Ania e você?” E começámos a conversar. De onde vem, onde tirou o curso, onde vai ficar. 

Onde fez estágio e como foi… e ao final de uns minutos de conversa com aquela simpática 

professora, comecei a estranhar o atraso da diretora. A Ania parecia uma professora de 

Português, mas, de repente, refere que é Irmã, diretora do colégio. A surpresa foi total 

pois ela concluiu dizendo - pode começar quando? Agora? Vou apresentar-lhe o Colégio 

e a Coordenadora do 3º ciclo que lhe vai dar informações mais específicas sobre as turmas 

e o nosso colégio. 

No Colégio o trabalho corria-me bem. Foi um fenómeno que nunca consegui 

explicar muito bem. Sentia-me forte e confiante e o fato de assumir este trabalho por si 
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só transformou-me. Como se me tivesse ocorrido uma metamorfose interior, onde as 

dúvidas e as incertezas que bloqueiam determinadas ações, passaram a ser pontos de 

partida que proporcionam à ação educativa a segurança e convicção de ser professor. 

Assim comecei o meu caminho, sentindo e vivendo momentos de entrega, dedicação para 

com os nossos alunos; e neles também sentia que os deixava suscetíveis à transformação 

através da EF. Esse poder de transformação que emana em nós, contagiando tudo e todos. 

Foi desta forma que fiquei a perceber e a conhecer o que é viver um trabalho de forma 

apaixonada. 

 

Contexto físico e funcional 

O primeiro impacto foi o espaço. A fachada principal, relativamente pequena, não 

reflete o quão grande é o interior, com grandes recreios e espaços repartidos. Um ginásio 

novo de dimensões generosas e moderno. As turmas pequenas entre dezassete e vinte e 

cinco alunos. Um corpo docente relativamente novo. Um aspeto geral fresco, calmo e ao 

mesmo tempo dinâmico.   

O Colégio tem duas turmas por ano letivo, começa com o ensino pré-primário, 

com salas a partir dos três anos de idade, até ao 9º ano de escolaridade. Existem duas 

bibliotecas e uma sala de informática, onde a permanência é controlada. Os alunos até ao 

4º ano de escolaridade usam um fato de treino comum, igual para todos, juntamente com 

uma bata. A partir do 5º até ao 9º ano os alunos são livres de usar a roupa que entenderem. 

É um colégio onde os encarregados de educação têm algum poder de compra, mas os 

alunos não ostentam, nem se evidenciam pela manifestação de sinais exteriores de 

riqueza. Este foi um aspeto que me chamou a atenção. 

No que concerne à EF, o espaço físico, bem como os equipamentos proporcionam 

excelentes possibilidades para a concretização do programa, oferecendo condições 

bastante favoráveis à aplicação e desenvolvimento dos conteúdos presentes nos 

programas de EF. As condições para a prática são excelentes, dois campos externos de 

dimensões razoáveis, com um ginásio, com espaldares. Material diversificado de 

ginástica de solo e de aparelhos - um reuter, um cavalo, um minitrampolim e um bock. 

Para as modalidades coletivas, bolas de todas as modalidades e em número suficiente, 

tamanhos vários, adaptadas às várias idades e para todas as modalidades. Doze tabelas de 

basquetebol, um tatami de judo, duas salas de convívio, com jogos variados de tabuleiro, 
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matrecos e ping-pong, espaços para recreio e brincadeiras. Um corredor de acesso as salas 

do 3º ciclo a que os alunos chamam de “garagem”, com 30 metros de profundidade e 9 

de largura, coberta. Aqui os alunos aproveitam para fazer jogos. A intensidade é elevada, 

pois a bola só pode sair, quando é golo ou transpõe as linhas de fundo.  

Quanto ao pessoal docente e não docente, somos cerca de 80 pessoas. Os 

professores rondam os 38, auxiliares são cerca de 40, uma representante da entidade 

titular do colégio, uma diretora pedagógica, uma coordenadora de pré-escolar e do 1º 

ciclo, um coordenador para o 2º ciclo, que acumula funções docentes e um coordenador 

para o 3º ciclo, que também acumula funções docentes. Uma gestora financeira e uma 

orientadora pedagógica do 1º ciclo. O número de alunos entre pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo 

ronda os 600 alunos.  

 

Contexto espiritual, um espaço transversal 

 

Um pormenor, que se transforma num “Por Maior”, fator esse que carateriza o 

colégio, todos os anos temos um “Lema” – um tema comum a trabalhar, que em anos 

anteriores foi por exemplo: “Na tua Mesa um Lugar para o Outro”; “ Um Mundo para 

além do Meu…”; “ Sê Amável e o Mundo Muda…” O objetivo é criar uma identificação 

comum entre todos os elementos da comunidade educativa, quanto ao sentido Cristão, 

humanitário e axiológico da nossa ação educativa. Cada disciplina projeta, para vários 

momentos ao longo do ano, os valores do lema, que podem fazer parte integrante nas 

aulas e nas relações entre alunos.  

Temos várias reuniões gerais, por ciclo, por departamento e depois por disciplina, 

para fazer uma análise aos valores subjacentes ao lema de modo a perspetivar a sua 

aplicabilidade ao longo do ano. Deste modo, aproximamos formas de atuação e modos de 

implementação dos conteúdos. É assim uma forma a evidenciar as relações que 

pretendemos estabelecer de acordo com os valores pretendidos que vamos potenciar e 

tentar vivenciar.  
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O Caráter Próprio 

 

Existe uma certa compassividade e calma nos alunos, mas ao mesmo tempo uma 

competitividade sã, uma vez que procuram a competência, não pela via competitiva 

externa, mas sim competindo consigo próprios. São educados desde a pré-primária a 

trabalhar em grupo, a ser autónomos, a ser amigos, a respeitar, a saber partilhar, a saber 

ouvir e a ter paciência consigo e com o outro no saber fazer. No ensino pré-primário têm 

atividades musicais e expressivas de controlo motor, num espaço apropriado e não menos 

importante, um recreio onde podem brincar. O ensino primário dá continuidade a estes 

pressupostos visando a aquisição e aperfeiçoamento de competências devidamente 

enquadradas no programa. Neste sentido, duas vezes por semana têm expressão rítmica 

musical e expressão físico-motora. Procuram na competição o momento ideal para 

colocarem a sua competência em evidência. Este processo, passa muitas vezes por ajudar 

o outro ou simplesmente deixar que o outro concretize. Isto acontece porque os alunos 

desde muito cedo aprendem a partilhar e a ajudar o outro. São educados a ter uma visão 

eclética e inclusiva. 

 Os modelos de ensino vão variando ao longo do ano letivo e consoante as 

propensões e adaptações necessárias para que se atinjam as metas de ensino. Aos 

programas de formação é associada a estimulação para a aprendizagem em valores, 

cristãos, que visem a exercitação de habilidades de ensino que promovam e facilitem a 

progressão e desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. São utilizadas com 

frequência diferentes métodos de ensino para o mesmo objetivo, perspetivando diferentes 

formas de aprender os mesmos conteúdos. Isto verifica-se em todas as disciplinas, sendo 

uma preocupação dos professores e do concelho pedagógico. Todos os meses temos 

atividades de transversais de solidariedade social, onde cada aluno é estimulado a 

participar e a ter uma participação ativa na obtenção de um objetivo comum, geralmente 

exterior ao colégio (campanhas, eventos e atividades…). 

A orgânica. No início do ano há uma reunião geral, em que são apresentadas as 

normas e regulamentos. As formações que os professores vão ter, segundo a dinâmica da 

pastoral e do concelho pedagógico. Reunião de desenvolvimento e aprofundamento do 

lema, visando cada disciplina, ao mesmo tempo que se faz um enquadramento sobre o 

contributo que cada disciplina pode dar nas campanhas que se realizam ao longo do ano, 
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a título de exemplo: campanhas de Natal, levanta-te contra a fome, a favor da Paz, 

Unesco, entre outras… Seguem-se as reuniões por departamento e elabora-se um 

planeamento anual por área disciplinar, estruturado por blocos ou unidades curriculares. 

Depois de realizadas as reuniões gerais começam as reuniões por turma. O 

objetivo é apresentar aos encarregados de educação o corpo docente, o lema, a linguagem, 

as estratégias de atuação, os meios e veículos de comunicação entre o diretor de turma e 

cada professor. Cada professor faz uma pequena abordagem ao planeamento anual, 

conteúdos, material, normas, regras, caraterização de uma aula e considerações sobre 

algumas especificidades. Os pais apresentam-se e há lugar para esclarecer dúvidas; tudo 

moderado pela diretora pedagógica e a representante da entidade titular da Congregação. 

Desta forma, os professores conhecem os pais dos alunos e os pais têm liberdade 

para colocar questões e esclarecer um ou outro problema que o seu educando apresente 

relativamente a uma ou outra disciplina. Pretende-se esclarecer o caráter próprio do 

colégio, evidenciando a linguagem comum que se pretende, para que, em consonância 

com a linguagem dos encarregados de educação, se verifique uma linguagem comum. É 

nesta aproximação e através desta linguagem, que penso que se estabelece o primeiro 

passo para a confiança de modo a que se possa construir mais eficazmente o processo 

formativo de cada aluno. 

As turmas são constituías de forma cuidada, isto é, os grupos são relativamente 

homogéneos, segundo pressupostos de interesse e dinâmicas relativas ao saber estar e ao 

saber fazer. Desde a pré-primária que os alunos são acompanhados e observados por uma 

psicóloga, pela educadora, pela professora de expressões – motora e musical -, as 

auxiliares, uma coordenadora de ciclo, que por vezes faz tutoria de grupo. Fazem análises 

comportamentais, cognitivas e motoras, funcionando como análise pessoal, relativa a 

cada aluno. Isso permite conhecer os alunos e agrupá-los de forma a desenvolverem 

grupos de amizade, cujos interesses comuns se aproximam, proporcionando uma 

interação positiva. Assim, os interesses de cada um e o desenvolvimento dos mesmos 

coaduna-se com os interesses dos seus pares. Através da implementação de projetos 

comuns, no desenvolvimento educativo, promove-se mais eficazmente um ambiente 

fluido nas aprendizagens, constatando-se cooperação e competitividade entre pares. Esses 

projetos sendo do interesse dos alunos, funcionam como o combustível para o 

desenvolvimento do trabalho, aferindo os diferentes ritmos de aprendizagem e no 

“continuum” desenvolvimento dos seus projetos vão dando resposta às competências que 
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se pretendem desenvolver. Por outro lado, são trabalhadas habilidades sociais, como o 

saber escutar, o saber apresentar pontos de vista, ou mesmo queixas, bem como saber 

dialogar; algumas vezes são colocados perante dilemas morais, que têm como objetivo a 

concretização e desenvolvimento de relações intergrupais. Tem-se no afeto e na 

proximidade o veiculo para chegar a cada um na procura de perceber os seus interesses e 

anseios.  

O acompanhamento académico, nos diferentes ciclos e nas diferentes disciplinas, 

têm em comum os seguintes aspetos: necessidade de fazer uma revisão dos conteúdos 

anteriormente abordados e desenvolvimento de trabalhos inerentes a projetos visando a 

autonomia; realizar questões aula no início da aula, para que, com o decorrer da aula, as 

respostas vão surgindo - os alunos vão respondendo ou exercitando. No final são dados 

cinco minutos para que esclareçam dúvidas ou coloquem novas questões, visando a 

responsabilidade. É necessário que compreendam que o professor os ajuda e apoia, mas 

é-lhes exigido esforço, empenho e responsabilidade. Os professores e alunos devem ir ao 

encontro dos seus interesses numa relação de simbiose. É fundamental ter uma relação 

informada com as famílias. Manter uma boa comunicação entre os professores das várias 

disciplinas e o diretor de turma, assim como com o coordenador de ciclo. Exige-se uma 

implicação constante dos professores perante todos e cada aluno, conhecendo o seu 

contexto, os seus interesses e as suas dificuldades e receios.  

Na Pedagogia do Coração, o professor é estimulado a valorizar o 

acompanhamento individual que faz a cada aluno, de modo a verificar a sua progressão. 

Somos chamados a estar atentos a aspetos como a autoestima, uma vez que os 

encarregados de educação são pessoas geralmente bem-sucedidas e os seus educandos, 

desde muito cedo, sentem necessidade de corresponder às expectativas criadas em seu 

redor. Deste modo, é fundamental contextualizar todos e cada um para que eles se sintam 

capazes, queridos e valorizados. Por isso é necessário identificar as dificuldades para que 

sejam o ponto de partida “para”, e um fim que há-de ser, até onde for possível chegar. 

Perante situações de indisciplina ou aspetos comportamentais indesejados dentro 

e fora da sala de aula, adverte-se sim, mas também se tem o cuidado de a seguir valorizar 

se conseguem ou superaram alguma barreira, dar-lhes confiança.  

Pretende-se demonstrar, a seu e no tempo de cada um, que são importantes, 

independentemente das notas e dos níveis em que se encontram. Não temos que ser todos 
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iguais e bons a fazer as mesmas tarefas. Todos e cada um têm grandes qualidades que 

devemos cultivar, podendo e devendo aportar à turma coisas importantes para os alunos 

que a constituem, partindo do que conhecem daquilo que são.  

Neste âmbito, como refere Arrázola (2003, p.21) é pedido a cada professor que 

faça perceber aos alunos que eles são a nossa aposta, que acreditamos nas suas 

capacidades e que “cremos” neles. Com esta forma de agir e verificando-se este enlace, 

juntamente com o lado sócio afetivo, o acompanhamento individualizado pode tocar em 

aspetos da vida pessoal e familiar, no entanto a atitude é não dar conselhos ou consolo, 

mas sim escutar e fazê-lo sentir que se está por perto caso necessite de ajuda (Arrázola, 

2003, p. 56).   

Relativamente à relação com os companheiros, ou seja, entre pares, é importante 

que o professor estabeleça “regras” de comunicação. Numa primeira fase com o 

professor, para depois ser mediador, estabelecendo os modos e o tipo de comunicação 

que se pretende. Assim estaremos a influenciar também o modo como os alunos 

comunicam entre eles. Definir os termos da linguagem, perceber os significados e nunca 

deixar passar em falso uma “brincadeira” que possa causar dano, sabendo que tão 

simplesmente não é permitido faltas de respeito entre eles. Se o não permitirmos e formos 

rigorosos no modo como exigimos que se relacionam, estaremos a sê-lo connosco. 

Por último, mas não menos importante, é que o colégio é por si só a referência 

religiosa nas suas vidas, por isso valorizamos o bem que acontece a cada dia e em cada 

aula. Fazemos uma oração pela manhã, que pressupõe um valor e muda a cada semana. 

Uma oração acompanhada de uma reflexão e intenção de mudança pessoal. 

Entre a comunidade educativa, procuramos criar um clima que em si mesmo seja 

educado porque expressa convicções e motiva ao comprometimento (Romero, 2003). De 

forma mais profunda, consideramos o Amor o fundamento que dá sentido aos valores que 

queremos promover. A proposta educativa passa, sem dúvida, por valores evangélicos 

que dão à Educação Cristã características próprias. Estes valores são:  

autoestima – pressupõe que o aluno se sinta valorizado em si mesmo, capaz de 

conhecer e assumir a sua realidade e que ao mesmo tempo confia nas suas possibilidades 

e supera as dificuldades;  
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gratuitidade – pressupõe que o aluno reconheça e valorize tudo o que recebe, 

apreciando as coisas para além da utilidade e da eficácia, demonstrando a capacidade de 

estar ao serviço dos outros desinteressadamente;  

justiça – pressupõe que o aluno reconheça e respeite o direito de toda a pessoa a 

viver com a dignidade própria do ser humano e que atue consciente de que os bens deste 

mundo são de todos e ninguém pode apropriar-se deles para si mesmo ou para os seus;  

liberdade – pressupõe que o aluno é capaz de escolher e atuar de acordo com as 

suas convicções, respeita os demais e cumpre com as normas que garantem o bem comum 

e tem em conta as consequências dos seus atos assumindo-os;  

paz e reconciliação – pressupõe que o aluno viva em harmonia consigo mesmo 

com os demais e com toda a criação, favorecendo o diálogo e o respeito, reconhecendo a 

riqueza que é a pluralidade e é capaz de desculpar os erros, perdoa, acolhe o perdão;  

responsabilidade – pressupõe que o aluno assuma as obrigações perante si 

mesmo, os outros e deus e é consequência das opções tomadas;  

solidariedade, fraternidade – pressupõe que o aluno assuma a causa de todos os 

homens e mulheres como filhos de deus, especialmente os menos favorecidos e adota 

uma postura que vá para além do que exige o respeito, a justiça e a igualdade entre todos;  

vida – pressupõe que o aluno se admira, respeita, cuida, protege, defende, e 

potencia a vida de cada pessoa, de cada ser criado por deus e crie as condições para que 

essa vida se concretize e se desenvolva em plenitude e sentido.    

Estes valores e respetivas atitudes a desenvolver para cada valor, bem como as 

linhas orientadoras do comportamento, também chamadas de “pautas” de conduta, estão 

estruturadas e sequenciadas por ciclos, para as famílias e para os alunos, assim como para 

os professores e estão descritas no caráter próprio da instituição3 (Romero, 2003). 

 

 

                                                           
 

3 Caráter Próprio da Instituição – documento relativo a todas as Escolas da Instituição das Escravas do 

Sagrado Coração de Jesus, constante no projeto educativo do colégio. 
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A visão que nos move 

 

Modelo social, cultural e de vida do aluno, da pessoa que queremos formar, passa 

pelos aspetos e valores mencionados anteriormente, onde as caraterísticas que queremos 

desenvolver são4: 

 - alunos compassivos, livres e responsáveis. Que se conheçam, sejam conscientes 

das suas fragilidades e se valorizem. Alunos íntegros e coerentes que atuem por 

convicções próprias. Que vivam, desenvolvam e integrem as suas emoções, que cultivem 

a inteligência emocional; 

 - que valorizem as suas vidas e a dos demais, como dom supremo de Deus, que 

exige um compromisso a favor de toda a vida humana, cuidando e respeitando o meio 

ambiente; 

- alegres, agradecidas e sensíveis. Alunos abertos ao encontro e ao diálogo, ao seu 

contexto social e cultural. Tolerantes e abertas à diversidade de culturas; 

- solidários e comprometidas com os que mais necessitam; 

- com sentido critico da realidade que os rodeia, capazes de dialogar e acolher o 

diferente; 

- com consciência moral capazes de governar-se a si mesmas e construir o seu 

próprio projeto de vida e comprometer-se com ele; 

 - abertas ao transcendente, que cultiva a interioridade e a reflexão; 

 - com esperança, que dão e compreendem o sentido do esforço, valorizando os 

aspetos positivos da existência; 

 - comprometidas com a justiça, os direitos humanos, a paz e a reconciliação; 

 - que conheçam a pessoa de Jesus e sua mensagem; 

 - que encontrem Jesus na Eucaristia na comunhão da Igreja.  

                                                           
 

4 Projeto Educativo do Colégio. 
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Perante este quadro de valores e de formação humana transversal a todas as 

disciplinas é fundamental fazer o enquadramento do processo ensino aprendizagem na 

disciplina de EF. Segundo Sérgio (2003, p. 75) toda a metodologia necessita de luzes da 

axiologia. “Pela simples razão de que os meios terão de subordinar-se aos objetivos, a 

força educativa decorre de verdades supra-individuais, de supremos princípios 

nitidamente estabelecidos que amparam o educando, na mutabilidade e fragilidade do 

quotidiano”.  

 

 

O estilo pedagógico 

A pedagogia do coração… 

  Definimos o nosso próprio estilo de educar com a “Pedagogia do Coração” 

(Laiseca, 2003, p. 34). “Queremos chegar ao coração de cada aluno, a partir do 

conhecimento dos seus desejos e sentimentos, uma vez que cremos que é a partir daqui 

que se realiza a transformação da pessoa. Esta preocupação em transformar tendo como 

principio os desejos e os sentimentos, é a que mais tem contribuído para a construção da 

linha orientadora do nosso estilo de ensino”. De certa forma, esta tipologia de pedagogia, 

mesmo que sendo reconhecida em nenhuma corrente educativa, tem estado inscrita desde 

o início da fundação, na filosofia e estilo de vida das Escravas, sendo transmitida de 

geração em geração. Esta pedagogia gera-se essencialmente a partir do afeto (Laiseca, 

2003, p. 17) . 

 Este estilo pedagógico possui as seguintes características (Laiseca, 2003): 

  - Tem como centro “O Aluno” – a razão de ser do nosso trabalho são os alunos. 

Quando essa razão se manifesta neles, o objetivo é claro e preciso: oferecer-lhes 

possibilidades de crescer e maturar em todos os aspetos da sua personalidade e 

desenvolver todas as suas capacidades; 

  - Educação Personalizada – toda a educação é vista como um processo de 

estímulo e de ajuda no crescimento do aluno, que há-de descobrir nas suas atitudes e 

limitações e há-de aprender gradualmente a orientar a sua vida desenvolvendo as suas 

capacidades. Este estímulo e ajuda têm que ser personalizada, que é o mesmo que dizer 

que é adaptado à necessidade de cada um, tendo em conta o contexto em que vive; 



35 

 

  - Inserida no contexto sociocultural – com esta finalidade pretende-se que a 

ação docente, bem como as atividades educativas escolares e extracurriculares favoreçam 

o conhecimento, o respeito, apreço pela cultura, costumes e valores, para que os alunos 

se sintam responsáveis por construir e dar vida a comunidade onde estão inseridos; 

  - Aplicação dos recursos tecnológicos – Ajudar os alunos a ter critérios de 

seleção e sentido crítico perante a grande quantidade de informação, à qual podem aceder 

através destes meios. Fomentar o uso das tecnologias como canais de relação e 

intercambio de experiências; 

 - Educar para além das aulas – formação integral, implica uma opção, cujo 

função educativa vá para além do horário escolar. Fomentar atividades escolares e 

extracurriculares que favoreçam a educação nos tempos livres de modo a despertar 

interesses e afeições; oferecer e participar em campanhas sociais e religiosas de serviço, 

convivência e colaboração; Ajudar e valorizar a natureza, disfrutar e comtemplar, 

fomentando atitudes de admiração, preservação e reparação. 

 Segundo Fukasawa (2014, p. 6) é uma pedagogia do afeto, que se dirige ao coração 

dos nossos alunos como centro do ser. “Coração, na terminologia Bíblica, define a 

interioridade pessoal, a vontade de conhecimento e a integração unificadora. Através do 

coração é que o ser humano se conhece. É também fonte onde nascem os desejos e as 

vontades. Assim, o ideal seria ter o coração na cabeça e o cérebro no peito, assim… 

Pensaríamos com amor e amaríamos com sabedoria.” 

 

 Metodologia Própria 

 A ação formativa deve adaptar-se constantemente às necessidades e à diversidade 

inerente a cada aluno. A metodologia empregue na ação educativa tem uma incidência 

muito vincada no desenvolvimento da personalidade, na autorrealização, na autonomia 

do ser e do aprender, assim como no sentido da cooperação e da solidariedade inerentes 

ao processo de ensino. Para Fukasawa (2014), chegar ao coração dos nossos alunos e 

formá-los só pode ser através da combinação da firmeza e da ternura. 

 As inteligências são múltiplas: verbal-linguística, lógico-matemática, espacial, 

musical, corporal e física, intrapessoal, interpessoal, naturalista, espiritual … e isto deve-

nos levar a favorecer o desenvolvimento de cada uma delas, oferecendo caminhos 
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distintos para chegar ao conhecimento, favorecendo a pluralidade das formas de 

aprendizagem. Segundo Matos (2014, p. 178), a experiência da aula de EF não pode 

afastar-se do que aqui e agora pode dar sentido à exercitação corporal do aluno. Acresce 

a que a práxis educativa decorre num contexto marcado pelas representações de valor, 

pelas instituições e pelas tradições eficazes. Assim, através da pedagogia do coração e 

também no ensino da EF procuramos ensinar a pensar com amor e a amar com sabedoria.  

Na prática, procuramos ter em conta os seguintes aspetos (Educación, 2003): 

 - ensino personalizado, com várias respostas às possibilidades de crescimento e 

maturação de cada aluno. 

 - aprendizagem significativa e para isso os conteúdos devem ser contextualizados, 

partindo dos conhecimentos prévios do aluno, promovendo uma aprendizagem baseada 

no interesse e na motivação constante, sem excluir o esforço pessoal dentro do trabalho 

individual e de grupo. 

 - estimular o espirito crítico, para que sejam conscientes e responsáveis pelas suas 

ideias, na iniciativa, na criatividade e na espontaneidade. 

 - fomentar o “aprender a aprender”, o crescimento das capacidades que preparam 

os alunos para o acesso ao saber para a sua vida. Favorecer o trabalho autónomo - saber 

colocar questões, procurar soluções, procurar informação. 

 - dar enfoque comunicativo, onde a aprendizagem se entende como construção 

ativa do aluno. 

 - proporcionar experiências cooperativas, que ajudem a compreender e a aceitar 

as regras do jogo, do trabalho comum, em equipa, favorecendo a análise e a resolução de 

conflitos, num clima de aceitação, de ajuda mútua, de cooperação e tolerância. 

 - sugerir atividades para dar resposta a diferentes formas de aprendizagem, para 

diferentes níveis. 

 - proporcionar a reflexão sobre o realizado e a sua auto-avaliação. 

 Nas palavras de Matos (2014, p. 178) “a especificidade das experiências 

características das aulas de EF, impõe que os seus conteúdos tenham um significado 

social e cultural, capazes de tornar as aprendizagens duradoras de sentido para o aluno 

em formação: exercício físico, jogo, desporto e ação motora”. 
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CAPITULO III – RECONFIGURAÇÃO E REALIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

Educação Física: Reconfiguração de uma ação Continuada… 

 

O desporto é uma realidade omnipresente e incontornável na história do século 

XX (Constantino, 2003, p. 55). Diz-se que o desporto é sinónimo de cultura, de progresso, 

de saúde de educação, de fraternidade, um remédio para muitas patologias das sociedades 

modernas. O mesmo autor refere que nos dias de hoje a EF rejeitou este conceito, através 

da implementação de um modelo, a ginástica higienista, onde se verifica o exacerbamento 

da condição física e uma certa degeneração de uma “moral formativa” subjugada ao 

rendimento. 

Tendo como ponto de reflexão a análise do Professor Doutor Amândio Graça 

sobre o que ensinar e aprender em EF – que considero simplesmente brilhante a forma 

como consegue, de modo tão simples, estabelecer uma analogia perfeita sobre a situação 

da disciplina de EF no contexto do currículo escolar, a postura e predisposição dos 

professores face às matérias a abordar, e a atitude que deveremos adotar para legitimar 

cada vez mais uma disciplina curricular que tanto tem a dar e a contribuir para o processo 

de construção do Ser Humano - deixo aqui o testemunho do seu resumo no qual eu me 

revejo e sinto que descreve de modo tão claro e concreto o que de algum modo é vivido 

na realidade.  

Diz-nos que: “caraterizamos a EF como área de alta necessidade (nos discursos) 

mas de baixa exigência (na prática) e argumentamos que a ecologia da escola tende a 

favorecer um tipo de orientação curricular de participação ordeira, sem pressão de 

rendimento. Esta situação tem enredado os professores de EF num círculo vicioso de 

marginalização profissional e obriga a própria área a uma permanente necessidade de 

refazer a legitimação do seu lugar no currículo. (…) Na atual conjuntura de esgotamento 

do currículo dominante das habilidades desportivas, os movimentos reformadores são 

fortemente pressionados pelo discurso da saúde e pela procura de legitimação por via da 

academização da EF com a valorização do conhecimento proposicional.” (Graça, 2014, 

p. 103). 
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O autor vai mais além e deixa um alerta para os perigos da vinculação instrumental 

da EF às políticas de saúde pública e ao healtism5, uma ideologia com efeitos nocivos 

sobre crianças e jovens, principalmente os mais desfavorecidos.     

Em suma, o autor aponta para a necessidade de desenvolver modelos curriculares 

de instrução robustos e validados tanto do plano teórico, como do prático, para que se 

verifique um processo de revivificação do ensino de EF. 

Neste sentido, é importante analisar o processo de ensino aprendizagem (PEA) 

das aulas de EF do Colégio das Escravas. Neste contexto, apesar de se sentirem as 

pressões sociais atuais, advindas da cultura vigente que se pretende instalar acerca da 

abordagem desportiva, do healtism no ensino em EF, ainda assim o Colégio mantém e 

faz perdurar um estilo e visão muito próprio. Parece-me interessante estabelecer o 

paralelismo decorrente deste estudo, fazendo a análise dos quadros apresentados pelo 

autor e o contexto educativo e formativo ao nível da EF. Sobre o estado da Educação 

Física, Graça (2014, p. 105) refere que a EF vive na contradição dos termos, “faz falta” 

mas “ vale pouco”, ou seja, é uma área de alta necessidade mas de baixa exigência. 

Afirmação com a qual concordo.  

O mesmo autor diz-nos ainda que “os compromissos assumidos pelas instâncias 

governamentais em reforçar a situação da EF no sistema escolar, em que se verifica o 

reduzido tempo, ou mesmo a perda do caráter de área curricular obrigatória. Assim, o 

estudo aponta para a existência de um desajuste claro entre as políticas e as 

implementações, verificando-se uma insuficiência de tempo atribuído à EF e a 

inadequada preparação de professores, em especial do 1º ciclo. A carência ou desajuste 

de equipamentos e instalações, recursos materiais e financeiros. O estudo, aponta também 

no sentido de que há medida que se vai avançando nos anos de escolaridade a importância 

dada à disciplina de EF vai diminuindo.” (Graça, 2014, p. 106). Os estudos apresentados 

pelo autor, especificamente o de Brandão, indicam que os alunos tendem a, atribuir um 

reduzido grau de importância à EF, a percecionar-se com falta de habilidade para o 

desporto e têm vivências negativas nas aulas. Apesar de sentir que no panorama geral faz 

sentido, uma vez que já lecionei no ensino publico, no contexto do colégio não é assim. 

                                                           
 

5 Healthism – termo usado referente à exacerbação da saúde pelo meio desportivo. 
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 Graça (2014, p. 106), noutro ponto da sua reflexão refere “a importância da 

ecologia da escola na legitimação da EF, ou seja além da importância da persuasão – 

alunos, pais, professores, diretores de turma, corpo docente, diretores pedagógicos, 

presidentes dos concelhos diretivos - e evidência científica, também vive da perceção da 

importância que lhe é outorgada pelos intervenientes aos mais diversos níveis, quanto as 

expectativas que lhe devotam e as exigências que se lhes colocam”. Tal afirmação 

verifica-se e é um aspeto fundamental na orgânica do colégio.  

 Como forma de acordar consciências e esclarecer algumas dúvidas, o mesmo autor 

pergunta “donde emana essa inépcia que se colou à pele de uma gente que na generalidade 

abraçou a profissão para continuar ligada a uma área da atividade humana que tem como 

categorias nucleares o esforço, a superação, a perseverança, o rendimento – categorias 

em tudo opostas ao conformismo, à passividade e à indolência...” (Graça, 2014, p. 107) 

refere ainda que “deve haver um comprometimento ao nível profissional com o ensino, 

isto é uma intenção de promover, ajudar, orientar e responsabilizar-se pela aprendizagem 

dos seus alunos.” Sem dúvida que é o professor o motor de todo o processo de ensino, 

logo é ele o responsável pela atitude a ter perante o processo de ensino. 

 Os dados apresentados por Crum (1993 cit. por Graça, 2014) identificam duas 

ideologias de processos de ensino em EF que têm contribuído para uma visão de não 

ensino da prática de EF na escola. O biologismo, que reproduz a EF reduzindo-a ao treino 

físico (body building, body shaping) e o pedagogismo, que transforma a aula num recreio 

supervisionado (character Building, personality shaping).  

 É sobre estas dicotomias que pretendo fazer uma reflexão sobre a minha 

identidade enquanto professor de EF. Assim, penso ser importante analisar a minha 

prática (ação) e contexto do ensino da EF no colégio. Desde já pretendo evidenciar a 

importância do incremento da socio-afetividade e dos valores, aliada a processos de 

inclusividade e de competição. Assim, descreverei os projetos de construção humana, de 

criatividade e prática de desenvolvimento motor aliada à pedagogia do coração no 

processo formativo constitutivo das aulas de EF.  
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Educação Física – projeto ou disciplina? 

Enquanto professor, foi-me pedido que nas aulas de EF os alunos tivessem a 

sensação de bem-estar; que cultivassem o gosto pela prática desportiva. Que 

proporcionasse um espaço onde os alunos pudessem disfrutar de momentos de alegria e 

de festa. Estes objetivos da EF parecem-me algo inspirados no modelo de socialização 

que descreve o processo de assimilação e perpetuação da orientação dos programas de 

Educação Física escolar em torno da expressão “Busy, Happy and Good” (Placek, 1983; 

Borys & Fishburn, 1990 cit. por Graça, 2014, p. 109) . É um modelo de ensino de 

aprendizagem aliciante, mas ainda assim pareceu-me algo redutor. A perspetiva deste 

modelo de ensino suscitou-me algumas dúvidas quanto à coesão da implementação das 

aprendizagens relativas aos conteúdos programáticos de EF e controlo das evoluções e 

avaliações dos mesmos.  

As questões que se colocam são: Como poderá um professor realizar e obter uma 

análise mais específica para a avaliação diagnóstico? Será que os alunos não passarão a 

confundir a EF como a extensão do recreio, deixando de lado o compromisso com a 

aprendizagem? Como se poderá identificar o caminho para a adequação das estratégias 

de implementação das metas adequadas ao nível de aprendizagem?  

Dois constrangimentos, um meu, quanto ao modo de implementação e avaliação, 

outro relativo à perceção dos alunos quanto ao compromisso para com as aprendizagens. 

Penso que seria difícil realizar uma análise específica de cada aluno quanto ao seu 

comportamento motor e além disso sócio afetivamente, esta aparência de alegria e 

divertimento iria mascarar medos, incompreensões e constrangimentos motores 

escondidos na multidão. Pareceu-me um modelo mais virado para a catarse aparente e 

voltada para os mais aptos, do que para o desenvolvimento dos comportamentos relativos 

aos conteúdos de aprendizagem e sistemas de relação sócio afetiva entre os alunos, nas 

aulas de EF. Um último pedido, que realizasse atividades onde o trabalho em grupo fosse 

uma constante, por forma a valorizar a auto superação e a cooperação. Percebi que este 

modelo só faria sentido se simultaneamente a EF desempenhasse um papel preponderante 

na vida de cada aluno e se vissem na concretização das tarefas o meio para evoluírem. A 

busca do ideal era o de alcançar a máxima de “mente sã em corpo são.”  

Percebi que era prática corrente receber os alunos antes da entrada no balneário. 

É crucial “olhar-lhes nos olhos”, cumprimentá-los com o olhar, chamá-los pelo nome, 
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dar-lhes os bons dias... Perceber as expressões, as atitudes, os estados de ânimo de cada 

um. Esta atitude serve para que possa preparar o início das atividades de modo cordial, 

respeitoso, permitindo-me aproximar dos alunos para lhes oferecer um ambiente propício 

ou para que simplesmente ouçam o professor. As normas de cada disciplina dizem 

respeito a regras implementadas por cada professor nas suas aulas, as quais são muito 

claras para se cumprirem desde o início das aulas. As normas são lidas e reforçadas, sendo 

feitas as advertências necessárias consoante as avaliações dos momentos e as fases da 

aula, para que sejam estabelecidos os devidos limites da ação do grupo e individual, e por 

sua vez da turma. Penso que quanto a fenómenos de indisciplina, o professor é levado a 

cair na tentação de chamar a atenção ao aluno que está em incumprimento, expondo-o, 

recalcando-o, parando os comportamentos indesejados ou descontextualizados.  

Para parar este tipo de comportamentos ou incidências, para que se dê corpo a esta 

ação do professor, nada melhor que ter como aliados os alunos que têm comportamentos 

adequados. Então, a proposta é recorrer ao grupo de alunos com que o aluno 

indisciplinado está a adotar comportamentos descontextualizados e, primeiramente, 

chamar a atenção, no sentido de perceber se eles estão em concordância com o aluno mal 

comportado, para depois com uma simples questão, verificar se o aluno alinha com o 

comportamento desejado pelo grupo. A questão é – Meninos é isso que esperam e querem 

do colega?… com o decorrer da tarefa num tempo de transição chamo o aluno à parte, e 

faço-o refletir sobre o que ocorreu certificando-me que se compromete em não tornar a 

incidir sobre as mesmas atitudes. É fundamental que este momento seja particular, mas 

aos olhos de todos os elementos da turma. Sempre de modo educado, buscando um gesto 

de aproximação. É importante que os alunos, sempre que advertidos, percebam as 

consequências negativas dos comportamentos desajustados e o que isso interfere no bem 

de todos, de modo a que percebam que tais atitudes não beneficiam o seu próprio bem. 

Nenhuma ação do professor termina em si e por si só, mas sim no sentido que cada um 

dá a essa ação. Tendo sempre por base o diálogo e nunca a advertência gratuita ou 

exposição ridicularizante. 
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Ser professor de Educação Física no colégio… 

“Aprender é a única coisa de que a 

mente nunca se cansa, nunca tem medo e 

nunca se arrepende.”  - Leonardo da 

Vinci…(cit. por "Frase de Leonardo da 

Vinci", 2015) 

 

Dimensão Ética - Educar no Colégio, tem como pressuposto assumir a nossa 

própria identidade, ou seja, fazer do nosso modo de vida, exemplo através das nossas 

práticas. Por isso, ou se fica para uma vida, ou se saí ao final de um ano. A nossa postura 

na vida e na sociedade tem repercussões na nossa forma de estar e por consequência de 

educar. A segurança transmitida pelas nossas ações queremos que seja transmitida aos 

alunos, no sentido de os aproximar aos valores que potenciamos no Colégio de Inspiração 

Cristã. Queremos que conheçam como trabalhamos. Educar segundo o exemplo de vida, 

tendo como base os valores de Cristo e de Santa Rafaela Maria. Como referido, o darmo-

nos a conhecer no início do ano, realizando uma reunião com os Encarregados de 

Educação (EE) de cada turma, é para que essa confiança e coesão aconteça. As reuniões 

têm a presença do pai e mãe do educando e na maioria das reuniões, todos estão presentes.  

Nesta reunião, apresentamo-nos, conhecemo-los, falamos da orgânica do colégio, 

do Lema, dos valores subjacentes, do horário, das dinâmicas das aulas, dos recreios e de 

um modo resumido como vamos abordar os conteúdos dando pequenos exemplos de 

situações de aula. Realizamos uma atividade relativa ao Lema do Colégio, que sirva de 

interação com os seus educandos para que mais tarde, quando as aulas começarem 

efetivamente, percebam que os seus pais já tiveram contato com os valores e a linguagem 

que se vai estabelecer. Deste modo, são os EE que dão início à atividade, envolvendo-os, 

incorporando-os no “Lema do Colégio”. Este pequeno pormenor é de extrema 

importância pois compromete EE e alunos num objetivo comum – assumir que se vai 

perspetivar um trabalho transversal pluridisciplinar até ao final do ano, ao nível do 

aprofundamento de valores – ir mais além - promovendo atitudes “magis”, experiências 

e comportamentos subjacentes ao Lema.  

 

 

http://kdfrases.com/frase/105738
http://kdfrases.com/frase/105738
http://kdfrases.com/frase/105738
http://kdfrases.com/autor/leonardo-da-vinci
http://kdfrases.com/autor/leonardo-da-vinci
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Dimensão Afetiva - É frequente ser confrontado se nas aulas eu gosto de “jogar” 

com os alunos ou se sou daqueles professores que ficam sentados e mandavam os alunos 

fazer. Quando comecei a trabalhar no colégio, jogava muitas vezes com os alunos, talvez 

demasiadas. Demonstrava, explicava e corrigia e penso que esta atitude aproxima-me 

deles. No entanto, com o decorrer dos anos, a experiência e a vivência das aulas, tenho 

adotado uma postura participante, mas de forma menos participativa. Por um lado 

apercebi-me que quando estava envolvido numa tarefa, num grupo, podia descurar outro 

grupo e ao mesmo tempo não me permitia estar atento a outras situações da aula que podia 

ser necessário mediar.  

Os alunos mostram-se sempre disponíveis para saber os porquês, se há outras 

formas de jogar e concretizar as tarefas. São alunos abertos à mudança e há novidade, 

mas competitivos. Esta atitude obrigou-me a ser mais observador, modelando a minha 

intervenção mais através do diálogo e menos com a participação prática nos exercícios. 

No entanto, tenho a noção de que quando participo numa atividade não como elemento 

de promoção de ensino – demonstrações – mas como um elemento mais, isso me 

aproxima sócio afetivamente e facilita a relação pelo desbloquear de certas barreiras 

comunicativas, favorecendo uma relação cordial, assertiva e empática. 

 

Dimensão Motora - No planeamento das aulas de EF, tenho em conta a idade, o 

tempo (uma hora, três vezes por semana) e o grau de maturação dos alunos. Nas idades 

mais baixas (10, 12 anos), começam a aparecer naturalmente desajustes de crescimento 

face ao seu comportamento motor de adaptação corporal. Tal fato leva-me a fazer 

propostas de tarefas simplificadas de coordenação e modelação técnica – jogos 

simplificados condicionados - no sentido de orientar os alunos para a execução e perceção 

prática dentro dos moldes de concretização dos conteúdos. Sempre promovendo a 

experimentação e a tentativa de sucesso. No erro observo, corrijo volto a tentar, repito, 

penso, faço, percebo o que estou a fazer e volto a realizar. Transformamo-nos em relatores 

das componentes críticas de execução de um exercício, para que o aluno adquira mais 

facilmente a imagem mental do que está a realizar. São exercícios onde também se 

condiciona a prática para se verificar a repetição de determinados gestos técnicos, 

aumentando o grau de dificuldade de forma progressiva. São valorizados uns gestos em 
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detrimento de outros; e jogo com o sistema de pontuação, para que cada aluno valorize a 

aplicação desses gestos técnicos. Faço um acompanhamento, propondo a realização de 

projetos de aprendizagem, que deem sustentabilidade às suas vidas, tornando-os mais 

comprometidos com a concretização das metas de ensino da EF. A título de exemplo, na 

abordagem de voleibol, os alunos criaram um jogo que mistura regras de Basquetebol 

com gestos técnicos de Voleibol – denominaram o jogo de BasqueteVol – “à Puerto”. 

Em anos anteriores, um grupo de alunos criou outro jogo que conjugava Basquetebol, 

Voleibol, Corfebol e Futebol numa modalidade só – denominaram esse jogo de Tuttibol. 

Este jogo adquiriu tal repercussão que tivemos os professores, os pais, elementos da 

comunidade educativa a criar encontros de Tuttibol, para experimentar a modalidade. 

 Para que se obtenham os resultados de ensino físico-motores de modo a que os 

alunos adquiram como suas as aprendizagens, o ato criador do que aprenderam e 

transformaram, deve ser dado a conhecer a todos os que partilham a responsabilidade 

educativa. Esta envolvência é um forte impulsionador das aprendizagens. Segundo, 

(Sérgio, 2003, p. 62) o ser humano não é coisa boa ou má, é um valor que implica um 

dever ser, e, simultaneamente, um dever fazer, por isso não se passa do ser ao dever ser. 

Ora, o Homem só se pode comprovar ensaiando, experimentando, discutindo e 

dialogando. Nesta medida, o aluno dá tanta mais importância às aprendizagens e ao 

aprendido, quanto o adulto (pais, professores) ou amigos derem relevância a esses 

momentos de obtenção de competência motora. Ressalvo a noção de competência motora 

de Matos (2014, p. 178) no sentido da realização individual, entre alunos, pais 

professores, entre níveis de ensino e exigências específicas de cada um. Por isso os pais 

sabem que existe um espaço, um tempo, momentos para a exploração da criatividade e 

experienciação de comportamentos motores, pelo que apoiam os alunos nesses 

momentos, ajudando-os a investigar, a estruturar e a motivar.  

Numa sociedade que não se dá tempo, conceder tempo para pensar e para agir, 

tem um valor inestimável.   

 

Dimensão Social - O colégio, por se situar nas Antas, pela sua proximidade ao 

Estádio do Dragão, influencia a atitude e os comportamentos desportivos dos alunos. 

Estes gostam de acompanhar os vários desportos e de competir. Essa influência verifica-

se ao nível dos gostos, dos hábitos e rotinas de vida, nas modalidades e clube a que estão 
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associados. Praticam futebol, basquetebol, natação e hóquei. Andam em ginásios e 

gostam das novas influências da dança. Neste sentido, é necessário orientar, 

contextualizar e ajustar o comportamento educativo expectado ao comportamento social 

e desportivo evidenciado. Beber o que de bom e culturalmente existe, fruto desta 

proximidade, sem nunca colocar em causa os valores sadios da relação humana partilhada 

cristãmente. O fenómeno desportivo é balizado através da EF, meio de fomento, de 

desenvolvimento físico-motor e de relação social. Há alguma heterogeneidade de 

comportamentos e vivências desportivas, pois alguns acompanham e outros não. No 

entanto, são estimulados a contagiar os seus colegas nas boas práticas e a participar cada 

vez mais nas atividades desportivas proporcionadas pelo colégio e depois desenvolvidos 

na sua vida pessoal ou em clubes.  

Os que não têm essas vivências e rotinas torna-se necessário estabelecer uma 

ponte para que se interessem e descubram o prazer na realização de uma modalidade 

desportiva. Essa ponte passa por identificar a modalidade em que cada um se sente mais 

apto para que se partilhe com o EE e se possível conjugar amigos para motivar a 

integração.  

 

Princípios de Modo 

“ Não fazemos amigos… 

… reconhecemo-os! ”  

Vinícios de Moraes (cit. por, "Não fazemos 

amigos,reconhecemo-os!", 2010) 

 

Os alunos com dificuldades necessitam de tempo, adaptação e conforto, porque 

normalmente sentem-se colocados de parte ou desfasados dos outros na relação corporal, 

na relação cognitiva, na relação de eficácia e na relação social (Matos (2014, p. 183). 

Normalmente são alunos que manifestam menor competência no desenvolvimento das 

aprendizagens dos conteúdos da EF. Para tal, em cada aula tenho que estar atento aos 

exercícios em que verifique a valorização do espirito de sacrificio, da ajuda, da atenção, 

do comportamento ajustado e o esforço, como veículos para a promoção das atividades 

físicas de integração sócio motora afetiva. Demonstrar compreensão e incutir através da 

prática, da repetição, da experiência, das vivências, da solidariedade, da cooperação e 
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amizade, que podem aprender a contrariar essa inação que leva ao – “eu não consigo”. 

Aliás essa expressão é erradicada do nosso vocabulário ao longo do ano. Transformámo-

la num cartaz cuja informação é explicada através de uma escada que começa no - eu não 

consigo até ao “afinal já consigo”. As estratégias para anular essa expressão iniciam-se 

através da comunicação e da proximidade a cada aluno. Incitamos a que o aluno se dirija 

ao professor e peça: explique outra vez e mostre-me; ajude-me a fazer; um amigo pode 

mostrar-me.  

Assim, começa a verificar-se uma atitude diferente perante a novidade e prováveis 

momentos de desconforto, surgindo a sensação de concretização, confiança, e autonomia 

perante a atividade. As aulas são o laboratório das experiências físico-motoras. Como 

meio de motivação o Lema do colégio serve de mote para chegar a imagens em que se 

verifiquem momentos associados a valores e estados de espírito de transcendência 

desportiva. Alguns momentos de jogos, de situações de provas de paralímpicos e 

Olímpicos, assim como gestos do dia-a-dia que marcam e se distinguem pelo bem que 

existe em cada um de nós. Ao Lema está associado um vídeo que nos transporta para a 

formação integral do ser humano em consonância com os valores que queremos trabalhar. 

É um vídeo transversal, da cultura humana, em que cada aluno vê a importância de cada 

disciplina na sua formação e da sua postura perante o bem que cada um pode promover 

perante si e perante os outros. Deste modo, há uma forte tendência para valorizar o 

desporto, a ciência a arte e a tecnologia de modo a aproximar os valores que são 

vivenciados nas aulas aos valores para a Vida.  

Como conseguimos nas Aulas de Educação Física a implementação de 

experiências que se traduzam em valores constitutivos? 

Através de uma atuação baseada nos princípios de modo enumerados por Pedro 

D’Orey da Cunha, o autor assinala que o caminho para a busca da autonomia, para se 

obter atitudes e comportamentos colaborantes e de comprometimento, implica trabalhar 

segundo pressupostos de Liberdade, Integração, Autoritarismo e Permissividade. É na 

relação destes pressupostos, com a implementação destes princípios de atuação, que se 

gera a construção de valores constitutivos de cariz empático. Estes princípios são (Cunha, 

2009c, 2009d, 2009e, 2009f, 2009g, 2009h, 2009i, 2009j, 2009k): 

 Princípio da Fascinação - o professor é quem nos faz gostar da matéria, “um 

professor é a força da natureza que motiva, em pessoa.” O Entusiasmo tem que 
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ser vivido como pré-disposição para toda e qualquer ação. Esta é a Arte, logo é 

importante que o aluno saiba para quê que aprende; 

 

 Princípio da Expectativa - Não basta que o aluno goste dos conteúdos ou da 

imagem que se fez da disciplina, é preciso que ele experimente, que ganhe 

confiança nele e dele nos conteúdos de EF, mostrando-lhes que se acredita em 

cada um, e se espera que “lá…” possam chegar – metas de ensino;  

 

 Princípio do Respeito – baseia-se no respeito pela individualidade de cada um, 

correspondendo a expectativa baseada no respeito pelo aluno, que é e deve ser 

feita de maneira única, protegendo o talento, mostrando que: “…vale a pena 

insistir, responsabilizando-o, individual e comunitariamente (equipa, grupo, 

turma)”; 

 

 Princípio do Encorajamento – é um passo essencial porque, na fraqueza e na 

frustração, mais do que corrigir o mal, há que estimular o bem. Para Cunha 

(2009j), operacionaliza-se fazendo-se uma presença atenta que alenta os alunos, 

que correm o risco de ir passando as responsabilidades para outros… para que se 

verifique este princípio ao professor compete “… exercitar o reforço positivo e 

feedback descritivo motivador…entusiasmo e responsabilidade sim, folclore e 

circo, não…”  

Nos casos difíceis, de tensão e stresse por inadaptação face às aprendizagens e à 

competição, Seirul'lo Vargas (2004, p. 24) diz-nos que “há que trabalhar para encontrar 

ou recuperar a auto confiança e a autoestima de cada aluno, para a autonomia.” Assim, 

tendo por base estas observações, podemos reservar tempo a cada aula para falar 

individualmente com os alunos. 

Indo mais além neste processo de construção de valores constitutivos subjacentes aos 

princípios anteriormente apresentados, como complemento, mas também como causa 

própria do ato constitutivo de valores nos alunos, parece-me importante ter em conta a 

análise dos “Princípios de atuação do professor, face ao Modo” de Cunha (2009b) ou 

seja, de relacionamento e de qualidade de relacionamento, que cada professor deve ter 

(Cunha, 2009d, 2009h, 2009j): 
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 Princípio da Compreensão – por exemplo: um aluno, perde o entusiasmo, 

desanima e irrita-se consigo mesmo e acha que, não é capaz… fica parado, 

apático e esconde-se nos exercícios, ou faz confusão quanto aquilo que sabe, 

e torna-se abstraído…numa primeira fase há que ser compreensivo, ajudar o 

aluno a entender, a conhecer em que estado se encontra, onde se situa e o que 

necessita para que possamos ir ao amago da questão; 

 

 Princípio da Confrontação – um exemplo, o “rebelde” que provoca e faz 

confusão com o professor, provoca-o como forma de afirmação perante os 

seus colegas de turma, goza, acha que é o melhor da turma, faz troça e chega 

tarde as aulas. Adota uma atitude de austeridade, negação e resistência, em 

vez da humildade necessária perante as regras de atuação… Por exemplo, o 

professor confronta-o com a situação que gosta e se sente bem; tira-o do jogo 

e colocando-o como treinador, ou árbitro, na posição de professor… na aula 

seguinte ele escolhe a equipa e indica um jogo, entretanto sai do jogo por 

indicação do professor, para ser de novo treinador ou árbitro, e gere os 

conflitos inerentes do jogo. Para Cunha (2009d), deste modo espera-se que ele 

entenda que a turma existe e atinge seus objetivos de igual modo, com ou sem 

a presença dele; dele espera-se a humildade inerente ao respeito que terá que 

ter para com os demais colegas, respeitando-os e percebendo que as regras de 

atuação, devendo-se enquadrar enquanto elemento responsável pelo espirito 

da equipa e de turma; 

 

 Princípio das Consequências – por exemplo o aluno ambiciona muito o 

reconhecimento da turma e quer obter a nota máxima, quer ser o melhor da 

turma. Se por um lado é positivo, por outro, essa ambição pode ser 

desestruturante, pois promove atitudes individualizantes e egocêntricas. 

Durante as aulas nos jogos tem que fazer tudo, não quer sair nunca, não  ajudar 

um colega, não se coloca no lugar do outro e demonstra não saber ganhar – 

zanga-se com os colegas que falham, não ajuda os têm mais dificuldade 

porque são fracos, troça dos que perdem... Para Cunha (2009g) quando isto 

acontece, o professor deve confrontar o aluno, não o poupando por razões do 

tipo “pode ficar melindrado comigo por lhe mostrar outra perspetiva, por 

querer proporcionar outra forma de se relacionar. Por ser o melhor o professor 
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não atua quanto ao modo de agir, de estar, pensa que é melhor não dizer 

nada… isto mascara…”, É necessário ajudá-lo a consciencializar-se das 

consequências do seu agir, comprometendo-o com o que no fundo, ele já 

experimenta, “anda a sofrer por ambição desmedida e o querer 

reconhecimento externo a todo o custo para quê?” Tende a ficar isolado, pois 

conquista o seu espaço no seio da turma, pelo medo que incute nos outros, 

fruto da sua arrogância;  

 

 Princípio da Negociação Criativa – é arte de explicar “o modo” como todos 

podem ficar a ganhar. Confiança é uma das chaves da sabedoria, da liderança 

e da pedagogia. Magalhães (2001) realça para a atenção às diferenças entre o 

seduzir e o educar. Diz-nos que “muitas vezes quem não têm autoridade sobre 

os que estão sob a sua responsabilidade, têm tendência a seduzi-los ao invés 

de os educar. Aparentemente, é mais fácil “seduzir”, dar uma resposta 

imediata face ao problema, com resultados imediatos, mas sem 

sustentabilidade, sem fundamento de verdade, com incoerências que ficam 

patentes ao longo do tempo”. A este respeito Espar (2011) refere que o mesmo 

acontece com o treinador, quando tenta mascarar a sua atuação com a 

finalidade de ganhar, pois o treinador tem tendência a cair na falacia do “não 

tem tempo”, então adota estratégias em que seduzem seus jogadores, em vez 

de os “educar”. Magalhães (2001) reforça dizendo que na arte de educar está 

na durabilidade dos comportamentos, na sedução a fugacidade da tentação de 

uns breves momentos. Para Cunha (2009f) ganhar num PEA, “tem de ser” a 

consequência lógica do processo e não o meio para que se realize o processo. 

Quando se cai nesta tentação de transformar o ganhar ou o “fazer por fazer” 

como meio de resposta para se justificar a concretização do processo, a 

ansiedade, a pressão, ganha uma dimensão degenerativa nos alunos, 

impregnando as suas atuações pelo medo de perder ou não fazer. É aqui, neste 

desfasamento do processo que se gera a diferença entre o saber ganhar, não 

sabendo o que se ganha, e o saber perder, sabendo o que se fez; 

 

 Princípio do Diálogo – quando um aluno precisa falar, de ser ouvido e 

escutar. Os seus problemas são outros, fecha-se e esconde-se da tarefa. 

Quando a concentração nas aulas se confunde com problemas da vida familiar 
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e pessoal ou outros. Geralmente quando um aluno tem um problema e precisa 

de falar, também se está mais predisposto a ouvir. Mesmo que se verifique 

algum desfasamento comportamental em dada situação, terá de se demonstrar 

o respeito pelo outro e a tolerância face as suas circunstâncias, ser generoso, 

dando, uma resposta positiva de diálogo, face ao problema ou bloqueio na 

aprendizagem. (Cunha, 2009i) 

 

 Princípio da qualidade que é o – Princípio da Exigência – simplesmente dizer 

não à mediocridade, ser-se diferente, saber porque se é diferente sendo um 

igual entre os demais. A irmã Irene, explica este princípio de um modo muito 

simples, “…onde quer que estejamos, devemos querer mostrar que somos 

diferentes: pela nossa educação, pelos nosso princípios de vida, pelos nossos 

valores. Todos os dias fazemos o bem e comprometemo-nos a ser melhores, 

do que aquilo a que já estamos acostumados a ser. Assim estes princípios 

traduzem-se em comportamento em organização, em fair play, em educação, 

nas aulas e nas tarefas de aprendizagem … Todas as disciplinas podem 

funcionar como um todo. É na busca do positivo em todas as situações vividas 

no colégio que mostraremos a nossa diferença…” (Cunha, 2009e). 

A figura 1 pretende mostrar todos os valores e princípios de modo vivenciados 

durante a aula de EF. 

 

 

 

 

Figura 1. Princípios constitutivos e valorativos 
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O desafio que se estabelece entre a Formação e a Liderança para que se verifiquem 

estas aprendizagens e relações nos seres humanos, segundo Freud, tem de se considerar 

duas dimensões; o eixo das obrigações que se cruza com o eixo das devoções, ou seja, o 

eixo do dever e o eixo do prazer. O 1º eixo vai da casa ao trabalho, é o eixo da família-

escola. Com este cruza-se o 2º eixo, o do “Prazer”, que vai do grupo informal, do café, 

das brincadeiras, ao outro extremo, onde está o grupo mais formal do compromisso, do 

clube desportivo, da música, do partido político e da Igreja. A falta de um destes quatro 

polos, ou a exacerbação ou a inibição de um deles, no nosso sistema constitutivo da 

personalidade, causa, de algum modo, desequilíbrio e desestruturação (Freud, cit, por 

Cunha (2009a).  

 

 

Preparar e intervir na aula de Educação Física – a minha prática 

 

Conteúdos, Diagnóstico e Perspetivas 

 

Em cada ano letivo, tenho como principal preocupação observar os alunos, 

compreender o seu comportamento físico-motor, modo relacional, analisar o seu contexto 

familiar e social, enquadrar o nível de vivência individual de cada aluno, com a exigência 

e expectativas. Assim, é fundamental ver o aluno, olhar o aluno: na perspetiva educativa 

técnica de desenvolvimento; perceber a perspetiva familiar; enquadramento na perspetiva 

futura, que Homem. Analisar e prever o tipo de relação aluno/professor, a relação entre 

alunos, em contexto de grupo ocupacional, para depois perspetivar os conteúdos, a 

organização e planificação das aulas de EF. Tenho em conta as diferentes agências 

educativas de socialização, como a família, o clube e influência desportiva, para que 

sejam motivos facilitadores das aprendizagens. Estabeleço prioridades no tipo de 

comunicação, enquadro-a no modelo de ensino a desenvolver, de modo a distinguir, 

reconhecer e correlacionar os conteúdos, formas de atuação, percebendo que valores 

constitutivos se revestem as atividades, para que possa intervir de forma mais assertiva 

sobre as relações, os conhecimentos e as habilidades motoras que pretendo que os alunos 

adquiram. Sempre a par dos elementos constitutivos da cultura organizacional do 

Colégio.  
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Os alunos funcionam por motivação e interesse, por isso é necessário colocar-lhes 

constantemente desafios. Por exemplo, adoram jogar contra o professor. É fundamental 

valorizar  pequenos avanços nas aprendizagens que se vão realizando. Cada aula é um 

momento avaliativo pró-ativo positivo. Deste modo, estaremos a fazer constantemente 

uma “avaliação bio-psico-relacinal de cada aluno” (Figueiredo, 1996, p. 64). 

 

Organização, Planeamento e Valores 

Na cultura organizacional, está instituída a educação em valores. O planeamento 

e as aulas, como já foi referido, passam obrigatoriamente pela educação em valores. Nas 

aulas procuro que os alunos aprendam não só a fazer, mas também a pensar antes de fazer 

e acima de tudo a ser. Como? Consciencializando-os das regras de boa convivência e 

generosidade para partilhar. A promoção de uma atuação nas aulas, com base em Valores 

funciona por “sistema de contágio” das atitudes, comportamentos experimentados e 

vividos. Deste modo, toda a programação anual, metodologia, organização das aulas, 

tarefas e atividades, bem como o desenvolvimento das relações interpessoais têm como 

base “Valores”; estruturam-se em cadeia, como fator generativo da ação de forma 

positiva. A única pressão que se sente quanto à disciplina de EF é que esta, por excelência, 

é a disciplina onde existe prática. Com toda a certeza a construção desses valores em cada 

um, que se  faz sentir no modo como se relacionam no contexto da aula e que surte efeito 

no PEA.  

 

O Que Faço? Como faço, como penso? Meios, estratégias e métodos… 

Tenho como principal preocupação que todos os alunos tenham oportunidades 

iguais de concretização das tarefas. Nas formas jogadas, através da simplificação dos 

jogos, de modo e forma a direcionar a execução – método global de aprendizagem. 

Segundo Graça e Mesquita (2011, p. 142) a utilização de formas básicas de jogo, por si 

só, não fornece oportunidades suficientes para os alunos melhorarem. Assim, justificam-

se situações simplificadas, preservando a relação de cooperação/oposição e o objetivo do 

jogo. Só em situações muito específicas, aplico o método analítico de desenvolvimento 

motor e aprendizagem. Realizo com frequência trabalho por estações, com estruturação 

de progressões por níveis de execução.  
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Este modelo de estruturação da aula e do processo de ensino aprendizagem está 

descrito em Graça e Mesquita (2011, p. 144)  como modelo de abordagem progressiva do 

jogo. Este modelo obriga-me a uma avaliação constante do desempenho da capacidade 

de execução técnica individual, a uma adaptação constante das atividades em função dos 

objetivos, para que não se sintam defraudados nas suas expectativas: deste modo, as 

habilidades técnicas são abordadas em função da compreensão do jogo, de modo a 

respeitar as ambições e imagem pessoal que cada um faz de si no contexto das 

aprendizagens. No fundo, são a síntese apresentada por Graça e Mesquita (2011, p. 146). 

 

Como estabeleço prioridades no processo de ensino aprendizagem? Que 

Estruturação? 

 Observando todos e cada aluno para os enquadrar por níveis, tendo em conta o 

seu domínio técnico e sócio afetivo. Implica a análise e o cruzamento de dados segundo 

dois eixos, a realidade e a expectativa, ou seja, o processo diagnóstico com o 

levantamento de problemas e dificuldades sentidas, na realização das atividades 

propostas. Como? Através da autoavaliação dos alunos, que realizam no final e ao longo 

das suas intervenções, e de situações de exercícios simplificados. A partir daqui é criado 

um “inventário” das dificuldades e problemas dos alunos ao nível dos conteúdos e 

expectativas, de modo a estruturar uma linha orientadora a partir da qual se estabelecem 

as atividades em função das necessidades. Ao realçar os problemas também referencio as 

áreas em que se destacam. A natureza dos jogos é cooperativa de modo a estabelecer um 

plano de intencionalidades. Nas palavras de Graça e Mesquita (2011, p. 150) é 

fundamental considerar os aspetos fortes e não os fracos para elaborar as propostas de 

trabalho visando a autonomia e a relação (conceito de imagem; conceito de execução 

prática; relação entre pares; relação corporal com a atividade).  

É aqui que entra o lado estratégico da implementação do programa e 

desenvolvimento dos respetivos conteúdos programáticos: comunicação e linguagem, 

empatia e escuta ativa. Para (Rosado & Mesquita, 2011, p. 73), a aplicação destas 

estratégias deixam os alunos confortáveis quanto a sua imagem e motivação perante as 

metas a atingir na disciplina de EF. Fomentar o bom clima de aula é sinónimo de fluidez 

do decorrer da aula, importantes para obter ganhos individuais ao nível da confiança, 

auto-estima e respeito entre pares. A aceitação eleva-se, manifesta-se através da 
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responsabilização de cada um, verificando-se na predisposição para a realização das 

atividades, aumentando a vontade de competir, intrínseca e externamente (Rosado e 

Mesquita (2011, p. 93). 

“Quem tem a qualidade da assertividade 

sabe dizer não àquilo que fere sua integridade e 

contraria seus valores, mas faz isso sem agredir 

nem desrespeitar o outro.”  

Leilla Navarro (cit. por "Leila Navarro: 

Quem tem a qualidade da assertividade...", 2015) 

    

Como atuo?   

 

Começo por planear no sentido de estimular e reforçar a motivação dos alunos nas 

aulas. Como? Ensinando-os a observar; explicando como podem desenvolver as 

atividades e as tarefas, o conhecimento; fazendo-os perceber para que servem as 

competências motoras, dar significado; que percebam as suas reais capacidades.  

Pretendo aulas com poucos tempos de transição e muito tempo de empenhamento 

motor. O “feedback” é dirigido de modo a colocar em evidência o comportamento 

individual ou entre pares. É normal que não teça considerações gerais sobre atuações 

particulares. Tento ser incisivo, concreto e “pessoal” no “feedback”; tento estar próximo 

e equidistante, tal como advogam Rosado e Mesquita (2011, p. 90). As atividades 

maioritariamente são situações jogadas, sob formas reduzida, de modalidades coletivas 

que dominem ou realizando jogos pré-desportivos. Uso demonstrações, com o objetivo 

de realçar aspetos fortes  - componentes criticas de execução e deixar em aberto um tempo 

e um espaço para evidenciarem dificuldades – é comum em algumas turmas ser eu a 

iniciar as demonstrações de alguns elementos gímnicos ou técnicas de basquetebol e 

realizar de forma “distorcida” e pouco correta, para realçar que não nascemos a saber 

realizar os elementos gímnicos ou outros na perfeição. Há sim um caminho a percorrer, 

no sentido de ir superando etapas até se chegar ao efeito final pretendido. Procuro apelar 

sistematicamente para que mostrem e evidenciem as suas capacidades, os seus “talentos”. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011, p. 97) é fundamental perceber em cada aluno, qual o 

melhor modelo de intervenção. Uns se necessitam de ver bem feito, outros precisam ver 

onde erram (modalidade & corpo & maturidade).  
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É nesta evidência que se estabelecem várias formas de comunicação, sendo na 

confrontação com a realidade individual e global, formas de superação que tento alicerçar 

as situações de ensino aprendizagem das aulas de EF. Estabeleço trabalho por níveis, onde 

os mais aptos, que manifestam maior facilidade, integram grupos onde possam colaborar 

e demonstrar no decorrer da realização das propostas de trabalho.  

Nesta caminhada, juntamente com os alunos, estruturo um processo orientado, em 

que as turmas são convidados a construir um plano para implementação dos conteúdos 

programáticos, bem como a sequência das modalidades a abordar. Posteriormente são 

eles que ordenam as atividades e a constituição dos grupos onde vão desenvolver o seu 

processo de ensino-aprendizagem. Como referem Rosado e Mesquita (2011, p. 108), se 

entendermos que o aluno é um construtor ativo das suas aprendizagens, que esta exige a 

participação ativa dos participantes é preciso compreender o que se faz, onde se faz, 

considerando a necessidade de se apoderarem dos contextos de aplicação e no porquê 

fazer. É neste compromisso com a responsabilidade e desenvolvimento que é necessário 

clarificar, hierarquizar os problemas e as dificuldades, ajudando-os a situar-se para que 

percebam onde estão, que soluções, que meios têm, em que nível se encontram, para que 

consigam delimitar as atuações e focarem-se nas aquisições que necessitam com vista à 

obtenção das metas pretendidas. No imediato, e numa fase inicial, “perde-se” tempo, mas 

ganha-se com o tempo, objetividade, confiança, responsabilidade e empenho6. Por 

período são organizadas de forma estratégica três modalidades.  

Pretendo que os alunos em cada período, em cada aula na concretização de cada 

atividade, percebam de um forma clara e objetiva onde vão precisar de mais tempo, mais 

ajuda, mais empenho, mais colaboração dos seus pares. A estrutura das tarefas e a 

responsabilidade atribuída aos alunos fazem com que o aluno se implique mais 

eficazmente com o exercício. A minha missão é a de gerir a gratuidade e orientar na 

concretização e desenvolvimento da aprendizagem. Como referem Rosado e Mesquita 

(2011, p. 109), o professor permite um controlo efetivo do comportamento, bem como a 

avaliação do próprio processo. Neste contexto, emerge o conceito de accountability7 

estabelecido com o aluno. 

                                                           
 

6 Empenho – valor, fator intrínseco, não diretamente observável. 
7 Accountability – conceito referente à pessoa que não foge às suas responsabilidades, que se compromete 

com… 
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 Com esta estratégia é comum surgirem dois problemas associados: um ao nível 

de organização interna da turma, que se reflete no modo relacional entre pares, e o outro 

no desenvolvimento físico-motor e aprendizagem, ou seja, na intenção de realização da 

tarefa. Tendo esta base de atuação, sócio afetiva é necessário uma forte ação pedagógica 

quanto ao modo ser e de estar, apelando aos valores da cooperação, entreajuda, tolerância 

e respeito, usando intervenções comunicativas descritivas diretas, com base na pedagogia 

de valores constitutivos. Uso todos os espaços que tenho ao meu dispor – o ginásio e o 

campo exterior; ou o ginásio e o palco, para ganhar mais tempo em empenhamento motor 

e proporcionar igualdade de oportunidades. Proponho atividades onde configuro grupos 

de atuação para a concretização de exercícios onde nem todos têm o mesmo nível de 

execução técnica – heterogeneidade técnica. Pretendo coagir os que mais facilmente 

aprendem para se disponibilizarem a ajudar a aprender. Estimulo à competição entre 

grupos, visando a verificação das aprendizagens, através da atribuição de pontuação para 

determinado gesto técnico e as evoluções/avaliações são verificadas entre os elementos 

do grupo e inter-grupos. Para Rosado e Mesquita (2011, p. 111) ressalta a importância de 

comprometer, de forma explicita, os praticantes nas tarefas de aprendizagem, pelo recurso 

a sistemas de pontuação, que confrontam o aluno com a obrigação de… Uso o conceito 

“aluno/professor”, sendo os alunos que ajudam a superar algumas dificuldades técnicas 

ou interpretativas de determinado conteúdo.  

Esta forma de atuação exige que esteja atento a cada grupo supervisionando o 

modus operandi8, de modo a que não haja desvios ou incorreções no desenvolvimento 

das atividades. Geralmente faço uma demonstração com os alunos menos aptos, e mais 

tarde com os outros, integrando-os em grupos de trabalho para reforçar os aspetos que me 

parecem importantes. Tento estar atento às prestações de qualidade, com elevada correção 

técnica. Corrijo individualmente, descrevo as situações de envolvimento, enaltecendo as 

pequenas evoluções de momentos de superação, partilha e amizade. Afinal é isso que 

conta. O erro é natural, na justa medida da variação entre o empenho e o desempenho da 

ação. Este suporte é baseado em demonstrações práticas executadas por mim, onde faço 

questão de errar (Mimicry – teatralidade da demonstração) para repetir, mostrando um 

processo contínuo de adquisição de novos padrões motores, adaptados ao nível 

interpretativo ou técnico, da maioria da turma, ou grupo, para mostrar que através da 

                                                           
 

8 Modus operandi – estrutura e modo de funcionamento, regras de ação e hierarquia de prioridades. 



57 

 

resiliência e consciência da evolução pode-se atingir a consecução eficaz da atividade. 

Como defendem Rosado e Mesquita (2011, p. 113) o erro pode ser visto como um 

fracasso, mas se a perspetiva for criterial, centrada no processo, na motivação intrínseca 

(empenho), pode ser um instrumento poderoso de aprendizagem. Relembro o exemplo 

que dei da sequência gímnica. Esta forma de lidar com a exigência, mas também com o 

erro deriva do sistema de valores que implementamos na relação entre pares e destes para 

com o professor. O professor nem tudo sabe e o aluno nem em tudo erra. Não acredito na 

ideia de que “a errar é que se aprende”. Mas acredito que é a tentar, no experimentar de 

forma consciente, é que se melhora. Sobre esta consciência de atuação e retroação falarei 

mais à frente no conceito de empatia gerado através da aula de EF, que explica muito da 

nossa forma de lidar com a – tentativa – reflexão – ação.  

“A arte consiste em fazer os outros sentir o que nós sentimos...”  

Pessoa (2012, p. 231) 

 

 

Como comunico? 

A dinâmica da aula é conseguida, realizando no início a apresentação das 

atividades e dos seus objetivos – sucintos e claros. Tento evidenciar nas progressões 

pedagógicas os elementos críticos de execução que importa focar na realização das 

atividades. Durante a aula vou observando e falando com os alunos de modo a verificar 

se os exercícios estão de acordo com os efeitos desejados. O objetivo é o de adaptar, 

reajustar, promover e desenvolver relações e retroações, comportamentos, no sentido do 

cumprimento dos objetivos parcelares. Nos últimos cinco minutos é crucial dialogar com 

os alunos, perceber o que conseguiram cumprir e o que ainda têm que fazer, para atingir 

a meta a que se propõem. Por vezes, alguns alunos têm uma perceção errada do seu nível 

de execução motora, pensando que estão a realizar corretamente determinado exercício. 

Só conseguimos perceber isto através do diálogo. Nesta “conversa”, dou especial atenção 

às suas descrições, anotando, ao mesmo tempo, as ideias que dão para conseguirem 

melhorar as suas prestações, promovendo uma autoavaliação individual constante. Esta 

autoavaliação final é o culminar de uma avaliação que vou realizando no decorrer da aula. 

Assim, vou questionando os alunos sobre o modo de execução pretendida e a realizada; 

tento perceber o grau de conhecimento, se o nível de perceção que cada um em de si, 
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corresponde ao desempenho verificado. Assim, pretendo que tomem consciência se o 

nível de empenho, corresponde ao desempenho real.  

É através do diálogo e no modo como comunicar (aluno-professor-aluno) que 

estímulo à “relação partilhada” na aula. Esta estratégia de atuação complementa e 

fortalece as relações interpessoais e vinculam o aluno ao PEA de forma mais duradoura. 

No estabelecimento de prioridades de formação didática em EF. Onofre (1995) realça que 

existe um conjunto de competências que tem vindo a ser indicado como fatores de sucesso 

na intervenção pedagógica. Esses fatores predem-se com a deteção de problemas 

relacionados com as dimensões de intervenção pedagógica relativas ao processo de 

instrução, organização, disciplina e clima relacional. Detetam-se tão mais rapidamente 

quanto os intervenientes, os alunos, são escutados aquando da implementação dos 

exercícios. 

As turmas nas aulas de EF, normalmente apresentam um nível de comportamentos 

e padrão motor relativamente homogéneo, verificando-se uma competência técnica 

regular o que permite fazer um trabalho ajustado por níveis de desenvolvimento físico-

motor. A eficácia é sempre um fator a ter em conta na proposta de realização e 

implementação das atividades, sendo valorizado gradualmente enquanto processo 

inerente ao desenvolvimento de cada aluno e, por último, como finalidade. 

Perante diferentes ritmos de aprendizagem, penso que o trabalho por estações para 

o desenvolvimento do mesmo conteúdo, pode ser um meio facilitador e motivador das 

aprendizagens. Temos facilidade em colocar informação no ginásio, ilustrações 

realizadas pelos próprios alunos, que antes de abordar uma determinada modalidade, em 

grupo, ou individualmente, selecionam os conteúdos que acham mais pertinentes saber. 

Segundo Siedentop citado por Rosado e Mesquita (2011, p. 80), a informação precede a 

realização das atividades para qualificar essa prática. Quanto mais claro e preciso ficar o 

objetivo do exercício, imagem ou excerto de imagens, maior ênfase o aluno dará ao 

momento de aprendizagem para garantir uma execução de qualidade. Uns dão mais 

importância às regras, outros aos aspetos técnicos e há medida que vão dominando os 

aspetos técnicos passam para os aspetos táticos e de interpretação do jogo. Eles criam os 

cartazes. Relativamente à problemática na área da organização da intervenção 

pedagógica, Siedentop (1991) refere que é necessário ter em atenção a gestão do tempo 

da atividade e gestão do grupo de alunos, como fatores importantes para o sucesso 

pedagógico na aula de EF, assim penso que o uso de comunicação estática ou áudio-visual 
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é fundamental para criar uma aula dinâmica e fluida, para além de promover a autonomia 

e capacidade de decisão de cada aluno. 

Estes são aspetos importantes que orientam positivamente as aulas. A gestão do 

grupo, o modo dinâmico relacional-funcional e a organização dos exercícios torna-se uma 

tarefa de reflexão, de mediação, motivadora, fundamental para a concretização das 

aprendizagens, nem sempre de fácil construção. Pretende-se não perder tempo na 

transição das tarefas e os alunos implicam-se mais especificamente na realização dos 

exercícios, facilitando o empenho – sensação de querer fazer bem, pela envolvência 

criada para a concretização da tarefa.  

 

Observações finais 

A minha atuação pedagógica, assenta na forma de atuação atrás explicitada, 

porque os alunos têm uma boa capacidade de observação, são ajudados a ter uma visão 

realista dos fatos auto-avaliando-se, permitindo-lhes fazer uma análise sobre as suas 

capacidades e ao mesmo tempo desenvolver um sistema de sentimentos resultantes das 

suas ações. Simultaneamente são realçados quando são capazes de abdicar do seu tempo 

e da sua “alegria” pessoal para levar o seu colega a aprender – ensino entre pares. Penso 

que os alunos se sentem realizados na concretização de determinada tarefa, aprendendo a 

transformar uma alegria pessoal numa alegria comum. Considero ainda que assim 

entendem o que é espirito e trabalho de equipa. Abdico um bocadinho aqui, para 

chegarmos todos mais além. Valorizam a diferença, organizam-se em função dos seus 

talentos, cooperando, percebendo o sentido dessa ação, promovendo a igualdade de 

oportunidades para concretizarem as aprendizagens de forma mais eficaz. Os alunos 

gostam de Jogar e neste contexto são destacados dois fatos: sem adversário não há jogo e 

quanto mais difícil for o meu adversário, mais eu tenho que melhorar. Então entra a 

competição como fator de ensino aprendizagem. 

Acatam com sentido de responsabilidade e espírito crítico a instrução do professor 

e assumem com facilidade a tarefa, partilhando os seus conhecimentos com os outros. 

Segundo Onofre (1996), as situações educativas podem colocar diferentes tipos 

de dificuldade em função da natureza da atividade de ensino-aprendizagem. Nesta medida 

torna-se fundamental gerir a sequência de atividades em função do tipo de relação que se 

quer estabelecer com os alunos. Por exemplo na avaliação diagnóstica identificamos que 
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em determinada modalidade a maioria dos alunos apresenta dificuldades comuns. Rosado 

e Mesquita (2011, p. 85) referem que é a qualidade deste processo diagnóstico que vai 

determinar a qualidade da intervenção, prescrição que se seguem ao planeamento. Logo, 

a fase de prescrição envolve organização de feedback ou a indicação de uma atividade 

motora que permita resolver essa insuficiência. Segundo os mesmos autores, o tipo de 

relação entre professor aluno e estratégia da abordagem dos ensinamentos influência o 

estatuto e a relação que se pretende estabelecer.  

Assim, criar e realizar as atividades propostas, adaptadas pelos alunos, para que 

possam “treinar” determinados aspetos que querem melhorar, é um elemento relevante 

da minha prática pedagógica. Por exemplo, um grupo de alunos tem dificuldade em 

realizar o drible de progressão e o lançamento em suspensão. A atividade proposta é que 

equipas de 3 elementos realizem situação de jogo (2 x 2 + 1) a equipa que ataca, tem 

sempre superioridade numérica, com restrição no número de passes, chegam a 

determinada zona do campo uma linha de três pontos, têm lançar mesmo com oposição 

adversária – o jogador que entra com a bola nessa área tem que lançar; quem lança sai e 

entra outro jogador pela equipa que conquista a posse de bola. Ao mesmo tempo no 

campo ao lado estão em situação de jogo de (3 x 3 street basquetebol) onde o drible não 

é permitido, obrigando a que a cada passe, haja uma desmarcação. Carece que só podem 

lançar em suspensão. Estes grupos são formados para 3 ou 4 sessões de aula. Depois dos 

objetivos concretizados, alteramos os grupos em função dos novos conteúdos da 

modalidade e da unidade didática a abordar. Porque não conduzi-los para serem os alunos 

a encontrar os exercícios e as respostas que lhes pareçam mais coerentes face às suas 

dificuldades, construindo um exercício num contexto propício para os ajudar? 

Por que não questioná-los sobre a ordem de desenvolvimento das modalidades ao 

longo de um período (ex: ginástica solo, jogos pré-desportivos, badminton e basquetebol). 

Se, por exemplo, a modalidade onde apresentam maior dificuldade é o badminton, 

podemos ter três tipos de abordagem – 1º dar badminton logo no início, num bloco 

didático só, sem a intromissão de outras modalidades ou objetivos; 2º enquanto vamos 

dando as outras modalidades introduzimos uma estação de badminton em todas as aulas 

até percebermos se estão preparados; 3º juntamos esta modalidade com uma outra – 

ginástica solo - e abordamos as duas modalidades simultaneamente. Penso que tais 

atitudes de gestão, influenciam positivamente a relação ensino aprendizagem.  
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Para uma boa abordagem pedagógica dos conteúdos é fundamental, ter em conta: 

as condições físicas, o espaço, o número de alunos, de modo a que consiga que estejam o 

máximo de tempo em empenhamento motor, que não haja filas de espera. É importante 

que tenhamos planos alternativos para que se possam cumprir os objetivos de 

aprendizagem. Outra estratégia passa por, antes de fazer transitar os grupos de trabalho 

pelas estações, durante um ou dois minutos, fazer a observação do grupo que está a 

realizar o exercício com dinâmica de atuação diferente. O objetivo é criar fluidez no grupo 

que vai iniciar o novo exercício e que de alguma forma pode influenciar a dinâmica – 

desde de que positiva - dos novos elementos que o querem concretizar.   

Outra estratégia, está em podermos integrar algum elemento que execute com 

mais facilidade o exercício e que possa ajudar os demais, mantendo-se durante uma aula 

como elemento comum ao exercício; reajustar regras de ação; número de jogadores e 

regras de jogo.  

Na constituição das equipas, parece-me importante fazer “equipas equilibradas9”, 

heterógenas do ponto de vista do desempenho motor, visando a homogeneidade entre 

grupos. A constituição destas equipas passa por Ver três níveis de seleção: 1º - avaliação 

diagnóstica; 2º - verificação dos melhores; 3º - visar as metas. O processo de constituição 

das equipas passa pela gestão das seguintes estratégias, por exemplo, de modo aleatório, 

quatro elementos são escolhidos para constituir as suas equipas; consoante o nível dos 

alunos que vão escolher eu indico a ordem de quem vai escolher. Na segunda ronda de 

escolhas sou eu quem elege os elementos para cada equipa; aqui reparto os alunos com 

mais dificuldades pelas equipas, de modo a que não sejam os últimos a serem escolhidos, 

nem fiquem todos na mesma equipa. Na terceira ronda, voltam a ser eles a terminar a 

seleção das escolhas dos elementos para as suas equipas. Esta estratégia funciona em 

função do processo de desenvolvimento físico-motor, do objetivo relacional entre os 

elementos do grupo de trabalho e manter-se-ão durante mais algumas sessões de aula. 

Posteriormente, serão alterados adotando outras estratégias em função de novos objetivos 

e relações interpessoais, ora voltada para a valência dos mais aptos, ora voltada para a 

sobrevivência dos mais fracos, visando a tendência global para o equilíbrio das suas 

                                                           
 

9 Equipas equilibradas – Equipa aferida a outras relativamente a aspetos técnicos, táticos, físicos e 

relacionais, no desenvolvimento de um JDC. 
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atuações e a busca da superação dos que querem aprender. Reforçando, sempre, todos os 

que de forma direta e indireta contribuíram para o impregnar dessa relação.  

Tenho como certo que o processo de ensino aprendizagem em EF é ele próprio 

um processo onde a superação de dificuldades tem de ser acompanhado de um valor 

emotivo, emocional empático muito elevado, para que se verifique e perdure. Isto exige 

que o professor e os seus alunos possam valorizar esses momentos, mas, ao mesmo tempo, 

implica que falhem e que dêem conta das suas reais dificuldades. Assim, têm nova 

oportunidade para que possam recolocar-se perante a situação de aprendizagem e a partir 

daí evoluir e encontrar as razões da aprendizagem. Penso que é natural haver situações de 

avanço e de recuo na relação de proximidade e efetividade do PEA com os alunos, no 

entanto, nunca se deve abalar a confiança e a autoestima de cada aluno.  
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A “Ressonância Empática”10, o meio para a pedagogia do coração em 

Educação Física 

 “… Com calma e assertividade, evita-se 

problemas, conquista-se a Excelência”… 

 

Peterson Fortes (cit. por "Peterson Fortes: Com 

calma e assertividade, evita-se...", 2015) 

 

Segundo (Seirul'lo Vargas, 2004), esta comunicação assertivo-motriz empática, 

que parte da compreensão interpessoal de base afetiva denominada de “Ressonância 

Empática” chega a poder prever não só a atuação físico-motora á qual o aluno está 

envolvido, como também, o que sentir nos momentos imediatamente seguintes, pois nós 

próprios de algum modo também já o vivemos. Estes momentos são geradores de emoção, 

logo de predisposição para a ação.  

É o verdadeiro sentido da ressonância empática que nos permite não só 

colocarmo-nos sentimentalmente no lugar do outro, mas também estar realmente no seu 

lugar. Obter esta sentimentalidade, para (Seirul'lo Vargas, 2004), só é possível quando 

temos uma alta impregnação afetiva que nos impulsiona, nos dá a energia extra para 

realizar a ajuda e a cooperação para a ação que se crê/cremos que cada aluno vá necessitar 

ao termos identificado “projetivamente11” as suas necessidades. Assim, por meio da 

compreensão empática e através de uma excecional pro-atividade da comunicação, é-se 

assertivo. Este encadeamento de acontecimentos, facilmente nos transporta e torna-se 

verificável em algum episódio da aula, mais especificamente em situações jogadas.  

Quando verificamos tais características nestes episódios da aula, ao mesmo tempo, 

identificamos claramente que em algum momento da nossa vida quotidiana estes 

comportamentos, de um modo “igual12” ou parecido, já nos aconteceu, ou já os 

vivenciámos. Daí a necessidade de tentar, experimentar e executar. Assim sendo Damásio 

(2010, p. 70), na definição de valor biológico como pilar constitutivo da consciência, 

                                                           
 

10 Ressonância Empática – conceção descrita por (Seirul'lo Vargas, 1996) nos deportos de equipa 
11 Projetivamente – entenda-se como, planeamento para satisfazer…  
12 Igual - no sentimento mas, semelhante face ao contexto… 
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refere este impulso, “…a tomada de partido de, a ação de ajudar, e a de ser necessitado, 

como o fulcro para a compreensão e entendimento da base da sobrevivência humana, 

constituindo-se como sentimento, sendo a base da construção de uma forma de 

consciência.” 

Estes processos descritos são consequência da observação da aula e do Jogo, tendo 

como ponto de partida a perspetiva do aluno que nela participa e joga, ou seja do 

Individuo que participa ativamente na relação criada para o efeito da aula, do exercício 

ou do Jogo. 

 Tendo como exemplo a expressão utilizada regularmente pelo observador 

quando, em determinado momento diz ”…não se entenderam quanto ao passe que tinham 

que realizar…”, nesta análise simplista, o que se identifica é a não verificação da tão 

necessária assertividade e envolvência empática. Isto porque, do ponto de vista técnico o 

aluno até pode saber fazer o passe em causa, do ponto de vista interpretativo e cognitivo. 

Eles podem saber qual a solução, mas do ponto de vista assertivo e comunicativo algo 

correu mal nos seus processos de dedução. Do ponto de vista da compreensão empática, 

e segundo Marandon (2001) relativamente ao exemplo apresentado verifica-se que o 

conjunto de esforços implementados para aceitar o outro na sua singularidade, desde o 

ponto de vista sensitivo de interesse comunicativo e dessa identificação com o outro, não 

ocorreu como devia.  

Enquanto professores devemos interpretar que esse esforço e essa sensação, ou 

ilusão e interesse por colocar em comum - comunicar - a mesma finalidade, tem início 

com a compreensão comunicativa emitida, e isto passa por um processo cognitivo de 

identificação e execução, ou seja, conhecimento, identificado e descodificado. Para 

Seirul'lo Vargas (2004) aliar este processo com, “o Impulso13”, o interesse que tem a sua 

base de afetividade pessoal que o une aos demais com quem se relaciona, tem uma força 

inigualável. E assim se chega à tão desejada amizade e cooperação para a superação.  

Segundo a análise de Seirul'lo Vargas (2004), quando aparecem distorções na 

ajuda prestada e na cooperação entre indivíduos, deve-se essencialmente a conflitos 

cognitivos ou afetivos. Enquanto professores ter consciência destes fatores, permite fazer 

                                                           
 

13 Impulso – ponto de interesse que me faz mover e agir… 
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uma análise concreta, desvalorizando inúmeros fatores de “ruido*14” avaliativo, 

permitindo-nos concretizar o processo ensino-aprendizagem com maior eficácia.  

O senso comum diz-nos “…como não foram capazes de ver o passe ou a finta, o 

remate que tinham que fazer? Não veem?…” Para Seirul'lo Vargas (2004), estes erros de 

execução técnico-tática ou motriz, são estudados e atribuídos ao controlo emocional e 

tomada de decisão, poderão ser conflitos entre sistemas da estrutura percetivo-

coordenativa, que só desaparecem quando superado “o desejo ou a ansiedade” provocada 

pela realização adequada da ajuda e da cooperação nos respetivos tempos e espaços. A 

assertivo-motricidade elimina os conflitos cognitivos, ao mesmo tempo que a empatia, os 

conflitos afetivos e emocionais. Deste modo para Seirul'lo Vargas (2004) , só assim se 

atinge um alto nível de aprendizagem interpessoal durante as aulas, nas atividades 

propostas e nos exercícios. Para isso, a capacidade empática planeia-se e perspetiva-se 

para que atinja um nível de comunicação simpática de modo a tratar todos os alunos e 

cada um, como queremos que nos tratem a nós. Para podermos conquistar os alunos de 

modo a que eles atuem com os demais como se estivessem a atuar consigo próprios e 

assim mostrem através da partilha o verdadeiro valor da aprendizagem e comunicação 

que se necessita ter, em todas as intervenções. 

  

 

“A primeira lei da natureza é a tolerância, 

Já que temos todos uma porção de erros e 

fraquezas” 

        

 Voltaire (cit. por "Sobre a frase", 2015) 

 

 

 

 

 

                                                           
 

14 Ruido – leia-se, adversos ao processo de medição e avaliação individual. 
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Otimização da dimensão ensino em Educação Física 

 

Para otimizar, Seirul'lo Vargas (2004) assume que a estrutura sócio afetiva de cada 

aluno otimizar-se-á tanto mais quanto as redes de comunicação intergrupais sejam de alto 

valor assertivo-motriz15. O mesmo autor diz-nos que o professor terá que assegurar que 

circulem no seio da turma determinados vínculos de informação e conteúdos, sejam 

promovidos de modo a que cada aluno sinta: 

- um homogéneo nível de “orientação activa para os deveres” de modo a que as 

suas atuações sejam facilmente verificadas sem que tenham que pensar sobre elas. Assim, 

concretizarão as metas de trabalho que lhes foram propostas. Ou seja, regras simples de 

atuação na relação entre os alunos no jogo, atividade, etc… Por exemplo: … o portador 

de bola, terá de ter sempre um companheiro por perto para o “ajudar” e dois a “vigiar” 

o seu processo de atuação… ; 

Para complementar estas regras de ação, ainda podemos propor que seja feita uma 

análise dos elementos constitutivos de cada talento pessoal, assim como das dificuldades. 

Podemos realizar um pequeno inquérito de três perguntas no decorrer das atividades e 

fazer as devidas anotações. Depois, fazer uma análise, perceber quais as grandes 

dificuldades e levar os alunos a que se comprometam a favor do todo, ou seja a responder 

a essa dificuldade com empenho e trabalho. Ajudá-los a perceber em que nível se 

encontram e qual o nível a atingir, comparando-os e ao mesmo tempo distinguindo-os dos 

demais, sempre em situação particular; 

 - a aceitação das propostas de trabalho, ou seja a disciplina. Para desenvolver a 

concentração necessária sem escamotear esforços, de modo a estar sempre alheados 

da passividade. Assim, evitarão a irritabilidade e os juízos erróneos sobre as suas 

execuções individuais e ou coletivas. Perceberão o como, e o porquê, das progressões 

pedagógicas a adotar; por exemplo, “ explicar sempre o que se exercita e porque se faz, 

mostrar o ponto onde se está e onde queremos chegar…” Demonstrar sempre, desde que 

saibam o que estão a ouvir e ver; 

                                                           
 

15 Assertivo-motriz – termo usado pelo autor para definir a consciência que cada pessoa ou aluno, tem do 

seu comportamento físico-motor e sua implicação na relação com os outros, influenciando atitudes 

assertivas face ao desempenho pretendido. 



67 

 

 - uma relação afetiva de confiança entre pares e do grupo por intermédio de 

“relações coletivas” tanto de ajuda mutua como de cooperação, compreendidas 

coletivamente. Comprometendo cada aluno, verifica-se a instrumentalização das 

participações aceites individualmente com honestidade/verdade e auto-responsabilidade 

-na mesma linha de raciocínio de “accountability”; 

 - que cada aluno é aceite pela turma, partindo do grupo esta aceitação. 

Materializa-se numa certa motricidade global e entre pares, com a liberdade da 

interpretação pessoal, constituindo o tão desejado conceito de Equipa. Por exemplo, 

“…mostrar excertos de situações de jogo, de realização de determinada ação técnica, 

falar sobre elas, criar valor na sua identificação, criando identidade e uma certa forma 

de comunicação motora…”; 

 - que está integrado na “sintonia coletiva”. Mediante a sincronização 

persuasiva dos impulsos coletivos para obter conquitas imediatas nos momentos 

desejados, exercitam também um modo de sentir que é fulcral no processo ensino 

aprendizagem. Usar a Persuasão Coletiva no momento em que se realizam habilidades 

concretas. Equipas pequenas, jogos reduzidos, condicionados ao objetivo e repetição de 

ações. Assim em determinados momentos reforço esses valores, para que depois 

apareçam e sejam executados/vivenciados, no momento oportuno “exemplo: …no 

momento de reação à perda de bola; busca do equilíbrio defensivo; no ressalto 

ofensivo/defensivo, ou o chamar a jogo, passando a bola entre todos para que possam 

intervir e se sintam envolvidos em determinado momento...”; 

- estímulo por realizar “experiências de referencia” ou seja, criar experiências 

individuais de informação e retro informação imediata que incitem e façam sentir que os 

menos dotados podem ensaiar essas situações e acontecimentos que são facilmente 

resolvidos pelos mais dotados. Ao mesmo tempo que estes lhes induzem a aceitar outro 

tipo de tarefas que são necessárias para que se concretize o trabalho, o objetivo, a 

concretização da atividade; “exemplo:… situações de superioridade (informação) e por 

consequência de inferioridade numérica (retro informação), (3x3+Jke) em que o Joker, 

só entra nos processos ofensivos das duas equipas - o propósito é: para que os elementos 

de equipa sintam a falta de…ou seja, no processo defensivo percebam a dificuldade que 

têm quando têm que assumir a defesa de determinada modalidade, descobrindo a 

importância da ajuda. O Joker deve ser um aluno que tenha dificuldades em realizar 
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passe – sempre que este consiga realizar um passe conta ponto para a equipa com quem 

está a jugar no processo ofensivo.  

Neste tipo de exemplo, cabe ao professor reforçar os momentos em que cada aluno 

consegue realizar as situações para as quais não tem o talento natural. Assim está a 

reforçar as situações de sucesso evidenciadas na concretização do processo ensino 

aprendizagem e isso pode leva-lo a aplicar-se para a obtenção de novas metas de 

aprendizagem. Aprendem, para que se entendam cada vez melhor…; 

 - a sensação de “sentir-se como que dependente de…” dos demais elementos 

do grupo, da equipa, da turma. Quando numa determinada ação consegue-se tanto mais 

facilmente quando mais se pratica o que poderíamos chamar de sócio-avaliação-

generativa16, onde sempre se constata o bom. É esta sensação que que gera a otimização 

da atuação individual e do grupo e haverá sempre que se encontrar algo, para que se gere 

essa necessária dependência do grupo, enquanto construção do processo ensino-

aprendizagem. Por exemplo a situação anterior; “… (3x3+Jker) em que a equipa que 

defende está em inferioridade numérica, não existem só aqueles que defendem, nem só 

os que atacam.” Colocando regras de ação; “… só podem finalizar depois de a bola 

passar por todos os elementos da equipa; quando todos tiverem passado do meio campo; 

não poder ser o mesmo aluno a concretizar a jogada duas vezes consecutivas. Vêem-se 

obrigados a… Elevam os índices de concentração, empenho intensidade, intencionalidade 

e ligação aos demais. Apelam aos seus colegas para que possam minimizar os efeitos 

dessa inferioridade. Sempre que se verificam estes momentos há que realçar e valorizar 

as pequenas vitórias da equipa e de cada aluno. 

Para Bento (1987) a EF deverá transmitir experiências e produzir resultados de 

aprendizagem em relação a três domínios: o aspeto técnico-motor ou dimensão operativa; 

o aspeto interpessoal ou dimensão comunicativa; o aspeto cognitivo-reflexivo. É segundo 

estas três domínios que planeio e realizo as aulas. Tendo sempre em mente a necessidade 

de fazer o enquadramento das caraterísticas apresentadas anteriormente para a formação 

dos alunos do nosso Colégio.  

                                                           
 

16 Sócio-avaliação-generativa é o termo usado pelo autor para descrever a avaliação que um ou vários 

elementos de um grupo, fazem da ação de um terceiro, percebem essa ação, antecipam a solução e esta 

verifica-se. Mesmo que não se verifique ou se concretize com o sucesso desejado, entende-se no plano 

das intenções – do valor da ação. 
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A aplicação destes domínios na operacionalização do ensino de alguma forma 

permite-me evidenciar e verificar os ganhos de cada aluno relativo a cada conteúdo de 

ensino, desde que obedeça a aplicação das tarefas condizentes com as características que 

queremos desenvolver nos alunos (aspeto técnico - motor). Ao mesmo tempo, posso 

verificar de modo mais conciso as circunstâncias sociais, grupais, duais, as tendências, as 

práticas emergentes tentando conjugar os ganhos e as perdas face à implementação dos 

conteúdos previstos no currículo (colocando enfase no aspeto interpessoal).  

De certo modo, na implementação do programa, com este tipo de aferidor do 

processo de ensino aprendizagem, fui desvalorizando os fatores de rendimento em 

detrimento de fatores lúdicos e empenhamento. Senti a necessidade de ajustar a exigência 

de aprendizagem para níveis que não colidam com o desenvolvimento sócio afetivo e 

ecológico que dizem respeito ao ideário do colégio. Se por um lado houve um 

constrangimento relativo a esses fatores (leia-se rendimento) que algumas vezes nas 

aulas, nos conduzem a relações disruptivas de supremacia, de relevância impositiva de 

rendimento face aos pares, por outro, obrigou-me a melhorar e a procurar estratégias de 

articulação de gestão da aula. Um dos objetivos parcelares do planeamento da aula passa 

pela valorização da sociabilização, na forma de estar na concretização das atividades, de 

modo a que possa verificar ganhos ao nível da cooperação, companheirismo, partilha, em 

benefício do bom clima de aula e ao mesmo tempo verificar-se na justa medida sistemas 

de empenho e aprendizagem que visem há autossuperação individual e coletiva (sistema 

de pontuação dessas atitudes).   

Esta preocupação e este condicionamento no ensino da EF que implemento 

aproxima-se mais do sistema de gestão referido por Costa (1996) do que qualquer outro 

sistema. Creio que desta forma podemos chegar a mais alunos e proporcionar-lhes o seu 

ritmo, bem como as condições para que percebam qual o seu talento, descobrindo os 

efeitos positivos da EF.  

Segundo Graça (2014) existem seis caraterísticas fundamentais para o 

desenvolvimento eficaz das aulas na implementação do programa: 

- aulas bem organizadas, com os alunos nas tarefas, sem pressão de rendimento; 

- aproveitamento do tempo de prática e taxas de sucesso compatíveis com a 

expetativa de aprendizagem, tendo por base a obtenção de cooperação entre alunos de 

modo a proporcionar experiencias positivas num envolvimento confortável; 
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- induzir e intensificar o empenho individual, instruindo no sentido da correção e 

exigência, proporcionando situações e atividades competitivas de modo a que se 

verifiquem momentos de autossuperação; 

 - proporcionar uma igual possibilidade de prática e de sucesso na implementação 

das atividades de aprendizagem, de modo a que todos tenham uma participação ativa 

favorecendo um clima de interação não discriminatória de interação positiva e realista;  

 - implementar atividades em espaços de exercitação que contemplem níveis de 

exigência e dificuldade/ complexidade gradual, deixando espaço para que cada aluno se 

situe segundo o seu nível de aprendizagem. O controlo e concretização das atividades 

passa pela supervisão do professor e dos companheiros de turma que tendem a 

influenciar-se positivamente, por forma a manter níveis de cooperação elevada, tendo 

como objetivo o momento competitivo; 

 - proporcionar um clima de aula, pretendendo-se que seja descontraído, 

acolhedor, mas em alguns momentos competitivos e mesmo disruptivos para que seja 

verificada as diferenças comportamentais perante momentos de maior “agressividade”.  

 

“Uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma 

combinação formidável.” 

                  

Nelson Mandela (cit. por "Frase de 

Nelson Mandela", 2015) 
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CAPITULO IV – PEDAGOGIA DO CORAÇÃO: DA PERCEÇÃO DOS 

VALORES AO VALOR DA AÇÃO  

Preâmbulo 

Este estudo representa a materialização, em dados empíricos, das perceções de um 

professor de Educação Física acerca do valor que os alunos, de um contexto específico, 

atribuem à Educação Física. Deste modo, atendendo à íntima articulação entre a reflexão 

acerca do percurso pessoal e profissional, apresentada nos capítulos subsequentes, no 

estudo assume-se que a contextualização da temática já foi efetuada, pelo que a 

introdução serve apenas o propósito de justificar e enquadrar o estudo.  

Resumo 

Este estudo parte do entendimento que a Pedagogia do Coração é um fator 

potenciador do desenvolvimento pessoal e físico-motor, de integração e de uma maior 

consciência desportiva, na medida em que implica o envolvimento de cada aluno - no seu 

próprio desempenho, no seu contexto social, na consciência das suas limitações, mas 

também do caminho para a sua superação e no processo de ensino-aprendizagem proposto 

pelo projeto educativo de um colégio particular da cidade do Porto. O propósito central 

do estudo foi captar as perceções dos alunos acerca das conceções e metodologias 

inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, mais concretamente ao nível da 

implementação da Pedagogia do Coração no contexto das aulas de Educação Física. Para 

a concretização do objetivo formularam-se as seguintes questões de pesquisa: Será que a 

Educação Física tem um contributo inequívoco para a construção de valores dos alunos? 

De que modo os modelos de ensino influenciam a perceção dos alunos acerca dos valores 

subjacentes às matérias de ensino e diferentes formas de aprendizagem? Será que os 

processos implementados pelo professor estão em sintonia com a perceção dos alunos das 

aprendizagens nesta dimensão? Em que medida esses valores os torna pessoas distintas? 

Participaram no estudo 60 alunos dos 6º e 9º anos de escolaridade, de um colégio 

particular da cidade do Porto. O instrumento de recolha foi um inquérito por questionário 

com questões fechadas de resposta direta, de ordenação preferencial e de estrutura 

sequenciada, complementado com questões abertas. No tratamento dos dados recorreu-

se a indicadores quantitativos de natureza descritiva para analisar as questões fechadas e 

à análise de conteúdo para as respostas abertas. Os principais resultados colocam em 

evidência que para os alunos, os Valores são a área central da formação em EF no colégio. 
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Com efeito, os Valores são percecionados pelos alunos como sendo ferramentas 

essenciais para a sua formação enquanto pessoas e que lhes permite a cada momento e 

nos diversos contextos onde se movem, uma melhor adequação estrutural, 

comportamental e por conseguinte atitudinal.  

 

PALAVRAS-CHAVE: PEDAGOGIA DO CORAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

VALORES, RELAÇÃO, EXPERIÊNCIA. 

 

Introdução 

 Este trabalho surge da constatação que na instituição onde agora exerço a minha 

atividade profissional, o modo de educar e de transmitir conhecimentos em Educação 

Física é diferente de outras instituições onde trabalhei. Lecionei em várias escolas 

públicas da zona do grande Porto - Leonardo Coimbra, Senhora da Hora e São Lourenço 

- e outra profissional. Paralelamente, fui treinador de natação no Leixões Sport Club e 

iniciei a carreira de treinador de futebol no Sport Comércio e Salgueiros e atualmente no 

Futebol Clube do Porto – na formação. Todas as instituições tinham a sua cultura, 

problemas e soluções próprias. Se enquanto profissional, me devo enquadrar com os 

modelos, os padrões inerentes há cultura da instituição de ensino e formação dos alunos 

ou jogadores com os quais me relaciono; enquanto professor, nenhuma me pareceu tão 

única e eficaz quanto a Pedagogia do Coração que encontrei neste colégio. Aquando da 

minha formação em alto rendimento desportivo em desportos de equipa, no INEF de 

Barcelona, algumas áreas curriculares reportavam-se a aspetos psicológicos e 

pedagógicos, indicativos da relevância para a formação humana, nomeadamente a relação 

entre pares, ou seja, a constituição em Valores para a formação dos Desportistas.  

 Esta forma de atuação, pela sua natureza de inspiração Cristã, primeiramente é 

geradora de diferenças, porque é também geradora de identidades, diversas mas 

autênticas. Torna-se aliciante perceber de que caminhos e ferramentas se suporta esta 

pedagogia tão rica na implementação de valores, para a constituição de pessoa, integra e 

integral, identificada no Projeto Educativo do Colégio. Que tipo de criança, adolescente, 

jovem e Homem se pretende? 
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 É um estudo que pela sua temática se enquadra nas ciências sociais, pelo que 

considero que terá interesse para a perspetiva de uma formação em Educação Física de 

qualidade.  

 A qualidade e a eficácia externa é possível analisar de forma real pelas 

classificações obtidas quer a nível interno, quer quando os alunos saem para outras 

instituições educativas, que, de uma forma geral, mantêm níveis de excelência. Já a 

análise da qualidade interna ou intrínseca é de maior complexidade, dada a 

impossibilidade de conhecimento do âmago de cada individuo e da sua verdade. Parece-

nos mais viável estudar os efeitos da pedagogia nos comportamentos institucionais - 

colégio e sua relação com a Educação Física -, bem como os comportamentos ou atitudes 

sociais, relativas ao seu comportamento desportivo. Afinal como dizem Batista e Queirós 

(2015, p. 35), “ a EF tem de ser encarada como disciplina relevante, muito para além do 

físico, movimento e desporto, enquanto matéria de ensino. Deve ser entendida como 

disciplina curricular que toma o desporto como forma específica de lidar com a 

“corporalidade”, enquanto sistema de comportamentos culturais, marcado por normas, 

regras e conceções socioculturais”.  

 Torna-se fundamental analisar a pedagogia do coração já enunciada no corpo do 

presente documento (revisão bibliográfica) e os valores constitutivos que aporta para os 

alunos. Perceber em que medida o colégio valoriza a Educação Física enquanto disciplina 

estruturante na formação integral do projeto de homem que quer formar. Deste modo, 

através da valorização das aprendizagens do corpo em que os alunos vivificam, 

percecionam os valores se constituem face à cultura, contexto, onde estão inseridos e, ou 

onde se querem inserir, é relevante.  

Ao longo dos treze anos que leciono neste Colégio, a base da cultura que nele é 

veiculada é a mesma. A pauta de valores onde se move essa cultura, é que vai sendo 

diferente de uns anos para outros, mas sem nunca haver uma rutura com o passado, pois 

ele é estrutura, mas em transformação, por isso, diferente, sempre mudando, não seguindo 

modas. Adapta-se a diferenças específicas inerentes à adaptação cultural das sociedades 

em desenvolvimento. O Homem muda, simultaneamente, as suas necessidades, os seus 

propósitos, bem como as suas certezas. Não há verdades absolutas, não há realidades 

imutáveis. Portanto, há princípios, há referenciais que também vamos mudando em 

função dos propósitos de formação. 
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Assim, parece-nos pertinente perceber de que valores se constituem os nossos 

alunos e qual o papel da EF veiculada pelo projeto educativo do colégio. Analisar a 

disciplina de EF na perspetiva constitutiva de valores humanos, isto é, procurar perceber 

em que medida se adequam ou desajustam e qual a relação entre as práticas que favorecem 

essa experimentação e vivenciação.  

As escolas e a Educação Física, são locais onde os processos ensino-aprendizagem 

devem ser trabalhados de modo a constituírem um conjunto de práticas especializadas, 

que contribuam de forma inequívoca para uma construção corporal, social, bio psíquica, 

integral, impregnada de valor biológico, racional, social e corpóreo, que traduza atitudes 

e comportamentos conscientes de sentido crítico. Sei o que faço, porque faço, com o quê 

e com quem faço. Por isso, a Pedagogia do Coração é uma Pedagogia da Ação. 

Pessoalmente, tenho como preocupação perceber o modo como os alunos 

percecionam a minha intervenção nas aulas de Educação Física, de modo a perceber se 

estou a ser eficaz na implementação desta metodologia de ação, devidamente ajustada 

para o desenvolvimento físico-motor, corporal, relacional sócio afetivo, dos nossos 

alunos. Tenho a perceção de que os alunos são muito bons, aprendem rápido e gostam de 

desafios, para além de se munirem de comportamentos e atitudes estruturantes e 

integradoras. Partindo deste pressuposto, analisar os efeitos deste tipo de pedagogia, pode 

ajudar a estruturar os processos de atuação, revalidando a sua utilidade e função. Penso 

ser este o caminho para perceber onde posso buscar mais e melhor.   

Assim, o que me conduziu a este estudo foi o facto de ao longo da minha 

experiência docente várias questões irem surgindo, induzindo a alterações na minha 

atitude profissional:  

- É ou não possível planear uma aula em função da concretização de um valor 

constitutivo?  

- É ou não possível criar um exercício onde vincule e comprometa um conjunto de 

alunos a valores relacionais de grande riqueza desportiva, relacional e físico-motora?  

- É ou não possível evidenciar o desempenho dos alunos pelas suas ações, em 

relação aos colegas, no jogo, perante a alegria de uma aprendizagem, na aula, na sua 

atitude com os seus pares? E refletir sobre ela? E sobre o comportamento esperado ou que 
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melhor se ajusta ao processo de desenvolvimento comportamental individual, entre pares 

e no grupo? Isto é Educação Física?  

Eu penso que sim, eu penso que esse é o caminho que cada professor deve analisar 

e ter em conta para aproximar os seus alunos – os reis - da disciplina de EF, que na sua 

maioria é a que mais gostam.    

Atendendo a este enquadramento, o objetivo deste estudo foi captar as percepções 

dos alunos acerca das conceções e metodologias inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem, mais concretamente ao nível da implementação da Pedagogia do 

Coração, no contexto das aulas de Educação Física. 

 

Contexto do estudo 

Este estudo enquadra-se no desenvolvimento da minha atividade profissional de 

docente de Educação Física num colégio particular da cidade do Porto. O colégio em 

2007 fez 50 anos, tem boa tradição em formação e educação. Colégio de inspiração Cristã 

no qual sou professor de EF. O número de alunos varia entre os 550 e os 600. Os 

participantes do estudo são alunos que o frequentam.  

Geograficamente o Colégio situa-se numa zona nobre da cidade. Próxima do 

Estádio do Dragão, do Académico Futebol Clube, e do Estrela e Vigorosa Clube. É 

rodeado de vários ginásios e health clubs. A população discente é de estatuto 

socioeconómico médio, alto. 

 

Fundamentos do processo de pesquisa   

 Numa primeira fase deste relatório analisamos e delimitamos conceitos, 

conteúdos, processos, estratégias relativos às vivências dos alunos no contexto do 

Colégio. Esta análise pretendeu elucidar acerca da temática em foco neste estudo, para, 

assim, podermos enquadrar e melhor perceber os comportamentos e perceções dos 

alunos. 

O autor, Albarello et al. (1997, p.53), apresenta a técnica de recolha por inquérito, 

estabelecendo uma analogia com a arte da fotografia. Ou seja, perante uma paisagem onde 

nos vamos situar, delimitação do estudo, em que sentido, em que situação vamos apontar 
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a camara, o foco, momento. Consoante o grau de profundidade onde queremos chegar, 

assim ajustamos as técnicas, adequando as questões, procedimentos de amostragem, 

recolha de dados e tratamento informático. 

Resgatemos o livro de S.J. Vasco Pinto Magalhães, intitulado de Olhar e o Ver, 

livro de inspiração Cristã que nos ajuda a situar neste processo em (des)continuada 

mudança que é a Vida. O livro alerta-nos para o envolvimento da pessoa humana, 

enquanto ser relacional e sua situação, enquanto ser integrante e integrado numa 

sociedade que se pretende mais Humanizada, (Magalhães, 2001). Faz ainda a distinção 

clara entre o olhar e o ver. O ver, é tudo o que é apreendido, que chega ao nosso 

conhecimento, é a consciência do que se vive; o olhar pode apenas ser identificado sem 

que seja conhecido ou sentido por quem olha. A observação é o ato de olhar, de ver, de 

ser considerado e examinar. O sentido que busco neste estudo é o de observar para ver. 

A observação engloba um conjunto de etapas através das quais o modelo de 

análise é submetido a um inquérito por questionamento de modo a ser confrontado com 

a realidade, ou seja, com dados observáveis. O objetivo do inquérito, passa por obter 

dados pertinentes que questionem as pessoas sobre as suas práticas, a sua história e a suas 

opiniões. Atendendo a este quadro, a estratégia usada para a recolha das opiniões dos 

alunos foi a aplicação de um questionário. Esta técnica de recolha de dados, coadjuvados 

com o propósito do estudo, implicou que a análise e tratamento dos dados fosse efetuado 

de um modo descritivo (Albarello et al., 1997, p. 12). 

O resultado do inquérito pode ter efeitos múltiplos e cumprir funções sociais 

diversas: legitimação de estratégias, institucionalização de atuações, meios de ação, 

(Albarello et al., 1997, p. 49), sendo possível proceder a ampliações de algumas partes da 

imagem. O mesmo autor refere que qualquer metodologia deve ser escolhida em função 

dos objetivos da investigação, em função do tipo de resultados esperados, do tipo de 

análises que desejamos efetuar, por isso, como é desejável apreender ou analisar uma 

realidade social circunscrita aos alunos deste colégio, optamos pela implementação de 

um inquérito por questionário.  

 Assim sendo o que vamos observar? Processo constitutivo de valores através das 

aulas de Educação Física. Em quem? Nos alunos de um colégio situado na cidade do 

Porto. Como? Analisando a prática desportiva e captar a perceção que têm das 

aprendizagens em Educação Física. Deste modo, no processo de inquirição aos 
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participantes foram fornecidos alguns indicadores, pois queríamos que os respondentes 

identificassem, de forma clara e concreta, o contexto do processo de ensino-aprendizagem 

em Educação Física, de modo a percebermos se as aprendizagens daí resultantes 

influenciavam as suas atitudes e hábitos desportivos. Como nos diz Quivy e 

Campenhoudt (2005, p. 18) “a metodologia não se trata de um «modo de emprego» que 

implique a aplicação mecânica das suas diferentes etapas”. Por isso articulamos estes dois 

procedimentos – questões abertas e fechadas e articulamos uma forma de atuação. Assim, 

para conhecer e recolher dados relativos aos participantes, relativos ao modo de vida, os 

comportamentos, os valores e suas opiniões, pensamos que o inquérito por questionário 

seria o mais ajustado face ao propósito do nosso estudo.  

No que concerne às etapas por que passou a elaboração do estudo, estão plasmadas 

na Figura 1. 

 

Figura 1. Etapas do estudo 

 

Participantes 

Participaram no estudo 60 alunos do Externato das Escravas do Sagrado Coração 

de Jesus da cidade do Porto, dos 2º e 3º ciclos, mais especificamente alunos dos 6.º e 

9.ºanos de escolaridade. Dos participantes, 42 têm idades compreendidas entes os 11 e os 

12 anos - alunos do 6º ano de escolaridade -, representando 70% dos inquiridos, e 30%, 
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têm idades entre os 14 e 15 anos. Do sexo masculino são 45% e 55% do sexo feminino 

(Quadro 1).  

Quadro 1. Identificação dos participantes 

 N % 

 11 a 12 anos 42 70.0 

14 a 15 anos 18 30.0 

Total 60 100.0 

 

A escolha dos alunos foi aleatória, tendo sido colocado apenas um critério de 

seleção, a autorização dos encarregados de educação. Os alunos foram livres de escolher 

se queriam ou não responder, assim como os Encarregados de Educação. Todos tiveram 

oportunidade de optar pela participação ou não neste estudo. 

O estudo foi realizado intencionalmente em anos de transição de ciclo, para 

podermos perceber se as competências essenciais previstas nos programas de EF para 

estes momentos de transição no processo de ensino, se concretizam. Nesta fase, os alunos 

começam a expressar-se e a verbalizar melhor as suas experiências, a perceber o sentido 

das aprendizagens, a dar sentido às suas emoções, aos seus sentimentos e assim a 

estabelecer prioridades no quadro de Valores. Os alunos identificam as suas experiências 

pessoais do seu próprio ponto de vista sobre o processo de ensino e as emoções positivas 

e negativas que foram evocadas. No 6º ano ainda têm que consolidar algumas 

aprendizagens, bem como a concretização de algumas competências físico-motoras, 

relacionais, que ainda estão em processo de desenvolvimento. No entanto, já começam a 

perceber as causas e os efeitos. No 9º ano, supostamente, os alunos já terão que ter vivido 

esta panóplia de experiências físico-motoras, sócio afetivas e relacionais inerentes aos 

programa de Educação Física, podendo, assim, explicar de forma mais esclarecedora as 

suas atitudes, aprendizagens, expectativas e preocupações de forma autónoma e livre.   

Portanto, o objeto de estudo, só se poderia desenvolver com a ajuda e colaboração 

dos sujeitos, através da análise de prioridades, no quadro de valores, de descrições das 

suas experiências e da intervenção do professor.  
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Tivemos preocupações no sentido de ser o menos intrusivos possível, tendo sido 

dadas todas as condições e garantias de anonimato, bem como de confidencialidade dos 

dados.  

Instrumento de recolha 

Para recolha dos dados, foi elaborado um questionário. Este foi visto tanto como 

um ponto de chegada, face a uma reflexão, mas também como ponto de partida para 

análises ulteriores (Albarello et al., 1997, p. 52). As questões foram realizadas de modo 

a incidir sobre uma seleção de indicadores, associados a comportamentos e atitudes. Desta 

forma os inquiridos estabelecem uma ordem de preferência, de adequação por níveis de 

pertinência, face ao seu conhecimento e vivência, em função do seu entendimento, de 

modo a que possam manifestar simultaneamente o seu grau de proximidade face aos 

fatores que estão em análise. A formulação das questões foi concebida para obter uma 

informação adequada, não ambígua de modo a que se pudesse proceder a operações de 

análise descritiva, recorrendo a estatística descritiva básica - simples – frequências 

absolutas e relativas.   

Na construção do instrumento procurou-se que as questões fossem claras e precisas, 

de modo que não houvesse discrepâncias quanto ao seu entendimento. Houve também a 

preocupação de perceber se a lógica das questões influenciava o grau de liberdade de 

resposta, ou seja, se a questão anterior não influenciaria a questão seguinte e, por 

consequência, todas as outras. As temáticas considerou-se pertinente, colocar questões e 

contra-questões de forma a para perceber o grau de coerência em questões chave para 

posterior análise. Como referem Quivy e Campenhoudt (2005, p. 18), a metodologia não 

se trata de um «modo de emprego» que implique a aplicação mecânica das suas diferentes 

etapas.  

É importante salientar que foram fornecidos indicadores e itens, correspondentes a 

categorias, como solução para as respostas. Os itens mais em evidência foram os valores, 

as modalidades e a condição física. Nesta resposta é importante salientar que os Valores, 

como referimos no corpo do relatório no enquadramento teórico da temática, são o 

conjunto de sistemas de subvalores que são identificados pelo contexto do colégio, como 

projeto de formação de indivíduos que se pretendem mais íntegros e conscientes do 

contexto social e humano onde estão inseridos. Estes fazem-se sentir de forma mais 

vincada nas atitudes e comportamentos nas aulas de Educação Física, daí serem 
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categorizados e identificados como sendo muito importantes no processo de 

aprendizagem na disciplina de EF. Partindo deste pressuposto, no processo de construção 

deste inquérito por questionários foram considerados quatro fatores: (1) vivências 

desportivas dos alunos; (2) conceção/entendimento de Educação Física; (3) efeito nos 

alunos da pedagogia do coração, no contexto das aulas e do professor de EF; e (4) 

perceções dos alunos acerca das aprendizagens segundo este processo. 

 Assim, o questionário foi construído integrando as seguintes componentes:  

A – Legitimação do inquérito por questionário. Com este primeiro Bloco (A) 

procurámos legitimar, informar e motivar os alunos, prestando alguns esclarecimentos 

acerca dos propósitos da investigação e do papel do respondente, bem como assegurar o 

carácter confidencial das informações que prestam e o sigilo sobre a sua origem, para 

posterior análise. Leitura dos propósitos e condições de preenchimento do questionário, 

identidade, género e idade - (Q.1, 2 – Figura 2.) 

 

Figura 2. Legitimação do Questionário 

 

B – A importância da prática de uma modalidade desportiva. Pretendemos, 

com este segundo bloco (B) - (Q.3, 3.1 e 4), que os inquiridos reportassem as suas 

vivências, hábitos e práticas desportivas, bem como o “espaço” que ocupa nas suas vidas 

e quem os influenciou para a prática desportiva (Figura 3). 
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Figura 3. Questões 3 e 4 

 

C – Os efeitos da Educação Física percecionados pelos alunos. Neste bloco (C) 

- (Q.5,6,7 e 8) pretendemos conhecer a opinião dos inquiridos acerca dos efeitos que estes 

percecionam como resultantes da Educação Física. Assim, procuramos compreender 

como os alunos distinguem um bom efeito de um efeito menos bom, ao nível da 

importância da Educação Física nas suas vidas. Perceber “O que” consideram importante 

aprender de modo a perceber se existe relação com o que mais valorizam no professor de 

Educação Física (Figura 4). 

 

Figura 4. Questões 5, 6, 7 e 8 
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D – Os efeitos nos alunos da Pedagogia do Coração - por recurso ao que estes 

consideram importante que o professor valorize nas aulas de Educação Física. Neste bloco 

(D) - (Q.9,10 e 11) pretendemos conhecer a opinião dos alunos acerca da atuação do 

professor de Educação Física, no que concerne aos valores da Pedagogia do Coração. 

Pretendeu-se igualmente compreender o modo como os alunos distinguem os valores 

transmitidos, dos valores constitutivos das aulas de Educação Física (Figura 5). 

 

Figura 5. Questões 9,10 e 11 

 

E – Representação individual dos efeitos da Pedagogia do Coração e dos 

Valores Constitutivos para a vida dos alunos - no presente e para um futuro. Neste 

bloco (E) - (Q.12,13, 14 e 15) procuramos conhecer a opinião dos inquiridos acerca dos 

efeitos dos valores constitutivos da formação, no seu comportamento, na prática 

desportiva e na competição (Figura 6). 
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Figura 6. Questões 12,13, 14 e 15 

 

A cada bloco (A,B,C,D e E), fizeram-se corresponder objetivos próprios, aliados 

a questões mediadas por indicadores específicos.  

 

 Procedimentos de Aplicação 

A recolha de dados foi efetuada após solicitação e autorização do sujeito inquirido 

e dos seus Encarregados de Educação. 

O Questionário foi administrado diretamente, tendo sido cada um deles a preencher 

e a responder às questões na presença do inquiridor. Todos os alunos realizaram, 

simultaneamente, por turma numa sala de aula, sem tempo limite para que se pudessem 

expressar livremente. A grande vantagem desta técnica tem a ver com o facto de não 

haver trocas de opinião, não saberem o teor do questionário antecipadamente. 

Outro fator que importa referir, é que o inquérito foi realizado no final do ano, 

depois das notas finais terem sido atribuídas. Penso que é um fator que atribuí maior grau 

de liberdade nas consciências dos alunos que responderam às questões.  

Verificámos ainda que alguns investigadores têm uma atitude pouco assertiva 

perante a utilização destes instrumentos, no entanto, adotando algumas estratégias de 
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investigação quantitativa de base descritivo/interpretativa para validar esta linha de 

investigação, como no cumprimento veiculado por Albarello et al. (1997pg. 61). 

 

    Procedimentos de Análise  

Uma análise estatística de dados por inquérito ou questionário, em grande parte 

os dados em boa parte as respostas são dadas através de indicadores pré-codificados, que 

não têm significado em si mesmo, mas sim no âmbito do tratamento quantitativo, de 

forma a permitir comparar respostas globais de diferentes categorias e analisar possíveis 

relações com sistemas de variáveis, (Quivy & Campenhoudt, 2005). No entanto as 

respostas de cada individuo podem ser consultadas para constituírem uma seleção de 

entrevistados com vista a posteriores análises, mais profundas.  

Na análise de dados resultantes das questões fechadas recorremos à estatística 

descritiva básica - médias, frequências absolutas e relativas, utilizando um programa 

informático de gestão e análise de dados SPSS Statistics 21. No que concerne às questões 

abertas, recorreu-se à análise de conteúdo, que Bardin (2004) define como um conjunto 

de instrumentos metodológicos que permitem analisar “discursos” e todo o seu conteúdo, 

podendo este ser de natureza diversa. Especificamente, neste estudo a análise do conteúdo 

informativo teve por base um quadro de análise a priori – a Pedagogia do Coração e os 

valores constitutivos -, coadjuvado com um processo indutivo em resultado do teor 

informativo das respostas dos alunos às questões abertas.  

 

    Resultados e Discussão 

A análise dos dados foi sistematizada em diversas componentes, e resultado dos 

diferentes Blocos do questionário. Deste modo, a análise inicia-se com o Bloco B, no qual 

foram identificados 3 temas: I) A relevância da prática desportiva para os alunos; II) O 

contributo do projeto educativo do colégio para a formação desportiva dos alunos; III) A 

influência de outros para a prática desportiva dos alunos. No Bloco C, também foram 

identificados 3 temas: IV) A importância atribuída pelos alunos à Educação Física; V) 

Aprendizagens valoradas e matérias preferidas dos alunos; VI) O bom professor de 

Educação Física. No Bloco D, identificou-se um tema: VII) A valorização dada pelo 

professor de Educação Física. Por último, no Bloco E, foram constituídos 3 temas: VIII) 
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Valor utilitário da Pedagogia do Coração; IX) Valor da competição no contexto 

desportivo; e X) Vivências positivas e negativas nas aulas de EF. 

 

I – A relevância da prática desportiva para os alunos 

 

Nos últimos anos, a Educação Física tem reclamado a pertinência da disciplina no 

currículo escolar, fazendo chegar a sua implementação no 1º ciclo do ensino básico, mas 

ao mesmo tempo perdeu consistência educativa significativa no ensino secundário, ao 

perder o estatuto de disciplina contabilizável para a média final. Assim, verifica-se hoje, 

que a Educação Física não é valorativa para a definição da avaliação integral do aluno no 

sistema educativo. Parece que houve um retrocesso no paradigma de Homem que se quer 

constituir no nosso sistema educativo – mais cérebro, menos Homem – verificado na 

atribuição de um atestado de insignificância aos aspetos educativos, psico-físico-motores, 

relacionais, constitutivos de cada aluno que se pretende definir para a nossa sociedade.    

 Tal como refere Graça (2014), em alusão à fábula do Frei João Sem Cuidados, ao 

professor de Educação Física já não basta saber quanto pesa a lua, quanta água há no 

oceano, ou em que é que o rei está a pensar. Ou seja, não basta estar-se informado ou 

atualizado, não basta ter ao seu dispor as técnicas, a organização e métodos de atuação, 

ou perspetivar paradigmas de desenvolvimento compatíveis com a Ação Humana para a 

disciplina de Educação Física. Atrevo-me a dizer que perdemos relevância política, ou 

seja, perdemos espaço público perante a ética social. Com este conto, penso que urge 

analisar a importância que o Rei em determinado momento deu à capacidade de 

inteligência do frade, que julgava que já sabia tudo.  

Perante tal situação de confronto e fragilidade, fruto da sua irreverência e 

arrogância quanto aos seus conhecimentos, o rei, leia-se as entidades governamentais, 

colocaram os frades, os professores de EF, à prova. Com esperteza ou criatividade, ou 

mesmo capacidade de reinvenção, amizade, cooperação e inteligência, o Frade conseguiu 

sair da situação de fragilidade na qual se colocou. O atual estado dos professores e da EF 

está aqui descrita. Penso que a EF, não perdendo a sua matriz e a sua estrutura tem de se 

reinventar junto dos “clientes”, mas também junto dos moleiros, para que o rei torne a 

revalidar a sua importância nos currículos escolares. Sempre que as entidades 

governamentais, com as suas políticas, legislam a sociedade tende a atribuir importância, 
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à matéria legislada – não conta para a média – e socialmente verifica-se essa reciprocidade 

em atribuir menor importância à EF em detrimento das outras disciplinas. Agora, se na 

legislação não encontramos os meios para atribuição dessa importância temos de ser 

como água que prossegue o seu caminho, perante um obstáculo, contorna-o, pois somos 

relevantes perante os alunos e na orgânica curricular. Temos poucas horas, poucas aulas, 

façamos então sentir a necessidade de praticar desporto, fora da escola. Transformemos 

os alunos em nossos aliados, de modo a que sejam eles a legitimar a nossa importância 

no sistema educativo, direta ou indiretamente.  

Como podemos constatar, pelos dados, não obstante a desvalorização política e 

social da área de EF, a prática desportiva continua a ocupar um espaço significativo na 

vida dos alunos que habitam a sala de aula do colégio - 85% indicam que realizam prática 

desportiva regular dentro ou fora do colégio, os restantes 5%, não realizam, a não ser nas 

aulas de EF.  

 

II – Contributo do projeto educativo do colégio para a formação desportiva 

dos alunos  

 

 Como referido no enquadramento deste relatório, o trabalho relativo à importância 

da Educação Física está bem patente no projeto educativo do colégio, facilitando a 

legitimação da disciplina. O próprio contexto espacial onde se situa o colégio, o nível 

cultural dos encarregados de educação, poderá também ter um papel importante na 

atribuição de importância da vivência desportiva dos alunos.  

As modalidades desportivas das atividades extracurriculares do colégio são: o 

Judo, Basquetebol, a Dança e o Futebol. O tempo de prática varia entre uma hora e as 

duas horas de prática. No entanto, uma vez que o colégio tem espaço e tempos limitados, 

penso que cabe ao professor de Educação Física orientar os seus alunos para a prática 

desportiva, de acordo com as motivações, interesses e talentos naturais, dentro ou fora do 

colégio. Esta preocupação está patente no facto de a maioria do alunos terem prática 

desportiva, e do que praticam, 76.4% realizam a atividade fora do colégio e apenas 7% 

frequentam atividades extracurriculares desportivas do colégio (Quadro 2).  
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Quadro 2. Prática desportiva fora do contexto das aulas de EF 

 
                               N                         % 

 Colégio 4 6.7 

Fora colégio 46 76.7 

Total 50 83.3 

 Não responderam 10 16.7 

Total 60 100.0 

 

Os participantes em atividades realizadas fora do colégio, surgem divididos em 

três grandes grupos: jogos desportivos coletivos, desportos individuais e desportos 

duais17. Nos desportos coletivos foram identificados o Andebol, Basquetebol, Futebol e 

Voleibol; nos desportos individuais, a Ginástica, o Ballet, Dança, Artes Marciais e 

Natação; nos desportos duais, a Esgrima e o Ténis. Os desportos de equipa representam 

42% das preferências; os desportos individuais 34% e os desportos duais 18%. O intervalo 

de tempo que dedicam a essa prática varia entre 1 hora semanal e as 9 horas semanais. 

Constatou-se que os alunos que realizam desportos federados realizam no mínimo 3 horas 

de prática desportiva, até um máximo de 9 horas. A maioria dos alunos não é federado e 

pratica duas horas semanais da modalidade indicada.  

O colégio enquanto espaço físico, apesar de ter condições muito favoráveis para 

as aulas de Educação Física, não tem espaços suficientes para o desenvolvimento das 

múltiplas atividades a que os alunos estão afetos. Como podemos verificar nos Quadros 

3 e 4.  

                                                           
 

17 Desportos duais, referência do autor (Figueiredo, 2000) relativa aos desportos que se situam entre os 

individuais e os coletivos, “num entre dois”. É dentro dos duais que o grupo dos desportos de combate 

emergem. Embora muitas das tarefas sejam individuais, as tarefas são abertas e a responsabilidade é 

individual. 
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Quadro 4. Modalidades praticadas 

 
                N          % 

  Não respondem 14 23.3 

Andebol 2 3.3 

Atletismo 1 1.7 

Ballet 5 8.3 

Basquetebol / Surf 1 1.7 

Basquetebol 8 13.3 

Dança Cont. 3 5.0 

Esgrima 1 1.7 

Futebol 7 11.7 

Ginástica 3 5.0 

Arte Marcial 1 1.7 

Natação 2 3.3 

Natação/ Arte 

Marcial 

1 1.7 

Ténis 8 13.3 

Voleibol 3 5.0 

Total 60 100.0 

 

  

 

Verificamos também que existe uma predominância dos desportos coletivos no 

entanto essa dominância esbate-se se agruparmos os desportos individuais com os duais. 

Tal fato denuncia o equilíbrio vivenciado pelos alunos relativamente à prática desportiva 

e, muito provavelmente, o ecletismo experienciado nas aulas de EF.  

Quadro 3. Número de horas de prática 

 
N % 

  N. r. 14 23.3 

1:00 3 5.0 

1:30 2 3.3 

2:00 10 16.7 

3:00 6 10.0 

3:30 4 6.7 

3:45 1 1.7 

4:00 5 8.3 

4:30 3 5.0 

5:00 3 5.0 

6:00 4 6.7 

7:00 1 1.7 

8:00 2 3.3 

9:00 2 3.3 

Total 60 100.0 

 

 

 Modalidades Coletivas, Individuais e Duais 

 
                    N             % 

  N.r. 14 23.3 

J. D. C. 21 35.0 

Desp. Individuais 16 26.7 

Desp. Duais 9 15.0 

Total 60 100.0 

 



89 

 

Nos programas e planeamento anual que realizamos no contexto das aulas de EF 

no Colégio, temos a preocupação de realizar um número considerável de modalidades 

que satisfaçam os interesses e as motivações dos alunos. Por exemplo, mesmo quando 

não temos as condições materiais, físicas ou técnicas para o desenvolvimento de alguma 

modalidade, parte de mim a iniciativa de solicitar a entidades particulares para a 

realização de atividades complementares a decorrer no tempo e espaço da aula. Por 

exemplo, no ano passado recorremos ao Sport Clube do Porto para fazer a apresentação 

da modalidade de Esgrima, assim como tivemos um técnico do CDUP a orientar 

atividades relativas à iniciação do Rugby. Tivemos também uma professora de Zumba, 

que orientou as atividades rítmicas e a dança. Em anos anteriores, uma professora do 

Gabinete de Ginástica da FADEUP, abria as portas do pavilhão à modalidade, 

coordenando connosco e com o grupo de ginástica uma manhã, onde os alunos 

desenvolveram atividades Gímnicas. Pessoalmente, enquanto treinador de futebol de 

formação no F.C.Porto, pontualmente, proporciono encontros com as formações das 

escolas do Dragon Force.  

Para além destas ações, organizadas e trabalhadas a partir do colégio, é 

fundamental orientar os Encarregados de Educação, no sentido a que os alunos possam 

realizar a atividade desportiva do seu agrado, mesmo fora do Colégio. Neste momento, 

tem-se tentado diversificar a oferta de atividades extracurriculares do Colégio. O fato de 

a grande maioria dos alunos realizar prática desportiva de forma regular, ajuda na 

dinâmica e cultura desportiva que se pretende implementar. Pretende-se que seja eclética 

e inclusiva, sendo crucial a ajuda dos encarregados de educação – moleiros da nossa ação. 

O modo como são estabelecidas as relações entre pares, nas aulas de Educação Física 

penso que também desempenham um papel preponderante. 

Mais do que uma aula perfeita, a minha experiência diz-me que são os momentos 

de relação e inter-relações estabelecidas, nas aulas, que marcam e conduzem os alunos a 

envolverem-se na prática de uma modalidade desportiva. 

 

III – A influência de outros para a prática desportiva 

 

Não devemos querer ser como o Frade, vaidoso da sua sabedoria, arrogante na 

forma como lidava com os demais, que ao final, foi colocado à prova quando menos 
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esperava. Muitas vezes o segredo da nossa ação enquanto professores é encontrar o 

moleiro que dê algumas respostas por nós. Cabe-nos deixar o caminho preparado para 

que os que estão á nossa volta brilhem. Neste âmbito, procurou-se indagar que influências 

tiveram os alunos para iniciar a sua prática desportiva (Quadro 5).  

Quadro 5. Influência de outro para a prática desportiva 

 
                                          

N  

                                             

% 

 
Amigos 10 16.7 

Pais 11 18.4 

Professor 2 3.4 

Omissão   37 61.5 

Total 60 100.0 

 

Os elementos que mais influenciam os alunos para a prática desportiva foram os 

pais e os amigos. Os Encarregados de Educação (EE) deste colégio são elementos da ação 

educativa muito presentes na vida dos seus educandos. É essa imagem que fica no 

envolvimento dos alunos relativamente às práticas desportivas. Afinal, são eles que 

validam as opções dos seus educandos. Como referi num capítulo anterior, são realizadas 

reuniões onde há contato direto com todos os EE, uma no início do ano e outra logo no 

início do 2º período de aulas. Os pais são convidados a reunir com cada professor, 

individualmente, para falar do desenvolvimento do seu educando. Estas reuniões 

revestem-se de uma importância fundamental, uma vez que mostramos aos pais as 

virtudes, os comportamentos, as atitudes, os talentos e as dificuldades manifestadas pelos 

seus educandos no decorrer das aulas do 1º período. Damos ainda a conhecer as facetas e 

incrementos vivenciados, relativos ao perfil educativo desportivo e recebemos 

informação útil quanto às expectativas e dificuldades. Colocamos em comum estratégias 

de ação e motivação, para colmatar certas dificuldades e reforçamos processos de atuação 

para que se verifiquem as aprendizagens a que nos propomos. Sofrem o poder de 

persuasão parental, devidamente enquadrada por nós professores de EF. Paralelamente a 

esta influência, também se verifica a influência dos seus pares e amigos.  
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Cerca de (60%) omite a resposta à esta questão, pelo que se pode depreender que, 

provavelmente, não tiveram influência de outrem para o estímulo da prática desportiva e 

fizeram-no por iniciativa própria. 

 

IV – A importância atribuída pelos alunos à Educação Física  

 

Os alunos quando questionados acerca da importância que atribuem à Educação 

Física, apresentam resultados contundentes: 78% atribui muitíssima importância à 

disciplina de EF e 18% atribuem muita importância (Quadro 6).  

 

Quadro 6. Importância atribuída à Educação Física 

 
                           

N                   % 

 3 – Alguma Imp 1 1.7 

4 – Importante 11 18.3 

5 – Muitíssima  47 78.3 

Total 59 98.3 

 Omissão 1 1.7 

Total 60 100.0 

 

 

Estes dados, de alguma forma, justificam ou fortalecem os resultados obtidos na 

Q.3, em que se verificou que 83% dos alunos, pratica no seu quotidiano uma modalidade 

desportiva para além das aulas EF (Gráfico 1).  
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3 ou mais horas 

 

 

 

Gráfico 1. Importância atribuída à EF nas suas vidas. 

 

V) Aprendizagens valoradas e matérias preferidas dos alunos  

Os alunos consideram que a EF é a disciplina que lhes pode transmitir maior 

vivência, constituição e aprendizagem em valores, isto paralelamente à aprendizagem das 

várias modalidades, manutenção de uma boa condição física e ao fomento de hábitos de 

uma vida ativa - tendo por base a prática desportiva. De referir que nesta questão houve 

três itens (técnicas, táticas e regulamentação) que fazem parte da mesma categoria - 

modalidades. Deste modo, foram utilizadas estas subcategorias da categoria modalidades, 

para perceber qual a resposta que mais se ajustava à intenção e preferência pessoal de 

cada aluno. Isto aconteceu para que os alunos pudessem identificar mais especificamente 

as suas áreas de interesse e assim assumirem a sua preferência na área de desenvolvimento 

pessoal que melhor satisfizessem o âmbito das suas expetativas. Ao colocar estas 

subdivisões inerentes aos conteúdos a intenção subjacente à questão é a de podermos 

inferir quanto ao modelo de ensino com o qual mais se identificam, isto é, o que gostam 

de aprender e viver nas aulas de EF. Já os dados relativos aos conteúdos programáticos 

permitem perceber o que os alunos preferem ou gostam mais de aprender. As preferências 

recaíram sobre as componentes táticas das modalidades, seguindo-se as técnicas, ou seja, 

preferem mais um ensino voltado para a aprendizagem centrada no jogo, do que sob a 

forma analítica baseada na técnica. Podemos assim perceber que eles preferem um 

processo de ensino mais ligado ao processo de jogo, mais próximo da dimensão 

desportiva, que uma dimensão de modelo de ensino instrucional, no sentido analítico de 

aprendizagem. 
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Com esta subdivisão pretendíamos também perceber quais as preferências dentro 

do ensino das modalidades – se técnicas, táticas ou regulamentos. Os resultados estão 

expressos no Quadro 7. 

Quadro 7. O que os alunos consideram importante nas aprendizagens 

C 
                           N                      % 

 Condição física 13 21.7 

Modalidades 21 35.0 

Valores 27 45.0 

Total 60 100.0 

 

Os resultados foram surpreendentes, uma vez que quase metade dos alunos (45%), 

referem os Valores (cooperação, respeito, superação, amizade), como sendo aquilo que 

consideram mais importante aprender nas aulas de EF. Seguem-se as modalidades e por 

fim os aspetos relativos à condição física. Este fato parece dever-se á circunstância de na 

realidade do colégio se valorizar a construção de Valores Humanizantes nas aulas. As 

aulas de EF são o meio de vivenciação, experiência e aprendizagem relacional para a 

construção deste tipo de valores da formação humana. A Pedagogia do Coração no 

contexto das aulas de EF reforça as aprendizagens no sentido de valorização das relações 

interpessoais, bem como os aspetos de valorização pessoal e coletiva. Estes valores 

encontram na EF um espaço de eleição para a concretização deste tipo de comportamentos 

e atitudes. No fundo, todas as disciplinas e o ambiente vivido no colégio promove, desde 

cedo, a implementação destes valores no processo educativo de desenvolvimento, no 

entanto os alunos identificam que é na disciplina de EF que se fazem sentir de forma mais 

vincada. 

No que concerne ao número de horas semanais de Educação Física que os alunos 

gostariam de ter, as opiniões já evidenciadas nas questões 5 e 3.1, encontram expressão 

nesta questão, indicando que 98,3% dos alunos gostariam de ter 3 ou mais horas semanais 

(Quadro 8). 
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Quadro 8. Número de horas de EF que os alunos gostam de ter  

 
                         N                   % 

 2 ou menos 1 1.7 

3 ou mais 59 98.3 

Total 60 100.0 

 

No que concerne às razões apresentadas para a indicação do número de horas 

semanais, os alunos responderam que é a disciplina favorita (45%), a condição física 

(38%) e a alegria em aprender (13%). Assim, ter mais tempo seria sinónimo de poderem 

realizar as suas modalidades favoritas, teriam de poderem aprender mais, pois gostam e 

sentem alegria - sentem motivação intrínseca para a prática de EF, pelo que queriam mais 

tempo para usufruírem da disciplina (Quadro 9).  

Quadro 9. Razões apontadas pelos alunos para terem mais horas a EF 

 

 

 

 

 

 

 

Num encontro realizado na FADEUP, no âmbito das noites quentes organizadas 

pela APEF do Porto, o professor Amândio Graça na sua apresentação alertou para o fato 

de ser necessário os professores de EF ter em consideração nas suas aulas o lado lúdico 

das aprendizagens, reforçando a ideia de que é necessário o aluno sentir-se bem na aula 

de EF e dai advir conhecimento. Deste modo, certamente a motivação e interesse pelas 

aulas irá fomentar a uma participação ativa dos alunos, diminuindo o absentismo e 

promovendo maior empenho nas aprendizagens. A liberdade manifestada no processo de 

 
                     N               % 

 

Condição Física 23 38,3 

Favorita 27 45,0 

Aprender e Alegria 8 13,3 

Total 58 96,7 

 Omissão 2 3,3 

Total 60 100,0 
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aprendizagem passa pela alegria que sentem na execução prática da aula, onde é 

concedido um espaço para a recreação e ludicidade na relação com os colegas. Isto desde 

que sejam garantidas as normas de conduta e respeito entre os intervenientes da aula, 

assim como a aceitação das regras por parte de todos que permitam a concretização das 

competências inerentes aos programas de EF. 

Quanto aos efeitos da aula de EF sobre os alunos e suas aprendizagens parece que 

está vincada a ideia de construção de valores constitutivos onde a promoção das 

aprendizagens das modalidades e a condição física são aspetos importantes a ter em conta 

no planeamento das aulas de EF.  

 

VI) O bom professor de Educação Física 

Quanto às características do bom professor de EF (Q.11) - O que é que os alunos 

valorizam no professor de EF -, os dados apontam os valores, ou seja para eles é 

importante que o professor esteja ou seja atento ao lado relacional da aprendizagem, bem 

como à relação entre pares. Nas aprendizagens em EF, cerca de 28% apontam os valores 

como elementos fundamentais que o professor deve valorizar na disciplina de EF. 

Seguindo-se a competência técnica – rotinas, organização, implementação de conteúdos, 

demonstrações e prescrição dos exercícios - com 18% e a relação pedagógica e a 

disciplina, ambas com 16,7% (Quadro 10). 

A instrução e a organização são as menos indicadas, talvez por serem 

subcategorias ou dimensões inerentes à competência técnica, que eles tendem a não 

valorizar, possivelmente por estes serem aspetos que decorrem do normal decorrer das 

aulas. Estes não percebem que são fatores importantes na gestão da aula que o professor, 

obrigatoriamente, tem que ter em conta. É natural que os alunos não tenham a perceção 

acerca destas competências, inerentes à aula, porque elas são intrínsecas às dinâmicas 

criadas em contexto de aula.  

Deste modo, a instrução e a organização possivelmente são interpretados pelos 

alunos como modos de estar, ou seja, já faz parte do seu modo de ser, não como 

características a implementar. No cumprimento destes aspetos da aula – instrução, 

organização e disciplina - os alunos tendem a estar mais focados na competência técnica 

e na relação pedagógica, como promotores do PEA. Assim, estes alunos apreciam no 
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professor os valores que transmite, a competência que demonstra, quanto às matérias de 

ensino, e a forma de a trabalhar através da relação que estabelece com os alunos no modo 

como aprendem e estão nas aulas de EF.  

 

Quadro 10. Caraterísticas de um bom professor enunciadas pelos alunos 

 
                   N                            %                          % 

 

  Valores 
17 28,3 100,0 

Competência 11 18,3 21,7 

Disciplina 10 16,7 38,3 

Relação pedagógica 10 16,7 71,7 

Instrução 6 10,0 48,3 

Organização 4 6,7 55,0 

Omissão 2 3,3 3,3 

Total 60 100,0 
 

    

 

Parece assim que os alunos têm uma conceção de EF ligada ao aspeto axiológico 

da educação. Vêm a EF como uma Disciplina onde os Valores estão associados ao caráter 

constitutivo de formação humana, ao nível prático e por consequência vivencial. 

Demonstram consciência estrutural da disciplina muito voltada para a formação em 

valores através do professor e por conseguinte das aulas de EF. Este dado vem ao encontro 

do que se promove com a Pedagogia do Coração na ideologia do colégio, mas sem preterir 

os aspetos técnicos e práticos da disciplina de EF. Com efeito, fica vincada a posição 

relativa à competência técnica, o gosto pela aprendizagem das modalidades, 

especialmente as coletivas, aspetos relacionados com a condição física, saúde e a relação 

pedagógica pretendida nas manifestações da aula como meios de aprendizagem.   

Ao encontro destas competências vão as características atribuídas pelos 

entrevistados relativos ao professor de EF, que acrescentam a importância de uma boa 

relação pedagógica para uma orientação do PEA de qualidade.  
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Percebemos que é através da relação pedagógica que se garante a implementação 

de valores, aliada à competência técnica inerente à concretização dos objetivos didáticos 

e objetivo físico-motores precursores das aprendizagens decorrentes da implementação 

do programa da disciplina de EF (Gráfico 2). 

 

 

 

Gráfico 2. Caraterísticas que os alunos mais valorizam no professor e o que mais 

valorizam nas aprendizagens nas aulas de EF 

 

VII) Valorização dada pelo professor de Educação Física 

Neste ponto pretendeu-se captar a opinião dos alunos acerca dos reflexos da 

pedagogia do coração na atuação do professor de Educação Física. Procurou-se ainda 

inspetar o modo como os alunos distinguem os valores transmitidos, dos valores 

constitutivos, ao nível das aulas de Educação Física (Quadro 11). 
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Quadro 11. O que o aluno considera que o professor deve valorizar nas aulas de EF 

 
N % 

  Últimos (5) 21 35.0 

Trabalho equipa 19 31.7 

Cooperação 10 16.7 

Igualdade oportunidades 10 16.7 

Total 60 100.0 

 

Os alunos dão relevância: ao trabalho de equipa (35%), à cooperação e igualdade 

de oportunidades (ambos 16,7%). Esta questão tinha oito indicadores de possível 

resposta, sendo que 30% de respostas se subdividiram pelos restantes cinco itens. Neste 

quadro de respostas é interessante verificar que os alunos distinguem o trabalho em 

equipa, seguida da cooperação, ao mesmo nível que a igualdade de oportunidades. Como 

itens de resposta eles tinham ou poderiam ter optado por um sistema de valores mais 

voltados para si mesmos, como a ajuda, a eficácia, ou mesmo situar-se no plano hodierno 

do quadro de valores. Mas não. Mesmo tendo sido evidenciado anteriormente que os 

alunos nas suas práticas quotidianas fora do colégio realizam muitos desportos 

individuais ou duais, nas situações de aula e turma, preferem trabalhar em equipa, sendo 

esta uma das ferramentas de implementação da Pedagogia do Coração, onde os principais 

valores a trabalhar são a cooperação e a igualdade de oportunidades.  

É interessante verificar que a ajuda, a organização e a realização prática de 

exercícios, foram os itens que se seguiram como fatores a valorizar. Por outro lado, o 

conceito de cooperação e partilha é diferenciado para obter a perspetiva e noção de 

estatuto da e na aula. Os alunos gostam de se sentir valorizados, por isso cooperam, 

enquanto isso há que realçar comportamentos de empatia para com os que sentem 

algumas dificuldades, valorizando-os de modo a não relegar os ajudados para sentimentos 

de rejeição e incapacidade perante um problema ou exercício. A partilha e a eficácia 

foram os itens menos valorizados pelos alunos. Este fato penso que tem uma explicação 

que será melhor compreendida num ponto ulterior relacionado com a competição nas 

aulas de EF e ao caráter individual, não individualizante, que nelas pretendemos incutir 

(Quadro 12).  
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Quadro 12. Valores transmitidos nas aulas de EF e importância atribuída pelos alunos 

 
N % 

 
Cooperação 14 23.3 

Respeito 12 20.0 

Alegria e companheirismo 10 16.7 

Últimos (9) 24 40.0 

Total 60 100.0 

 

Os alunos indicaram que a cooperação, o respeito e a alegria como os valores que 

mais se fazem sentir nas aulas (23%, 20% e 17%, respetivamente). Os valores 

imediatamente referidos a seguir foram a superação, tolerância, entreajuda e espirito de 

equipa. Os restantes 40% dos resultados obtidos dividiram-se pelos restantes nove itens 

de resposta.  

Os princípios de modo, os meios e o modo como esses valores são transmitidos, 

como vimos na questão anterior, são a ferramenta de implementação da Pedagógica do 

Coração. O trabalho de equipa, as relações de cooperação e igualdade de oportunidades, 

são os meios através dos quais se chega há vivenciação destes valores. Fundam-se em si 

mesmos e ao mesmo tempo na relação que cada um estabelece entre ele mesmo e o outro. 

Como verificamos no enquadramento da temática, no ideário do colégio, nos alicerces da 

fundação da instituição, Santa Rafaela Maria, queria formar pessoas de Paz e de Festa. 

Esta promoção, motivadora de relações harmoniosas, de boa convivência, de alegria e 

paz, são um objetivo comum a todas as aulas. Torna-se claro que as suas manifestações 

materializam-se através do respeito, na consecução dos objetivos de aprendizagem, 

baseados em sistemas de cooperação. Entre os alunos, os valores tidos em consideração. 

Depois destes três primeiros foram, o espirito de equipa, a superação e a tolerância. É de 

referir que a amizade e o espirito de equipa foram os valores que mais vezes foram 

referenciados como segundas opções no grau de importância que atribuem aos valores 

vivenciados nas aulas de EF.   
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 A Q.11 funcionou como questão de controlo, uma vez que pretendia certificar a 

coerência das respostas face às questões anteriores, bem como verificar se existe alguma 

discrepância entre a perceção que têm do que é experimentado e vivido nas aulas de EF 

com aquilo que o professor tenta valorizar. O objetivo foi o da verificação desses 

comportamentos e atitudes perante o processo de ensino aprendizagem que o professor 

tende a valorizar.  

N aperceção dos alunos o professor de EF tende a valorizar o trabalho de equipa 

(20%); empenhamento (17%); desempenho (17%); comportamento - saber estar (17%), 

ficando o respeito e o esforço com 10% respetivamente. 

Quadro 13. O que sentes que é valorizado nas aulas de EF 

 
N % 

  Últimas (6) 18 30.0 

Trabalho de equipa 12 20.0 

Empenho 10 16.7 

Desempenho 10 16.7 

Comportamento 10 16.7 

Total 60 100.0 

 

É de salientar que parece haver uma coerência entre o que eles mais valorizam 

com aquilo que percecionam que o professor pretende valorizar nas aulas. O que de certa 

forma, promove um alinhamento entre os interesses pessoais, os interesses comuns e os 

objetivos das aulas. É curioso como os alunos sabem fazer a distinção entre empenho e 

desempenho, percebendo que o empenho é um sentimento próprio que pode desencadear 

uma ação e o desempenho, uma qualidade associada há quantidade de ações e seus 

motivos, que se promovem ao logo da aula para a obtenção das aprendizagens. No 

entanto, face à multiplicidade de personalidades que há de cada um, os alunos são 

perentórios em valorizar o comportamento, ou seja, um verifica-se um alinhamento 

perante normas e regras comportamentais que se coadunem com o ao trabalho de equipa, 

simultaneamente à promoção de igualdade de oportunidades na realização das aulas. É 
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uma forma de proteger e promover o sentimento de empenho, o tentar realizar, o pretender 

concretizar as aprendizagens que estão a ser promovidas.  

É importante referir que os dois itens mais valorizados, como segundas opções 

nesta questão, foram o empenho e o esforço. Os alunos têm a perceção que a aula é um 

meio de promoção de valores para a ação, para explorar, para tentar encontrar o modo de 

conhecer, de Dar Corpo às aprendizagens que pretendem concretizar. Ficou evidente 

neste bloco que a Pedagogia do Coração se reveste de um olhar individual sobre cada 

aluno, mas ao mesmo tempo é trabalhado de uma forma comunitária de respeito pela 

individualidade de cada aluno. Para isso é necessário saber lidar com o conflito inerente 

ao processo de aprendizagem, de modo a que cada um se ajudar, ajustando 

constantemente os graus de supremacia ou de dependência inerentes ao desenvolvimento 

das competências individuais, que têm de ser aferidas constantemente pelo professor, 

através da sua relação empática, para a promoção de uma ambiente constitutivo 

valorativo, promotor da ações físico-motoras impactantes na formação humana de cada 

um.  

A Pedagogia do Coração nas aulas de Educação Física promove aprendizagens 

em que o objetivo comum é, de certa forma, mais valorizado que o objetivo individual. 

No entanto, o efeito inicial prende-se com a valorização individual, pessoal não 

individualizante. As aprendizagens e a constituição pessoal em valores, concretiza-se no 

plano individual. São avaliadas e concretizadas sobe a forma de trabalho de equipa, sob 

a égide da cooperação e igualdade de oportunidades. O modo e a forma são o de fazer 

evidenciar o empenho individual, próprio de cada aluno, para que este possa melhorar o 

seu desempenho, tendo sempre em atenção o seu modo de ser e de estar, o seu 

comportamento em função de requisitos primordiais, como o respeito, a alegria e a 

amizade que se concretizam com as aprendizagens nas aulas de EF. Nestas situações a 

questão a colocar aos alunos é simples. Como podes mostrar que queres aprender 

determinado conteúdo programático? Ele saberá dar a resposta de acordo com o seu 

padrão motor, cognitivo ou relacional, segundo uma expectativa de concretização eficaz, 

uma vez que o motivo é ele próprio no contexto da aprendizagem. O aluno perceberá que 

se acredita e se aposta nele, pelo que é nas suas circunstâncias próprias.  

A conceção dos alunos sobre a importância dos valores e os seus efeitos no PEA, 

parece ser consensual o papel desempenhado pelo professor no desenvolvimento de 

conhecimentos, competências e atitudes. A partir do tratamento dos dados das entrevistas 
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que realizamos podemos percecionar que os nossos entrevistados consideram que a 

qualidade da orientação sob a égide da Pedagogia do Coração está intimamente 

relacionada com as competências do formador desta área, assim como na coerência 

manifestada entre o ensinado e o aprendido, entre o pedido e o verificado.  

Se relacionarmos a Q.9 com a Q.11, isto é, as expetativas e a atuação, percebemos 

a relação plasmada no Gráfico 3.  

Gráfico 3. Expetativas e Atuações 
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Quando se pergunta para justaporem a expectativa que têm das aulas com o que 

realizam efetivamente nas aulas, os alunos revelam que as competências necessárias para 

o desenvolvimento das aprendizagens das matérias de ensino, está no comportamento, na 

cooperação e na igualdade de oportunidades que é promovida. Salientam também que é 

através do trabalho em equipa, no desempenho e comportamento global, que recai a mais-

valia do processo ensino aprendizagem. É aqui que pretendem ver evidenciadas as 

competências de ensinar, de aconselhar e de orientar.  

Os alunos especificam quais as dimensões de competências necessárias aos 

professores: os saberes em ciências humanas - comportamentais; saberes em gestão de 
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grupos de trabalho; saberes sobre as relações interpessoais e saberes sobre o PEA. Esta 

consciência está em conformidade com a cultura do Colégio centrada nas boas práticas 

de ensino, caracterizada numa cultura de formação e educação compartilhada, 

competências específicas para lidar com a complexidade das situações relativas às 

matérias de ensino, ao analisar reflexivamente as práticas educativas usadas e, ao mesmo 

tempo, a justa capacidade de distanciamento da prática e a justa capacidade de perceber 

cada e todos os alunos que o professor tem sob a sua responsabilidade.  

 

VIII) Valor utilitário da Pedagogia do Coração  

Neste bloco (Q.12,13, 14 e 15) procuramos conhecer a opinião dos alunos acerca 

dos efeitos dos valores constitutivos da formação, no seu comportamento, na prática 

desportiva e na competição. 

Relativamente à utilidade que os alunos identificam nos valores para o seu dia-a-

dia, as respostas foram sistematizadas em três grandes grupos consoante a linguagem e 

os termos utilizados. Assim, obtivemos resultados relativos à Ética - Ser melhor pessoa 

com 48%; à Vivência- experiência - Na minha relação com os outros (20%); 17%. O 

percentual residual, foram cerca de 6%, que deram respostas pouco concretas, pelo que 

foram agrupadas em Outras (Quadro 14). 

Quadro 14. Utilidade que os alunos reconhecem aos valores para o seu dia-a-dia  

 
N % 

 Melhor pessoa 29 48.3 

Relação com os outros 12 20.0 

Cooperar e ajudar 10 16.7 

Total 51 85.0 

 Outras 9 15.0 

Total 60 100.0 

 

Os resultados evidenciam que os alunos identificam com clareza a função deste 

tipo de Pedagogia, quando respondem que a formação com base na constituição em 
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Valores são úteis para os tornar melhores pessoas. Mais ainda, percebem em que 

contextos esses valores podem ser aplicados, esclarecendo que é nas relações com os 

outros que se fazem sentir os efeitos de serem melhores pessoas. Respondem ainda que é 

através da cooperação e da ajuda que se concretiza uma parte dessa formação em Valores. 

Esta visão dos alunos parece ser fruto do contexto escolar e familiar onde estão inseridos. 

Escola de inspiração Cristã, solo onde edificamos os pilares educativos da formação 

humana, sobre os princípios de Santa Rafaela Maria, fundamentos para a Pedagogia do 

Coração. Assim, os alunos acabam por traduzir de uma foram fiel o processo cultural e 

formativo promovido no Colégio. Algumas vezes surge o conceito de que o Colégio é 

caraterizado por ser uma escola familiar. Não porque seja frequentado só por algum 

“padrão tipo” concreto de família, específica, mas sim porque se verifica que muitos dos 

nossos alunos são filhos de alunos que frequentaram o colégio e que, por sua vez, seus 

avós também já tinham frequentado o colégio.   

É necessário destacar que o fato de os alunos reconhecerem a utilidade destes 

valores significa que de alguma forma estão aptos a lidar com eles e consigo próprios nas 

mais variadas relações que vão estabelecer ao longo das suas vidas. São alunos comuns 

como outros de outras escolas onde lecionei, com os seus conflitos, contingências, receios 

e certezas inerentes ao processo de crescimento e desenvolvimento. Apenas 

proporcionamos um contexto, um sentido e vivências de caráter humanizante. Penso 

efetivamente, que este tipo de Valores e contexto de aprendizagens, os torna mais 

qualificados, na educação manifestada, no saber ouvir, no saber estar e no saber pensar 

para agir.  

A promoção de uma dimensão humanizada, compreensiva, facilitadora de 

comportamentos e atitudes que os fazem mais autónomos a analisar contextos, os 

processos, interessados por adquirir conhecimentos e permitir vivências-experiências no 

seu dia-a-dia, faz com certeza sentirem-se parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem. Esta perspetiva faculta-lhes mais liberdade, para escolherem o que melhor 

se adequada a cada um, inerentes ao contexto social, cognitivo, comportamental e ético, 

onde se querem mover.  

Os Valores na Pedagogia do Coração, por analogia com uma partitura musical, 

são uma das cinco linhas na qual se desenvolve o processo de ensino-aprendizagem. 

Tendo ainda de ser entendido como uma área onde convergem outras dimensões, 

nomeadamente as do Saber Ouvir, Saber Estar, Saber Fazer e Saber Pensar. O que 
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estabelece o tempo e o ritmo dessa musicalidade em cada um, como modo gerador dos 

Saberes e permitir o desenvolvimento de competências pedagógicas específicas inerentes 

ao programa de EF é a Pedagogia do Coração. Uma pedagogia sustentada pela 

implementação de valores que permite que o aluno vá ganhando saberes de forma segura, 

sustentada, adequada, integra e livre, percebendo quem é, perspetivando quem quer ser.  

Já na questão colocada em relação a outros contextos desportivos em que se 

movem - Q13 – Se praticas desporto fora das aulas de EF, clube ou outro indica o que é 

mais valorizado nesse contexto? – as respostas indicaram que o que é valorizado no clube 

é: ganhar (32%); o trabalho individual (30%); o respeito e a eficácia (13%). Os alunos 

que realizam prática desportiva federada ou de índole competitiva; percebem claramente 

a diferença do contexto escolar do contexto do clube. Estabelecem a diferença, 

verificando que o interesse do clube não é o mesmo do contexto da aula de EF. Referem-

se ao ganhar salientando que o objetivo do clube é selecionar os melhores ou melhorar a 

técnica de cada um. Apresentam, assim, o trabalho individual como o aspeto mais 

valorizado neste contexto, sendo o respeito e a eficácia os meios para a concretização 

desses objetivos (Quadro 15) 

 

Quadro 15. Aspetos Valorados no Clube 

 
N % 

 Ganhar 19 31.7 

Trabalho individual 18 30.0 

Respeito 8 13.3 

Total 45 75.0 

 Outras 15 25.0 

Total 60 100.0 

 

 

Penso que este tipo de descrição nos encaminha para um entendimento na 

perspetiva do Rendimento, que à luz da interpretação de Queirós (2006, p. 185), é a que 

cada um dá ao seu contexto no clube. É percecionado pelos alunos como um momento de 



106 

 

contacto com outro contexto educativo ou formativo, cujo objetivo é diferente. De facto, 

muitos s alunos fazem esta associação, delimitando as suas experiências enquanto alunos 

e enquanto jogadores de um clube. Distinguem perfeitamente o que é valorizado na 

Escola, relativamente a outros contextos formativos desportivos. Assim, ao referirem-se 

ao esforço, estão a considerar o desempenho e a eficácia como meio para a obtenção da 

vitória – o ganhar. Valores que estão diretamente associados aos objetivos do clube. Com 

efeito, têm a perceção de que o desempenho individual influi no objetivo da equipa, daí 

a necessidade de estarem constantemente focados sobre questões de índole individual ou 

pessoal, que possam influir o bem estar no seio da equipa e do clube. Procuram a proteção 

e a obtenção de um certo estatuto no grupo, através do sentimento de conquista. 

Normalmente, os alunos do colégio nos clubes e nas modalidades que praticam são bem-

sucedidos e destacam-se por serem bons tecnicamente, aprenderem rápido e terem sentido 

de equipa. Daí que nos desportos coletivos tendem a ser capitães, deixando uma imagem 

responsável, íntegra e congregadora. Assim, tornam-se líderes naturalmente. 

 

IX) Valor da competição no contexto desportivo 

Os alunos quando questionados sobre a competição nas aulas de EF referem que 

gostam que esta situação ocorra. Isto, porque se empenham mais (58%); porque 

melhoram o saber estar (saber ganhar e perder) (27%): já os que não gostam de competir 

foram 8%.  

Quadro 16. Q.14 – Gosto pela competição aulas de EF   

 
N % 

 
Porque me empenho 35 58.3 

Aprendo a saber estar (ganhar e perder) 16 26.7 

Não gosto de competir 5 8.3 

Total 60 100.0 

 

Como já referi, paralelamente ao meu trabalho enquanto professor de EF, sou 

treinador de futebol e desenvolvi o meu trabalho em vários escalões da formação, dos 7 
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anos aos 16 anos de idade. Sempre enquadrado em formatos competitivos, distritais, 

nacionais e participando em algumas ocasiões em torneios internacionais. A minha 

vivência na instituição Clube e a minha vivência na instituição Colégio é diferente, no 

entanto sou a mesma pessoa. Consoante os objetivos assim atuamos nos contextos em 

que estamos inseridos. Esta questão da competição nas aulas é algo sensível uma vez que 

apesar de nas aulas ser estimulado em determinados momentos o sistema de pontuação 

para concretização de comportamentos, o que de certa forma gera comportamentos 

competitivos, muitas vezes esses momentos de competição vivem-se de forma individual, 

transformando cada momento de aprendizagem num tempo e num espaço propicio para 

incutir o valor da autossuperação.  

O principal problema dos desportos coletivos é que os jogadores, principalmente 

os que têm maior talento, percebam que primeiramente toda e qualquer competição 

começa em cada um de nós e só, em certos casos, em momentos específicos, se transforma 

em competição com outrem ou para outrem.  

Os alunos que identificam as suas caraterísticas físico-motoras como primordiais 

para poderem competir, afirmam que gostam pois estão mais empenhados na 

concretização do objetivo - demonstrar capacidade perante o demais e poderem ganhar. 

Estas crianças tendem a ser ambiciosas e gostam de evidenciar as suas qualidades. De 

fato, estas foram perentórias em afirmar que a competição lhes transmite maior empenho, 

maior foco e mais atenção. Agora cabe ao professor perceber e canalizar esse foco, essa 

atenção, na aprendizagem ou na conquista de uma relação de forma a promover, por 

consequência, a tão desejada vitória. Para tal, importa colocar os alunos as seguintes 

questões: será que se não estiverem predispostos a aprender, vão ser melhores, ou vão 

melhorar? Se seus pares forem cada vez melhores, uns e outros, não vão melhorar com 

isso? Atingindo esse nível de competitividade é possível prescrever objetivos 

pedagógicos de caráter educativo? Assim, se forma e se transforma essa tentativa de 

vitória, dentro das regras do jogo, com coerência e dinâmica adequadas face ao nível de 

aprendizagem, com seriedade e cumplicidade. 

Os alunos que colocam a competição na lógica do empenho, pode encontrar-se 

justificação no fato de serem crianças competitivas, que gostam de jogar, de se colocar à 

prova, e sentir a adrenalina inerente ao ganhar. Nesses momentos procuram o meio para 

fazerem uma avaliação própria pessoal e relacional. Isto pode explicar os 

comportamentos de alguns destes alunos. A este nível, não a situam só no âmbito 



108 

 

desportivo das suas vidas, mas também em vários momentos do dia-a-dia em relação a si 

próprios. Isto reclama o ato reflexivo das suas ações. Eles são competitivos, talvez porque 

gostam de melhorar de se colocar à prova, porque gostam de mostrar o que sentem, que 

são capazes, mas ao mesmo tempo são cooperativos. Vivem com o sentimento de respeito 

para com os seus pares, sentem o que o outro sente, gostam de aprender e do que 

aprendem e isso depreende-se da alegria com que vivem as aulas de EF.  

Estas características são ferramentas de que se revestem, para escolherem, com 

quem e de que forma competir, isto porque cooperar subentende um que ajuda e outro se 

deixa ajudar. E isto influi na imagem pessoal que cada um começa a construir sobre si 

próprio perante os outros. O que aparentemente é um momento de paz e tranquilidade 

pode ser um momento de submissão e de alguma revolta interior. Onde transborda e se 

torna explicita essa recusa interior, é nos momentos de exposição social, como é o caso 

da competição. 

No ser humano, a memória, é episódica, relacionando o que aconteceu com o onde 

e quando. A inteligência baseia-se em recordações como sistema de arquivo do cérebro. 

As experiências baseadas nos comportamentos físico-motores relacionais vincam a 

importância de facultar os meios, nos quais eles possam desenvolver as aprendizagens, 

longe dos receios, do medo e perspetiva de insucesso das suas ações. Deste modo, temos 

de ser promotores de episódios de ação motivadora, concretizadora de superação e 

sucesso, adequando minuciosamente os objetivos às reais capacidades dos alunos.   

 

X) Vivências negativas e positivas nas aulas de EF 

No que respeita às situações das aulas de EF referenciadas pelos alunos como 

menos positivas as respostas foram categorizadas em três grandes áreas: Situações de 

desrespeito por parte dos colegas (40%); Situações de interrupção dos exercícios por 

comportamentos inoportunos dos alunos (18%); e Interesses pessoais que engloba: não 

gosto de correr, alongar, basquetebol, de dançar (18%) (Quadro 17).  
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Quadro 17. Situações negativas das aulas de EF referenciadas pelos alunos  

 
N % 

 Desrespeito 24 40.0 

Aulas teóricas 11 18.3 

Interesses pessoais 11 18.3 

Total 46 76.7 

 Outros 14 23.3 

Total 60 100.0 

 

As situações de desrespeito que os alunos manifestaram como sendo do seu 

desagrado, reportam-se a colegas de turma que em algumas situações lhes faltaram ao 

respeito. Estes alunos consideram que a ausência desse cuidado é um fator menos 

positivo; é algo que condiciona o desempenho nas aulas, a qualidade e desenvoltura nos 

exercícios, condicionando a espontaneidade da participação. O fato de os alunos 

apontarem por uma margem tão grande esta incidência na aula, pode justificar a 

importância e o modo como encaram a pertinência da implementação de Valores nas aulas 

de EF. Estes dados revelam que uma experiência negativa tem um impacto muito 

marcante no PEA. Mesmo que este tipo de comportamentos se altere, ele deixa memórias, 

das quais temos necessidade de nos proteger e de não querer tornar a viver.  

Aliado a este fator, as interrupções são inevitáveis e isso perturba o normal 

funcionamento das aulas. Este aspeto, referenciado pelos alunos, que confere aos Valores 

o estatuto de área central, na disciplina de EF, uma vez que tem a ser desenvolvida ao 

longo de toda a formação. O decorrer das aulas, vai evoluindo no sentido da 

complexidade, mas também verificando-se maior fluidez, no sentido da aprendizagem, 

do reforço ou não de determinados comportamentos aquisitivos físico-motores, 

promotores de desenvolvimento e superação, de atitudes associadas a processos de ensino 

mais favoráveis. 

Os alunos referem ainda que as aulas demasiadamente expositivas, com grande 

componente teórica, são um fator menos positivo. Demonstram que gostam da 

componente tática e técnica da aula, da execução e experimentação, que querem e gostam 

de realizar exercícios de índole prática.   
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Por fim, alguns alunos referiram que as situações menos positivas nas aulas de EF 

eram as situações relativas a preferências pessoais, tais como, alongar, correr para aquecer 

e dançar. Reportam ainda situações específicas da aula afetos aos seus gostos pessoais e 

há relação pedagógica vivida com o professor.  

Relativamente às situações das aulas mais positivas, as respostas situaram-se nos 

momentos de valorização pessoal e entre pares. Os Valores inumerados, foram a 

cooperação, ajuda dos colegas, amizade, respeito, superação e alegria (33%); o trabalho 

de equipa (25%) e 10% enumeram aspetos relacionados com a condição física e a saúde. 

Cerca de 8% deram respostas relacionadas com o Aprender e 7% com a Competição. Por 

fim, o Ócio recebeu 3% (Quadro 18).  

Quadro 18. - Situações positivas das aulas de EF referenciadas pelos alunos  

 
N % 

 Valores 20 33.3 

Trabalho de equipa 15 25.0 

Condição física 6 10.0 

Aprender 5 8.3 

Ócio 2 3.3 

Competição 4 6.7 

Total 52 86.7 

 Outros 8 13.3 

Total 60 100.0 

 

Percebemos que em relação à primeira categoria resultante da análise de conteúdo, 

a maioria dos sujeitos inquiridos referem que os valores que são vividos nas aulas de EF 

são o aspeto mais positivo. As razões apontadas foram a possibilidade de contacto com 

vários colegas de turma e de aprendizagem em diferentes contextos. O que lhes permite, 

por sua vez, o desenvolvimento dos saberes específicos e próprios da disciplina. Os alunos 

entendem que a cooperação, a superação e os laços de amizade, que se vivem na aula, são 

aspetos marcantes e que, de certa forma, lhes reporta lembranças agradáveis para o resto 

da vida. Para eles é um momento essencial da formação, sendo o mais importante e 
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indispensável. Alguns retratam situações específicas de uma aula ou de um jogo, onde o 

companheirismo e a amizade levaram a comportamentos superação e alegria 

inesquecíveis.  

Como reforço desta ideia os alunos, enumeram o trabalho de equipa, o espirito de 

equipa e o sentido coletivo para a obtenção de um objetivo como fator muito positivo 

vivenciado nas aulas. O trabalho de equipa, surge como a área de ligação ao contexto real 

do processo ensino aprendizagem, permitindo o contato com a dinâmica da ação, a 

aprendizagem a partir do mesmo pé de igualdade ou mesmo do erro, buscando a 

construção de saberes através do desenvolvimento da capacidade de agir entre pares, 

através do desenvolvimento da relação pedagógica e ainda, a mediação entre o professor 

e a intencionalidade da sua ação. É um contexto importante para desenvolver 

competências de mediação entre o professor e a sua ação ao mesmo tempo que dá força 

ao sentido social e cooperativo pretendido no colégio. Os alunos referem ainda que é na 

aula que adquirem conhecimentos para melhorar a sua condição física e aspetos 

relacionados com a saúde. 

 

Conclusões 

As práticas de ensino por parte dos professores são um dos princípios mais 

valorizados em relação às diferentes componentes do processo ensino aprendizagem. Os 

alunos são para a Pedagogia do Coração os elementos a valorizar como agentes ativos no 

modo e no processo de construção do ensino. Logo, quer das práticas de ensino, quer na 

estruturação dessas mesmas práticas de ensino, os valores tornam-se fundamentais nas 

vivências dos alunos nas aulas de Educação Física. De tal forma a Pedagogia do Coração 

incute reais efeitos no processo ensino-aprendizagem na disciplina de Educação Física. 

Para os alunos, os Valores são a área central da formação em EF no colégio. No 

contexto desta pedagogia, o professor só o é se transmite a cada aluno primeiramente que 

tudo, que acredita nele, que crê nas suas capacidades, e que atua perante o cuidado de 

apostar no desenvolvimento físico-motor, mas também relacional, integral de cada um e 

de todos. Na disciplina de Educação Física, a Pedagogia do Coração é um meio essencial 

para o seu desenvolvimento, uma vez que é através da e na relação ensino e aprendizagem, 

que se colocam de lado os interesses pessoais, face a valorização do todo. 
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A Pedagogia do Coração e os Valores implementados são referidos pelos alunos 

como meio de ligação ao contexto real das suas vidas, permitindo um contacto com a 

construção de saberes, desenvolvimento da capacidade de ser, de estar, permitindo, 

igualmente, desenvolver e compreender como se pode estruturar relações interpessoais e 

humanas, no sentido de obter ganhos significativos nas aprendizagens. Os Valores são 

percecionados pelos alunos como sendo ferramentas essenciais para a sua formação 

enquanto pessoas e que lhes permite a cada momento e nos diversos contextos onde se 

movem, uma melhor adequação estrutural, comportamental e por conseguinte atitudinal. 

Tornando-os mais completos, mais livres na sua análise face ao contexto que os rodeia, 

mais propensos para novas aprendizagens e mais interessados face às matérias de ensino.  

No término deste estudo, importa ainda referir algumas considerações importantes 

a que chegámos a partir da análise de dados recolhidos, coadjuvados com as reflexões 

efetuadas sobre a Pedagogia do Coração na componente do relato pessoal e profissional.   

Embora a expressão Pedagogia do Coração não se verifique como metodologia ou 

pedagogia de estudo, nota-se ainda uma grande escassez de investigações no que se refere 

à implementação de valores nas aulas de Educação Física. Os professores e alunos sabem 

e sentem os efeitos verificados nas aulas, relativos a esta temática, mas não se valoriza 

nem se cria um quadro ou sistema de avaliação da constituição desses valores para a nossa 

prática de ensino. Recorrendo à análise do Prof. Doutor Amândio Graça, “a disciplina de 

educação física é uma área de grande necessidade” para formação constitutiva em valores, 

“mas de baixa exigência prática e importância” por parte dos professores na 

implementação das suas aulas. 

O estudo realizado aponta para a importância dos Valores no desenvolvimento das 

aulas de Educação Física. Uma vez que é através deles que é permitido ser melhores 

pessoas, com capacidade de estabelecer melhores ligações a contextos de trabalho e de 

equipa, o que vai permitir o desenvolvimento de competências do saber sobre o “saber 

fazer”. Sendo esta componente tão importante para o desenvolvimento pessoal, urge a 

necessidade de ser desenvolvida nas melhores condições. Para tal, a Pedagogia do 

Coração, na sua matriz Cristã, inspirada por Santa Rafaela Maria, faculta essas condições. 

Esta área do nosso processo de ensino, vivida nas aulas de Educação Física deve estar em 

lugar de destaque no nosso sistema de ensino, sendo assumidamente trabalhada por nós. 



113 

 

 Atendendo às competências do professor, este deve possuir algumas 

características, referidas na bibliografia no ideário do Colégio. Estas vão ao encontro da 

conceção geral da formação de professores. O professor é o orientador, é formador e é 

uma pessoa que se dedica à formação nas suas diferentes modalidades e níveis educativos. 

O professor é um formador, é um profissional de formação comprometido com a 

educação; está acreditado para exercer a sua atividade, possui conhecimentos teóricos e 

práticos; tem capacidades e iniciativa para aprender e inovar dentro do seu âmbito; 

pertence a um coletivo profissional que assume princípios e valores em relação aos seus 

clientes da educação. O orientador deve ser e estar ao serviço da aprendizagem, 

funcionando como mediador entre o conhecimento, a pessoa que adquire esse 

conhecimento, no seu contexto, perspetivando um determinado nível de cultura e 

experiência social. 

Os problemas e constrangimentos do desenvolvimento da Pedagogia do Coração 

prendem-se na multiplicidade e variabilidade de personalidades dos alunos. Sendo esta 

baseada nas atividades centradas no aluno e na aplicação de uma pedagogia centrada no 

aluno, exige verdadeiramente um trabalho em equipa entre os elementos da comunidade 

educativa. Daí a linguagem, sistemas de comunicação e envolvimento permanente dos 

professores, auxiliares, conselho pedagógico, diretora pedagógica, desempenhar um 

papel fundamental na implementação desta prática. Assim as atividades desenvolvidas 

pelos professores nas suas aulas baseiam-se nos princípios que a instituição tende a 

promover, sendo reificados a cada ano através do Lema do Colégio, levando à existência 

de coesão de objetivos, comportamentos e modelos, colocando a salvo o efeito desejado 

sobre o aluno.  

Pensamos que a implementação de Valores através das aulas de Educação Física, 

vá realmente de encontro do que é esperado, primeiramente pelo Projeto Educativo do 

Colégio, sustentando um trabalho formativo junto dos professores, uma vez que somos 

também exemplos de desenvolvimento de valores constitutivos para os alunos, por isso, 

elementos integrantes da transformação que se quer gerar mesmo que, muitas vezes, não 

tenhamos consciência disso. Por outro lado, parece-nos também importante que os 

professores, ao nível da sua formação, nas instâncias de ensino Universitário, devam 

beneficiar de uma formação adequada para tal. Veja-se o exemplo do colégio, são 

professores de várias áreas e encontram-se a orientar, cada um, a sua disciplina, para a 

qual tiveram uma formação específica. Sendo a Pedagogia do Coração entendida como 
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metodologia central da ação individualizada não individualizante, por isso relacional, que 

acompanha todo o percurso formativo do aluno, inevitavelmente provoca efeitos que se 

fazem notar na operacionalização das aulas. Onde está essa formação que transforma a 

nossa maneira de Ver e de Olhar? 

A Pedagogia do Coração e sua constituição em Valores faculta uma preparação 

para a vida de modo a (…). Isto é sinónimo de aprendizagem, de cultura, de saber atuar 

com o corpo, sua corporalidade, em diferentes contextos sociais e promover consciência 

sobre essas atuações. Ou seja a Educação Física não é só percecionada na perspetiva do 

corpo, ou do rendimento, mas sim na arte da atuação do corpo, face a contextos onde se 

insere, no sentido de dar uma resposta coerente, a mais adequada possível. Os alunos 

desenvolvem-se facilmente através de relações, dos pontos de convergência de interesses, 

influenciando as aprendizagens e a aquisição dos conhecimentos aos quais se sentem 

afetivamente ligados, por isso, os tornam verdadeiramente seus. O seu modo de estar na 

relação entre pares - Confiança; a sua disponibilidade para praticarem fora do contexto 

do colégio - Entusiasmo; assumir uma modalidade e uma prática desportiva - 

Compromisso; a sua postura social de autossuperação no desempenho das atividades, 

partilhando-as - Humildade. São na realidade Valores, de que estes alunos são 

constituídos, para além do desenvolvimento físico-motor desejado.  

A avaliação desenvolvida está em consonância com o sistema nacional educativo, 

no entanto ao professor é dada alguma liberdade e segurança para a análise destas 

componentes, face ao projeto educativo. Ao mesmo tempo que é uma temática que 

estamos em ajuste constante, na busca do processo avaliativo que melhor se adapte à 

verdade da análise dos critérios que achamos estruturais. Nas aulas é fundamental estar 

atento aos feedbacks que nos dão os alunos, no sentido de melhorar a qualidade das 

aprendizagens. Dai a importância da implementação de um sistema linguístico-

comportamental facilitador do entendimento e consecução dos objetivos da disciplina. As 

auto avaliações, situam o aluno, que sabem que têm também algumas limitações ao nível 

da sua intervenção, mas ao mesmo tempo ajudam o professor a traçar um modelo de 

ensino que vá ao encontro do modo de aprendizagem mais adequado face aos seus 

interesses ou limitações. Procura-se apoio na Instituição, na Pedagogia do Coração.  
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CONCLUSÃO GERAL 

“…Tudo o que vivi, estou a partilhar contigo, 

E o que não vivi, hei-de reinventar contigo, 

Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, 

Mas quero-te bem, mas quero-te bem…” 

                         Jorge Palma (cit. por "Encosta-te a mim", 2015) 

 

Enquanto professor de Educação Física neste Colégio da cidade do Porto, guiado 

pela Pedagogia do Coração na prática de ensino, a Empatia e a ação ou inação que dela 

resulta entre mim e os alunos, depende da “tensão afetiva” que nos une. 

A relação em contexto de aula nunca é a dois mas sim a três ou mais elementos. 

Logo, os alunos inferem sobre a assertividade e coerência operacionalizadora do 

professor. Esta inferência realiza-se pela leitura que cada aluno faz da imagem que tem 

de si e a sua linguagem assertivo-motriz que desenvolve, ou seja, a sua, a do outro e 

também a esperada pelo professor. Deste modo, o aluno identifica claramente “a ajuda”, 

“a cooperação”, ou a “inibição”. Em qualquer dos casos, estamos a viver uma 

sentimentalidade empática com ele, que é contagiante se a valorizarmos. Deste modo, a 

intervenção do professor torna-se fulcral para que se verifiquem estes valores de 

integração. Quer no decorrer da atividade na aula, quer no exercício que cada aluno 

executar. Quanto maior e melhor for a nossa comunicação assertivo-motriz, e a imagem 

que se está a transmitir dela, adequando-a ao nível de desempenho do aluno, mesmo que 

não tenha atingido o nível de excelência expectado, maior motivação ele terá para atender 

às necessidades pessoais e de entendimento para com os seus colegas de turma -podendo 

desenvolver assim novos comportamentos de execução prática, a tão esperada 

autossuperação. Face a este quadro, Por isso, percebeu-se que a assertividade e a empatia 

se complementam-se por mediação da afetividade que os une a cada colega de turma e ao 

professor, permitindo satisfazer as necessidades de motivação relacional, durante todos e 

em cada um dos complexos momentos da aula de EF.  

A capacidade empática entre os alunos, segundo Seirul’lo Vargas (2004) avalia-

se na eficiência da competência entre relações e habilidades comunicativas, entre as quais 

se encontram diversas formas e tipos de respostas. A que revela maior grau de 

importância, ou a que representa maior significado no âmbito educativo e desportivo, é o 

descentramento ou generosidade, que supõem a suspensão do eu, a favor do máximo 
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interesse, atenção, respeito e consideração pelo outro. Estes são princípios explícitos 

inerentes à Pedagogia do Coração. 

Isto só é possível quando os laços afetivos são evidentes, o que muitas vezes se 

transforma numa grande amizade. No entanto, não é necessário que os alunos sejam 

amigos para que atinjam altos níveis de comunicação empática. Para que estas situações 

se verifiquem, o professor deve estar atento no sentido de melhorar e valorizar a atitude 

certa, na gestão das relações em termos empáticos durante as relações físico-motoras 

vividas no processo de ensino-aprendizagem. Daí a importância do reconhecimento do 

comportamento pessoal por parte do professor, não só instrutivo mas também no plano 

das intenções e atitudes. Estes valores, que se geram da comunicação empática, vão sendo 

atingidos e ajudam a superar obstáculos, para que resultem no efeito desejado, tendo que 

ser trabalhados a partir de duas premissas: o encontro entre linguagens e os interesses 

diferenciados e/ou semelhantes entre os alunos. 

Os interesses aparecem ao nível do plano individual, quando cada aluno participa 

na realização dos “exercícios - experiências” e na turma para satisfazer as suas 

necessidades pessoais, que são lícitas, se forem compreendidas por todos os seus pares. 

Assim, se as necessidades individuais forem entendidas como que de todos, só as poderão 

satisfazer quando todos, ou parte deles, grupo, as fizer suas. Cabe ao professor, na minha 

perspetiva, assegurar que isto não aconteça num ambiente ou meio de interesses 

individuais, mas sim num espaço ou ambiente onde todos os alunos se devem centra em 

estabelecer interesses comuns. 

Nas minhas aulas, esta tarefa está de alguma forma facilitada pelo fato de o Lema 

ter sempre um sentido descentrado do foro do interesse pessoal e individual. No entanto, 

estes valores e atitudes subjacentes apresentam-se de forma transversal a todas as 

disciplinas, sendo de carácter geral. Cabe, mais uma vez, ao professor, proporcionar 

experiências para tornar específica a “vivência” deste tipo de situações, uma vez que, 

como se torna evidente, o “querer ganhar” é algo que queremos estimular nos nossos 

alunos. Deste modo, é necessário que o “feedback” vá muito no sentido de evidenciar 

interesses, pontos comuns e metas ainda mais específicos, evidenciados na relação entre 

pares. É necessário contextualizar as derrotas no sentido de reforçar os ganhos e pequenos 

ganhos comuns, defini-los onde estejam evidenciados fatores de valorização pessoal e de 

grupo, que vão condicionar – cada um e todos – as atitudes e os comportamentos de modo 

a procurarem de forma efetiva o êxito. O professor torna-se um relator “in loco” dos 

valores e fatores de êxito subjacentes à aprendizagem. 
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Este aspeto, o da busca do êxito individual e comum, é de extrema importância. 

Esta capacidade, esta atenção, este cuidado, é ao nível da Educação Física guiada pela 

Pedagogia do Coração, o diferenciador em que se verificam, de forma mais vincada, os 

apoios para a sua formação integral pretendida. É nestes fatores que poderão aparecer as 

pequenas grandes diferenças entre os alunos, essenciais e diferenciadoras, pois cada aluno 

tem critérios distintos, uns dos outros, para valorizar o êxito. Como consequência, os 

alunos apresentaram diferentes níveis de eficiência motora. Essa motivação para a 

eficiência deve ser valorizada, pois os alunos estão predispostos a alcançá-la para 

conquistar o êxito. 

 Cabe ao professor dar sentido a esta atuação, de modo a que sintam que esse êxito 

tivesse sido proposto por eles. O professor deve levar cada aluno a chegar a essa 

conclusão quanto a si mesmo, de modo a evidenciar o Valor e os Valores Constitutivos 

de cada um e o de todos por consequência.  

Em suma, guiados pela Pedagogia com Coração, mais não pretendemos do que 

contribuir para que os nossos alunos desenvolvam uma “ mente sana in corpore sano”, 

pois como nos diz Aristóteles “educar a mente sem educar o coração, não é educar” (cit. 

por "Aristoteles", 2015). 
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ANEXOS 

Anexo I – Consentimento Informado 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para Participação em Investigação 

 

 

Este estudo insere-se no âmbito do relatório de estágio do 2º ano do Mestrado em 

2º ciclo do Ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário, da Faculdade de 

Desporto e Educação Física da Universidade do Porto, sob a orientação da Professora 

Doutora Paula Batista. Pretende-se avaliar os efeitos da “Pedagogia do Coração” nas aulas 

de Educação Física. Mais especificamente analisar o contributo da Educação Física para 

a formação dos alunos sob a égide destes valores. Os dados serão recolhidos por 

questionário, estando garantidas as condições de confidencialidade e de anonimato.  

Declaro ter lido e compreendido este documento. Foi-me garantida a possibilidade 

de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de 

consequências. Desta forma, aceito a participação do meu educando neste estudo e 

permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas 

serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato 

que me são dadas. 

 

Autorizo   

Não Autorizo 

A participação do meu educando:__________________________________________ 

 

O encarregado de educação ______________________________________________ 

 

Data: ...... /...... /......... 
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Anexo II – Questionário 

Caro(a) aluno(a): 

Os dados recolhidos com este questionário são para a elaboração de um estudo no âmbito do 

Mestrado em Ensino de Educação Física no Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Agradecendo, desde já, a tua disponibilidade para participares no estudo, 

solicito que preenchas de forma empenhada a totalidade das questões apresentadas. As 

informações obtidas serão utilizadas apenas no âmbito desta pesquisa e as condições de anonimato 

estão garantidas. 

 

1- Idade  ______anos 

2- Género: Masculino _____    Feminino  ______ 

3.Praticas alguma modalidade desportiva fora do contexto das aulas de EF?  

Sim : ____   Não: ____ 

3.1 No caso afirmativo onde? 

 No Colégio _____ Qual modalidade?_____________ Número de horas semana ______ 

 Fora do colégio ____ Qual?___________________ Número de horas semana ______   

Federada_____ não federada _____ 

4- Tiveste a influência de alguém para iniciares a prática de Desportiva? 

Sim: _____ Não: _____ 

Quem?______________________________________________________________________________________      

5- Qual a importância que tu atribuis à Educação Física? (1 – nenhuma; 5 - muitíssima) 

- 1               2                    3                       4                     5  

 

6 – O que é consideras que é mais importante aprender nas aulas de Educação Física? (Ordena pelo grau de 

importância: de 1º o mais importante, para o último, o menos importante) 

Condição física                Modalidades                Técnicas                      Valores 

ex: flexibilidade          ex: futebol                    ex:  driblar              ex: cooperação 

      resistência                  ginástica                        serviço                      respeito   

 

Táticas                         Regulamentos                                            

 

ex: estruturas                    ex: regras 

      dinâmicas                        normas 
 

7 – Indica o nº de horas semanais de Educação Física que gostarias? Porquê? 

 - 1               2                  3                  4                uma vez que, __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8- O que mais valorizas num professor de Educação Física? (Ordena pelo grau de importância: de 1º o mais 

importante, para o último, o menos importante) 

Competência técnica              Organização                   Disciplina           Relação pedagógica         

Instrução                    Valores transmitidos    Outro    O quê? _______________________ 
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9 – O que consideras que o professor de Educação Física deve valorizar nas aulas? (Ordena pelo grau de importância: 

de 1º o mais importante, para o último, o menos importante) 

Organização             Trabalho de Equipa                 Cooperação                Partilha        

 A ajuda               A Igualdade de Oportunidades               A Eficácia          Os Exercícios       

Outro    O quê? _______________________________________________________________________ 

 

10 - Nas tuas aulas de Educação Física são transmitidos valores. Quais os que consideras mais importantes? (Ordena 

pelo grau de importância: de 1º o mais importante, para o último, o menos importante) 

Cooperação                Entreajuda              Companheirismo                 Amizade                    

Tolerância                 Superação                Espirito de Equipa                 Partilha 

Respeito                           Alegria              Competição           Valorização da diferença 

Outros    Quais? _______________________________________________________________________ 

 

11- O que sentes que é valorizado nas aulas de Educação Física? (Ordena pelo grau de importância: de 1º o mais 

importante, para o último, o menos importante) 

Comportamento             Empenho               Desempenho                 Trabalho de Equipa                

Espirito de entreajuda               Atenção                   Respeito                 Esforço   

Outros    Quais? _______________________________________________________________________ 

 

12 - Em que é esses valores são úteis para o teu dia-a-dia? Para a tua vida?  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

13 - Se praticas desporto fora das aulas de EF, no clube ou outro, indica o que é mais valorizado nesse contexto. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

14 - Gostas da competição nas aulas de EF? O que valorizas na competição? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

15- Dá exemplos de situações que nas aulas de EF que consideras:  

menos positivas: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

mais positivas_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Anexo III – Informação Visual das aulas de Educação Física 

 Informação visual de assunção de valores… 

 

  

Informação visual motivacional 
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 Informação visual de consciencialização, ecológica, desportiva e ócio.  

 

 

 

 

Informação visual da assunção de valores e relação humana 
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 Informação visual de ordem técnica 

 

 

 Informação visual de ordem organizativa 

 

 


