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Resumo 

 

 Marco de fim de um ciclo, mas também um novo começo, o Estágio 

Profissional assume-se como um dos momentos mais relevantes da formação 

académica uma vez que apela de forma muito real – no contexto da prática 

profissional – à aplicação dos rudimentos aprendidos anteriormente.  

 Pretende-se que este documento seja uma reflexão crítica, séria 

consistente e fundamentada da experiência vivida na pele de professor 

estagiário, expressada em experiências, escolhas, sentimentos contraditórios e 

muito trabalho. Procurei dotar a escrita de um caráter pessoal, intimista, no que 

não é, no fundo, mais do que o relato materializado em capítulos de uma 

vivência marcante. 

 O capítulo inicial, com forte carácter autobiográfico pretende transmitir 

uma breve apresentação explicativa do trajeto que percorri até aos dias de hoje 

bem como enquadrar a realização do Estágio Profissional. O segundo capítulo 

apresenta uma visão muito pessoal da escola e das dinâmicas que se geram 

entre toda a comunidade académica, bem como de outras vivências 

proporcionadas no âmbito do Estágio Profissional O terceiro capítulo centra-se 

na realização da prática profissional, baseado nas reflexões que fui realizando 

ao longo do processo. No quarto e último capítulo é apresentado um estudo de 

caso realizado sobre as perceções de um grupo de raparigas sobre a aula de 

Educação Física.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PERCEÇÕES; GÉNERO 
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Abstract 

 

 End of cycle mark, as well as a new beginning. The professional 

internship is one of the most important moments of academic training since it 

calls upon, in a very real manner, the context of professional practice, the 

application of basic principles learned previously. 

 This document is intended to be critical, thought consistent and serious, 

a fundamental and grounded experience, walking in the shoes of a trainee 

teacher. Expressed through experiences, choices, mixed feelings and hard 

work. I opted to write in a personal fashion, which is at heart, nothing other than 

the materialized story divided into chapters, a marking experience. 

 The opening chapter, with strong autobiographical character intends to 

provide a brief explanatory presentation of the path traveled up to today as well 

as the professional internship. The second chapter presents a very personal 

perspective of the school and the dynamics that are generated within the entire 

academic community, as well as other experiences attained under the 

Professional Internship. The third chapter focuses on the realization of 

professional practice, based on the thought processes realized during the 

internship. The fourth and final chapter presents a case study on a group 

consisting of girls, based on the perception of their experiences in physical 

education classes. 
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Preâmbulo 

 

 Tratando-se da elaboração de um Relatório de Estágio (RE) interessou-

me descobrir que a palavra “relatório”1 radica no termo latino relatus, particípio 

passado de refferre. E refferre, em tradução literal, significa “levar de volta” (re- 

“de volta”, ferre “levar”, “carregar”), pelo que entendo que a palavra remete 

para um processo retrospetivo ao passado. Deste modo, cabe-me conduzir 

esta viagem pelo trajeto percorrido, o que, dada a natureza do documento, faz 

de mim relator. Contudo, atendendo à minha posição de elemento ativo no 

processo, não serei apenas relatador de factos, mas também agente 

participante – autor. Assim, assumo-me como “rela(u)tor”, num registo que 

mistura o tom formal da exposição dos factos ocorridos, com a informalidade 

das reflexões pessoais vertidas no Diário de bordo que resultaram da 

experiência do Estágio Profissional (EP). De resto são precisamente o 

momentos reflexivos que servem de fio condutor ao documento, seja no âmbito 

da tomada de decisões, ou enquanto elemento transformador das minhas 

ações.  

 

 “Ainda que com algumas diretrizes definidas, encaro o diário de bordo 

como um documento dotado de alguma plasticidade, visto que cada estagiário 

viverá a experiência de uma forma diferente e terá necessariamente uma forma 

distinta de comunicar essa vivência.” (in Diário de bordo, 3 de Setembro) 

  

 Dado o período de tempo pelo qual se estende a experiência relatada, 

não haverá lugar para o tratamento aprofundado de alguns episódios que me 

acompanharão para sempre mas que foram de pouca relevância para a minha 

(trans)formação enquanto docente.  

                                            
1
 Relatório, nome Exposição ou relação escrita; exposição circunstanciada dos factos relativos a uma 

administração.  
Do latim relatus, usado como particípio passado de Refferre, “contar, referir”, literalmente “levar de 
volta”, formado por re-, “de volta”, mais ferre, “levar, portar, carregar”. 
Relator, nome Aquele que relata; o que redige um relatório; narrador.  
Relato, nome Ato ou efeito de relatar; exposição; narração.  
Guedes (2004) pp 7245 
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 A elaboração do presente RE assume-se como a etapa final de um 

percurso cujo ponto de partida tenho dificuldade em definir. Ainda que o 

presente documento reporte principalmente à experiência no contexto de EP, 

dado o carácter altamente individual e pessoal da narrativa, é inevitável que o 

resultado final seja também produto de aprendizagens e vivências anteriores. 

Procurarei separar o trigo do joio, relevando os episódios que despoletaram 

transformações em mim, evitando delongas em situações de menor 

importância.   

 Em termos organizativos optei por uma divisão do documento por 

capítulos, sendo no que no primeiro procurarei realizar um enquadramento 

pessoal, de cariz autobiográfico, bem como enquadrar a realização do Estágio 

Profissional. O segundo capítulo apresenta uma visão muito pessoal da escola 

e das dinâmicas que se geram entre toda a comunidade académica, bem como 

de outras vivências proporcionadas no âmbito do Estágio Profissional. O 

terceiro capítulo centra-se na realização da prática profissional, baseado nas 

reflexões que fui realizando ao longo do processo. No quarto e último capítulo é 

apresentado um estudo de caso realizado sobre as perceções de um grupo de 

raparigas sobre a aula de Educação Física (EF).  
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Capítulo I – A viagem 

 

 A metáfora da experiência de estágio como uma viagem, uma jornada, 

uma caminhada… à força de tantas vezes repetida perderá sentido? Acredito 

que venha perdendo o sentido de novidade, mas não perde, certamente, o 

sentido de oportunidade.  

 Acredito que o mais importante não será criar uma nova alegoria, mais 

modernizada ou digitalizada que substitua a viagem por um download ou pela 

instalação de um upgrade, mas sim centrar-me no processo de análise, da 

(procura pela) compreensão e reflexão que me permita entender não só as 

metamorfoses que tiveram lugar, mas também compreender o potencial 

transformador desta vivência.  

 Atrai-me a ideia de contar a minha caminhada, do contacto tido com 

novas paisagens, pessoas e testemunhos, da necessidade de encontrar 

respostas a novos desafios e por vezes em dialetos novos! E de, no final de 

cada dia, perceber que, não só estava mais perto da etapa final mas também 

que me vinha tornando mais capacitado para lidar com os previstos e 

imprevistos a que está sujeito quem viaja por paisagens desconhecidas. Estou 

convicto que não há viajantes bons ou maus, mas que existirão uns mais 

preparados que outros, disso estou certo. 

 O embarque nesta viagem levou-me ainda a perceber que ao longo 

desta não estive sozinho, nem ocupei apenas o papel de viajante. Como referi, 

fui explorador de paisagens que não conhecia, mas também fui visitante a 

quem novos mundos foram apresentados e enquadrados.  

 Neste percurso, porventura o mais importante foi cedo ter compreendido 

que não teria apenas o papel de explorador, desbravador de terrenos, guiado 

apenas pela curiosidade ou interesse pessoal. Percebi que aceitar completar a 

viagem do EP, é também ser investido da responsabilidade de ser orientador, 

guia da viagem de mais de vinte outros viajantes. É aqui que entra a noção da 

responsabilidade que carregamos. Viver com a sensação de que não basta dar 

a conhecer novas realidades, temos de apaixonar, despertar o interesse de 

outros pelo fenómeno do desporto. 
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 Embarcados na viagem e visto que esta ainda agora começou (isto para 

quem lê, como é evidente), tendo-me já atribuído o papel de “rela(u)tor”, julgo 

estar certo ao assumir que este documento se centra tanto na experiência, 

como em mim na medida em que de alguma forma me assumo 

simultaneamente como construtor e um dos objetos do mesmo. “Tornar-se 

professor, envolve, na sua essência, a (trans)formação da identidade do 

professor, de um processo que se inicia antes da formação superior 

(socialização antecipatória), seguindo-se a socialização durante a formação 

inicial (formação superior e estágio profissional), continuando ao longo do 

percurso profissional” (Batista, 2014, pp. 15) Partindo desta premissa, 

aproveitarei o presente capítulo para tratar das formalidades autobiográficas 

pertinentes para uma mais vasta compreensão do que se tratará a seguir, ou 

seja, que o conhecimento antecipado das latitudes anteriormente exploradas 

pelo viajante, ajude quem lê a entender as opções foram sendo tomadas ao 

longo da jornada.  

 

O referencial e os atractores imprevistos 

  

 É aos meus pais que dedico este documento, precisamente pela posição 

central que lhes reconheço no processo da minha construção e 

desenvolvimento como pessoa. Deles guardo o exemplo do que alcançaram, 

ainda que cedo tenham conhecido o sabor do abandono escolar, isto numa 

época em que os entraves ao trabalho infantil eram esbatidos pela 

necessidade. Evocar os meus pais emociona-me pois são, para mim, os 

maiores modelos de perseverança, resiliência e um exemplo pelo que 

conseguiram alcançar. Por extensão, à minha família, pela proximidade e 

solidariedade manifestada desde sempre. Pelas experiências e oportunidades 

proporcionadas, pelo carinho e apoio que sempre senti em todos os momentos, 

especialmente nos mais críticos ao longo do processo de desenvolvimento 

enquanto individuo sejam eles opções académicas, desportivas ou 

profissionais. Reconheço na minha família algo que é quase indizível, um 

sentimento de pertença e de apoio, no fundo um “estamos sempre cá”, que me 

comove e conforta.  
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 Desde cedo fui encorajado por parte da minha família a envolver-me em 

atividades desportivas, tanto por questões de saúde, como pela convicção de 

que seria importante para o meu desenvolvimento pessoal. Sempre senti (e me 

foi incutida) necessidade de estar envolvido em contextos desportivos – 

principalmente naqueles em que a competição estava presente. Por volta dos 4 

anos cheguei à natação, que abracei apaixonadamente durante 8 anos. Foram 

tempos importantes para conhecer contextos diferentes, desde a iniciação 

evoluindo até à competição, vivenciando a camaradagem própria de uma 

equipa. Por volta dos 12 anos, não sei se por saturação ou desmotivação 

momentânea, abandonei a prática desta modalidade e procurei uma 

alternativa. Fazendo uma análise distante, tendo em conta que todas as 

alternativas que pesei, acredito que procurei uma modalidade que mais do que 

a virtude da prática de exercício físico, se pudesse constituir como uma 

alternativa menos centrada no desempenho individual e com uma maior 

componente de socialização. No fundo, procurava uma modalidade coletiva, 

onde o desafio de estruturar e coordenar a ação coletiva se sobrepõe ao 

pequeno detalhe no gesto que é tão importante na natação. Nesse processo de 

procura descobri o andebol, modalidade pela que me entusiasmou e na qual 

acabei por me envolver não só enquanto atleta, mas também como árbitro e 

técnico. Desde essa altura que o andebol se transformou num eixo central do 

meu quotidiano. De facto, não mais perdi a ligação a um projeto que me 

mantivesse envolvido no treino e na competição.  

 Distinguiria três fatores que influenciaram diretamente o meu percurso 

pessoal e académico: a paixão pelo desporto desce cedo interiorizada, a 

descoberta e entusiasmo pelo andebol, e, por fim, a felicidade de ter tido, ao 

longo do tempo, a oportunidade de me cruzar com pessoas que se revelaram 

marcos fundamentais, capazes de influenciar a minha “rota”. Para além da 

minha família, devo também referir outros que, dada a aleatoriedade e 

imprevisibilidade com que surgiram ao longo do percurso e a atração quase 

magnética ou gravitacional que assumiram, se assumem também eles como 

figuras referenciais. Enumero-os pois foram literalmente fontes de inspiração e 

aprendizagem, catalisadores capazes de provocar inflexões no percurso que 

vinha trilhando. Começo por referenciar, curiosamente, um Professor Estagiário 

(PE)! Tive a felicidade de ter encontrado no 9º ano, o melhor professor de 
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Educação Física (EF) que tive ao longo do percurso no Básico e Secundário. 

Tal não quer dizer que os outros docentes fossem desinteressados, 

mostrassem estar desatualizados ou pertencessem à ‘espécie’ dos que dão 

uma bola de futebol e está a aula dada! Agora que completei grande parte da 

minha preparação teórica reconheço que sempre tive professores interessados, 

que não se desviaram das matérias programadas as quais abordavam de uma 

forma bastante aceitável! No entanto, aquele professor fez a diferença – mais 

ainda no 9º ano, tempo de escolhas no que ao percurso académico diz 

respeito. O Professor Válter2, sempre transmitiu uma sensação de enorme 

preparação, uma preocupação grande em envolver todos alunos nas aulas, 

uma enorme simpatia e disponibilidade, mas também exigência. Por último, por 

ter sido um agente fundamental para lançar em mim o desejo/objetivo de 

estudar na, à data, Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Por 

me ter feito pensar “Quero ser como ele!” e como tal me ajudou a definir uma 

nova “órbita” na viagem, reconheço-o como um dos “atractores” mais 

relevantes.  

 Tinha 16 anos quando, por insistência do José3 meu treinador à altura, 

licenciado em Educação Física e ex-andebolista de nível internacional, iniciei o 

meu percurso enquanto técnico. Este trajeto iniciou-se naturalmente junto de 

atletas no início da prática desportiva e despertou em mim tão grande 

interesse, que desde então sempre mantive contacto próximo com o treino nas 

idades dos 6 aos 10 anos. Esta fase marca também o primeiro contacto com a 

formação teórica de cariz mais especializado. A frequência em ações de 

formação ou congressos foi fundamental para a construção da minha 

identidade enquanto treinador e, acredito, veio a influenciar bastante a forma 

como encaro a formação profissional e a necessidade de constante atualização 

do conhecimento. Voltando a essa primeira experiência enquanto técnico, 

quando aceitei o desafio estava longe de antever o quão viciante é o processo 

de transmissão de conhecimento, o operar alterações em alguém e sentir que 

de alguma forma o ajudo a superar-se e, portanto, a descobrir-se. No fundo é 

isto que me cativa, é por isso que pretendo ser professor, são esses momentos 

em que tudo vale a pena. A sensação de que conseguimos “deixar marca” no 

                                            
2
 Nome fictício. 

3
 Nome fictício. 
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aluno/atleta, que ajudamos alguém a realizar-se, ainda que quase sempre por 

brevíssimos momentos. E esta inquietude, este querer sempre mais por parte 

dos “aprendizes” que alimenta a minha vontade de ser e fazer melhor, de 

aprender e ensinar mais. O que é que o José viu em mim que o levou a 

acreditar que eu teria capacidade e interesse pela tarefa que me propôs? Não 

sei! Mas estou profundamente grato pela oportunidade e como tal distingo-o 

também a ele como um marco fundamental, mais um atractor que me desviou 

ligeiramente do caminho traçado, mas que me introduziu a paisagens tão 

marcantes.  

 Tendo entrado na Faculdade, optei por me dedicar de vez ao treino de 

jovens e abandonei a prática. É uma decisão de que não me arrependo dado o 

prazer que me dá todo o processo de treino e, acima de tudo, pela alegria de 

poder assistir ao desenvolvimento dos jovens atletas. Em 2008 surgiu a 

oportunidade de colaborar com a equipa técnica do plantel sénior do Futebol 

Clube do Porto, à data liderada pelo Luís4, figura impar da modalidade, uma 

das grandes referências desportivas nacionais que se assumiu como um dos 

meus grandes referenciais, não só em termos de influência que exerceu sobre 

a minha forma de encarar o treino e competição, mas também de 

comportamento cívico. No mundo da alta competição, onde tantas vezes se faz 

uso dos mais variados artifícios para conseguir a vitória, o Luís marcou-me pela 

honestidade, educação e defesa dos valores de fair play. 

 No mesmo clube, tive ainda a oportunidade de trabalhar com o Professor 

Pedrag5, uma referência do andebol balcânico. Formado na área de Desporto 

pela Universidade de Belgrado, tendo tido vivências pela Europa enquanto 

atleta e treinador, contando com participações em grandes competições 

internacionais. O contacto com alguém proveniente de uma cultura diferente, 

com experiências tão ricas e diversificadas, com tanto “mundo” constituiu uma 

enorme riqueza para mim. Pedrag trouxe uma forma de pensar o jogo e o 

treino que colidia de forma quase absoluta com as crenças que ao longo dos 

anos eu tinha assimilado. Mormente influenciado pela chamada “escola de 

leste”, que predomina em Portugal desde os anos 90, o meu entendimento do 

jogo, treino e preparação para o jogo tornou-se muito mais amplo. Para além 

                                            
4
 Nome fictício 

5
 Nome fictício 
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desta parte da convivência, mais ligada à prática, fez-me também olhar o 

Desporto de forma diferente. Aos olhos de um natural de uma zona geográfica 

que foi palco de bastantes conflitos ao longo do século passado, a prática 

desportiva assume-se como algo muito sério. A hipótese de singrar no mundo 

do Desporto de alta competição é uma sorte que muitos ambicionam e para a 

qual muito trabalham, pelo que também neste aspeto – a motivação – tive 

oportunidade de contactar com uma realidade diferente e enriquecedora. 

 Tanto o Luís como o Professor Pedrag, são para mim dois marcos que 

não me canso de revisitar, de recordar e sobretudo, que não deixam de me 

inspirar. Cada instante partilhado com eles foi um momento de aprendizagem. 

Na vitória e na derrota, dentro e fora da arena competitiva, exemplos 

marcantes de onde nos pode levar um espírito sensato, honesto, inteligente e, 

sobretudo, um enorme fair play. Enquanto ator ligado ao Desporto, a 

oportunidade de os conhecer, de aproveitar a sua abertura para transmitir 

tantos conhecimentos, foi de uma enorme valia.  

 

Expectativas pré-viagem 

 

 Depois do que expus, tendo em conta as oscilações que a minha rota foi 

sofrendo, a opção por uma área ligada ao ensino e ao Desporto assumiu-se 

como óbvia. Numa fase inicial da licenciatura construí a ideia do Estágio 

Profissional (EP) como pouco mais que um pró-forma, um ano de transição que 

seria provavelmente o mais agradável visto que a lecionação seria algo de 

relativamente simples, e, mais ainda, o EP marcaria o fim do compromisso com 

as frequências, os exames, as apresentações e os trabalhos de grupo. 

Olhando em retrospetiva, julgo que esta crença se aprofundou à medida que 

me envolvi mais a fundo no treino desportivo. Isto porque quando contactava 

diariamente com um grupo de atletas profissionais em que todos os elementos 

estão plenamente envolvidos e concentrados em objetivos comuns, passavam-

me ao lado aspetos como os diferentes níveis de empenhamento que alunos 

da mesma turma têm nas aulas. Neste aspeto, a vivência do ano letivo anterior 

na prática pedagógica constituiu-se como uma valia incalculável visto que, 

ainda que num contexto altamente controlado e facilitado, as dificuldades que 
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encontramos foram imensas e a experiência assemelha-se muito pouco aquela 

com que nos deparamos no treino. Para minha surpresa, apercebi-me no ano 

passado que no contexto da aula de EF muitas vezes os papéis invertem-se: 

as turmas com melhor aproveitamento nas outras disciplinas não são 

necessariamente as que apresentam melhores resultados, ou alunos 

geralmente pouco participativos e interessado que se assumem como 

autênticos líderes (e vice versa). E esta constatação veio fazer crescer o rol de 

inquietações que me iam assolando. Outra questão que antevi (e se 

materializou) prendia-se com a contradição de assumir o papel de docente 

“sentindo-me” ainda aluno. Numa fase tão precoce do percurso profissional 

julgo que estes sentimentos são normais, na medida em que de facto as duas 

realidades coexistem. Hierarquicamente falando há um professor que ensina o 

professor-aluno, que por sua vez ensina os alunos! 

 Entendo que tal como no campo desportivo, também na docência 

almejamos dar a resposta ideal no momento ideal, o que, reconheça-se, muitas 

das vezes não ocorre. Procurei mentalizar-me para a necessidade enfrentar os 

desafios tão preparado quanto possível, para que a atuação, não sendo 

perfeita se traduza em conquistas. Do meu contacto com colegas que 

passaram pela experiências de EP, cimentei a ideia que Professor Cooperante 

(PC) e a Professora Orientadora são elementos fundamentais neste processo. 

Sempre me transmitiram uma imagem de que seriam figuras muito presentes e 

exigentes, basilares no processo que atravessamos.  

   

O estágio (também como viagem) 

 

 A Lei Nº 43 de 22 de Fevereiro de 2007 veio introduzir alterações no 

processo de creditação para a docência nos ensinos básico e secundário, isto 

com a finalidade de dotar o corpo docente de maiores qualificações para a 

prática pedagógica e de permitir a mobilidade dos docentes entre os diferentes 

ciclos de ensino, o que possibilita o acompanhamento dos alunos pelos 

mesmos professores por um período de tempo mais alargado. O decreto define 

alterações que passam principalmente pela exclusividade de acesso à 

docência a portadores de habilitação profissional, excluindo assim os 
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diplomados de ensino superior sem habilitação específica, aos quais houve 

necessidade de recorrer na fase de massificação de acesso ao ensino ocorrida 

durante a década de 80. Assim, a habilitação profissional para lecionar no 3º 

ciclo do ensino básico e no ensino secundário restringe-se aos qualificados 

com o grau de mestre em Ensino.  

 Este sistema pretende valorizar o conhecimento no domínio do ensino 

por parte dos docentes nas áreas da formação educacional geral, das didáticas 

específicas, da iniciação à prática profissional e da formação cultural, social e 

ética. Deposita também ênfase na área das metodologias de investigação 

educacional com vista a fazer do professor “cada vez menos um mero 

funcionário ou técnico e cada vez mais o de um profissional capaz de se 

adaptar às características e desafios das situações singulares em função das 

especificidades dos alunos e dos contextos escolares e sociais.” (DL 43/2007 

de 22 de fevereiro). A fase de iniciação à prática passa a ser largamente 

consagrada à prática de ensino supervisionada, ou seja, a experiência de EP, 

num contexto em que a parceria entre as instituições de ensino superior e as 

escolas (nomeadamente na figura do Professor Cooperante) tem um papel 

central.  

 Assim, o EP pode ser entendido como “uma experiência de formação 

estruturada e, como um marco fundamental na formação e preparação dos 

alunos para a entrada no mundo profissional (...)” (Caires, 2001, p. 15). 

Complementando a ideia advogada pelo autor, é referido no Regulamento do 

EP da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto: “O Estágio 

Profissional entende-se como um projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a 

formação do professor profissional, promotor de um ensino de qualidade.” 

(Matos, 2012, p. 3). 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II – A Escola, o Núcleo de Estágio e a Turma 
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A Escola 

  

A forma como a Escola enquanto instituição é vista tem sofrido diversas 

alterações ao longo dos tempos. Das transformações que moldaram o sistema 

de ensino como o conhecemos destaco, de acordo com Roldão (2003), a 

expansão dos sistemas de ensino motivada pela igualdade acesso (que é um 

dos traços mais característicos da escola como a conhecemos) que se 

disseminou na década de 60 do século passado. Já nos anos 70 e 80 viveram-

se reformas estruturais que visavam sobretudo as necessidades do sistema 

económico enquanto, na década de 90, se começou progressivamente a 

encarar a escola como uma organização com identidade própria expressa num 

universo social, politico e cultural único.  

Segundo Nóvoa (2009), a gestão de um processo de mudança revela-se como 

algo muito complexo, o que nos leva a questionar qual o papel da escola numa 

sociedade que muda mais rápido que as reformas educativas. A resposta 

passa, de acordo com o autor, pela construção de “pontes” de ligação entre a 

ilha que parece representar a sua (da escola) cultura e a cultura envolvente. 

Neste sentido, torna-se indispensável o conhecimento e entendimento da 

comunidade no sentido de aperfeiçoar o meu desempenho enquanto docente. 

 Os primeiros dias de vivência desta nova realidade fizeram-me 

confrontar principalmente com a zona de implementação e com a dimensão 

macro da escola enquanto organização escolar. Uma vez que tinha apenas um 

conhecimento muito superficial da freguesia de Rio Tinto, aproveitei logo o dia 

em que me apresentei pela primeira vez na ESRT para conhecer as 

redondezas. Primeiro, na deslocação de metropolitano cujo percurso circunda a 

localidade, depois a pé, tratei de conhecer o centro da cidade. Percebi que Rio 

tinto é uma cidade-dormitório e isso nota-se especialmente nas dinâmicas dos 

transportes públicos: de manhã, veículo de metropolitano ou autocarro que 

seguem em direção ao centro desloca-se praticamente vazio. Em sentido 

contrário seguem cheios de habitantes que partem para o emprego ou 

faculdade. Os grandes blocos de apartamentos indiciam um bulício que 

contraditório para com o ritmo dos habitantes o que torna Rio Tinto numa 

localidade extremamente calma durante o dia onde reina uma confortável 
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sensação de segurança. Esta placidez espelha-se também na conduta dos 

alunos, como me foi dado a perceber quando tomei contacto com a turma.  

 O facto de a cidade ser servida apenas por uma escola secundária 

coloca alguma pressão sobre o estabelecimento. Criada em 1982, a ESRT 

funcionou, num primeiro momento, nas instalações da Escola Preparatória. 

Dado o aumento do número de alunos, em 1992 foi finalmente edificado um 

edifício onde, doravante a ESRT viria a funcionar. Mais recentemente a escola 

foi alvo de uma profunda intervenção que se traduziu num considerável 

desenvolvimento para as condições de ensino. As aulas de EF realizam-se em 

7 espaços: G1, G2, G3 (todos no Pavilhão Gimnodesportivo antigo, o único 

edifício que ficou de fora da remodelação, mas que apresenta ainda condições 

bastante razoáveis), G4 e G5 (no novo Gimnodesportivo), e, por fim, G6 e G7 

que são espaços exteriores. A escola reúne condições para atribuir sempre um 

balneário a cada uma das 7 turmas que possam estar a fazer aula. Os 

Gimnodesportivos têm marcações de andebol, futsal, badminton, basquetebol e 

voleibol. O espaço G5 proporciona excelentes condições para aulas de dança 

ou de ginástica dado ser um espaço mais pequeno, mas com uma parede 

espelhada. O espaço G6 tem as mesmas marcações dos pavilhões e o G7 é 

constituído por 2 courts de ténis que permitem também a prática de 

basquetebol. Estas condições de excelência contribuíram de forma decisiva 

para uma experiência positiva. Apenas por 2 vezes tive de partilhar espaços de 

aula com outras turmas, mas é sem dúvida uma realidade tremendamente 

diferente de outros estabelecimentos de ensino. Sinto-me privilegiado por ter 

tido a oportunidade por exemplo, de realizar jogos de andebol num campo 

formal, pelas condições materiais que encontrei sempre e, por último mas tão 

importante como tudo o referi anteriormente, pela enorme simpatia a 

disponibilidade de todos os funcionários da escola. Da parte do corpo docente 

não esperava uma receção tão calorosa. Percebi rapidamente que gostam de 

recuar uns anos e recordar-nos episódios marcantes que viveram enquanto 

estagiários e dão-nos um incentivo tremendo.  

 A seguir à escola, a outra realidade com que tomei contacto é com o NE. 

Inicialmente fiquei algo relutante, confesso. Ainda a tomar contacto com a 

cidade, com a escola e ter logo de reunir e tomar decisões em conjunto…com 

companheiros que não conhecia no primeiro ano de mestrado e com um PC do 
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qual não sabemos ainda o que esperar. Contudo, rapidamente um forte 

entendimento cresceu entre nós e, creio que todos tivemos a felicidade de 

poder contar uns com os outros ao longo do EP. Imperou o espírito de 

amizade, partilha e a maturidade suficiente para lidar com a crítica – uma vez 

que assistimos a praticamente todas as aulas de elementos do NE não faltaram 

oportunidades para apontar falhas e conquistas! Guardo um enorme 

sentimento de gratidão para com os meus companheiros e PC. Ao PC em 

particular pelo espírito de partilha de toda a sua experiência, pela exigência e 

pela compreensão. O PC acrescenta à sua função normal como docente, o 

cargo de coordenação e suporte aos PE. Koç, cit por Silva et al, 2014, identifica 

os principais papéis que os PE apontam ao PC: fornecer apoio ao ensino, 

promover a integração na comunidade escolar, o fornecimento de feedback, o 

suporte moral ou emocional e, por fim, o de avaliador. 

 

O abraço inicial 

 

 Quantas vezes quando descrevemos como sendo de “choque inicial” os 

primeiros contactos com novas realidades como uma mudança de escola, a 

entrada para a faculdade, o primeiro emprego ou até, no contexto desportivo, 

uma mudança de clube? A mim aconteceu-me frequentemente. Tomar 

conhecimento de novas realidades e responsabilidades, estruturas de 

organização diferentes e tantas outras novas variáveis pode ter impacto 

negativo. Contudo, refletindo sobre o dia em que conheci e me dei a conhecer 

na ESRT, só posso concluir que mais que a sensação de choque ficou uma 

sensação de boas vindas. Notei desde logo pouco apreço por formalidades 

demasiadas no trato entre professores. Constatei que, ao contrário outras 

realidades, este talvez seja este o meio em que há menos diferenças entre 

elementos com funções diretivas e restante equipa de funcionários. Não é 

todos os dias que vemos `subordinados’ cumprimentar com tanta proximidade 

os membros de direção!  
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“Dia em que me apresentei na escola. Cumpridas as formalidades 

administrativas na secretaria, tive a oportunidade de me apresentar 

pessoalmente à Presidente da Comissão Administrativa Provisória, 

Professora Luísa Pereira, que simpaticamente me acolheu na “sua” 

escola e se disponibilizou para realizar ou breve “tour” pelos espaços 

destinados aos docentes (sala dos professores e zona de trabalho) e 

direção”. (in Diário de bordo, 28 de agosto) 

 

 Para uma primeira impressão positiva conta também a qualidade que o 

recinto oferece. E como as primeiras impressões tendem a d ainda referência 

ao conforto que o recinto oferece e a sensação de familiaridade entre pessoal 

docente e restantes funcionários.  

 

 “No regresso a casa revejo o ‘filme’ do que vivi. O que pensar da forma 

como o pessoal não docente se dirige a mim – o ‘Sôdotor’ – 

acompanhado pelo olhar paternal (não paternalista!) de quem já viu 

muitos destes proto-doutores? Como faço, quando entro nos espaços da 

Direção e sala de professores? As minhas vivências anteriores nestas 

zonas terminavam geralmente com inquirições mais ou menos cerradas 

sobre alguma travessura... Como faço para não transmitir a sensação de 

arguido a caminho a caminho do banco dos réus?” (in Diário de bordo, 

28 de agosto).  

 Note-se que estas dúvidas espelham mais o embaraço inicial próprio de 

quem se vê perante tantas coisas novas. A escola, os professores, os alunos, 

os funcionários… não é fácil abarcar tantas novidades com a expressão 

impávida e serena de quem já passou por isto muitas vezes, principalmente 

quando é, de facto, a primeira. Aprendi que a experiência do estágio é, muitas 

vezes isto mesmo: o confronto com algo que esperamos, mas que vivemos 

pela primeira vez. É sensação de que se caminha rumo a um destino seguindo 

indicações precisas que ouvimos e procuramos reter, mas que não substituem 

o realizar da jornada uma e outra vez, até aprender o caminho certo e ser 

capaz de antecipar e contornar os obstáculos que vão surgindo. Aprendi a lidar 
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com este confronto entre o planeado e a realidade, capaz de gerar sensações 

tremendamente negativas.   

 

 “Em conclusão, a sensação que fica é um pouco contraditória pois 

ainda que a aula se tenha desenrolado sem problemas, deteto vários 

aspetos a melhorar, passando estes maioritariamente pelo meu 

desempenho” (in Diário de Bordo, 20 de setembro) 

 

 Rapidamente me apercebi que é necessário administrar com cautela o 

tempo que medeia o planeamento e a realização – o momento de imaginação. 

As aulas imaginadas são, geralmente bem diferentes daquelas que realmente 

acontecem pois não é possível ter em conta todas as variáveis no momento do 

planeamento. Por muito que nos queiramos preparar para todas as 

possibilidades, encontramos sempre alguma nova vicissitude para a qual temos 

de encontrar resposta rápida (e eficiente). É sobre o processo de conquista 

dessas qualidades que me pretendo aqui debruçar, no sentido de perceber 

como poderei desenvolver práticas de ensino que conduzam os meus alunos 

ao sucesso educativo. Neste concreto, o EP assumiu um papel fundamental na 

possibilidade da construção da minha identidade profissional, da materialização 

e operacionalização do que aprendi até ao momento. 

 

A Turma  

 

“Tomei o primeiro contacto com os MEUS alunos! Ainda que apenas sob 

a forma de uma lista de nomes e fotografias. Foi na reunião realizada 

com PC, durante a qual se distribuíram turmas e horários entre 

elementos do NE e foram abordados temas relativos à aula de 

apresentação (…). A surpresa do dia (difícil de digerir) resume-se 

facilmente: turma do curso de Artes Visuais; 23 alunos; 3 rapazes e… 20 

raparigas.” (in Diário de Bordo, 5 de Setembro).  

 À data em que escrevo não posso deixar de sorrir quando leio este 

trecho. O filme da minha reação no momento terá sido algo como: um sopro 

pelo nariz acompanhado de um sorriso (ou esgar?) fugaz, o franzir de 
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sobrancelhas (‘”é brincadeira?”) a que se segue o arquear das mesmas (“não 

pode ser verdade pois não?”) e por fim, engolir em seco repetidamente qual 

alpinista. Foi difícil processar a informação, confesso. Lembro-me da minha 

experiência enquanto aluno do Ensino Secundário, de ver aulas de EF de 

alunos da opção de Artes em que participavam 5, 6, 8 alunos e 20 ficavam 

sentados a assistir (uma tendência que consigo compreender à luz do que foi a 

minha difícil relação com o lápis e a folha de papel nas aulas de Artes Visuais). 

E lembro-me bem que a maioria, senão totalidade desses alunos que via 

participarem nas aulas de EF eram rapazes… “se me acontecer o mesmo fico 

a dar aulas a 3 alunos?!”. Esta minha reação é antecipada por Batista & 

Pereira, 2014, pp. 79 “(…) os estudantes que ingressam nos programas de 

formação de professores são aqueles que foram alunos de EF durante 12 

anos, pelo que é inevitável que as suas crenças, ideia e noções sejam 

agregadas a estas vivências e que, por sua vez, condicionem fortemente as 

suas perspetivas acerca da EF.” Percebi rapidamente que este grupo tão 

improvável me iria acompanhar para sempre e hoje digo-o com desassombro: 

adorei os meus alunos! As diferentes personalidades, as birras, a boa 

disposição e uma enorme lição de vida da parte de uma aluna que não fazia 

parte do grupo inicial.  

 

“Chegado à escola para a reunião semanal com o núcleo, sou colhido de 

surpresa pela saudação do PC ‘ora aqui está o nosso professor 

internacional’. Também os meus colegas olhavam para mim, de uma 

forma que me convenceu que havia ali algo mais… e havia: Uma nova 

aluna na turma, com a particularidade de ser tailandesa e não falar 

português. Após uns curtos momentos de grande apreensão fui 

sossegado pelo PC, que enquanto Diretor de Turma tinha já conversado 

com a aluna, e me disse que esta entendia e se conseguia fazer 

entender em inglês. Do mal, o menos! Já durante a aula, apercebi-me 

que terei de ter especiais atenções para com ela visto que nunca 

contactou com a modalidade e a ideia que tem é muito vaga, não 

conhecendo regulamentos ou a dinâmica do jogo. Será sem dúvida um 

desafio o conseguir integrar perfeitamente a aluna na turma e nos 

trabalhos, ‘camuflando’ as diferenças que são muitas. Para já, o primeiro 
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contacto foi muito positivo. A aluna percebe perfeitamente o inglês com 

que me dirijo a ela, e conseguimos entabular conversação sem grandes 

dificuldades. Procurarei num futuro próximo traduzir a ficha de 

caracterização individual (Anexo I), de forma que que seja 

compreensível pela aluna, com o objetivo de obter um conhecimento 

mais profundo.” (in Diário de bordo, 4 de Outubro) 

 

 Descobri que a Dang6é uma menina muito especial. Nunca deu mostras 

de esperar um tratamento diferenciado nas aulas de EF, onde reconheço que a 

integração é facilitada, nem nas outras disciplinas onde se foi assumindo como 

aluna de excelência a matemática e geometria descritiva. Veio para Portugal 

com 2 companheiros ao abrigo de um programa de intercâmbio com a duração 

de um ano letivo e, estou seguro, ficou na memória de todos os que com ela 

privaram. O confronto cultural nunca pareceu toldar-lhe a alegria que trouxe 

para todas as aulas e foi uma fonte de aprendizagens constantes para a turma 

e professores. Recordo episódios algo caricatos como quando fui chamado 

para ajudar na tradução de uma conversa em que os restantes alunos da turma 

lhe explicavam o que era o Natal, ou a reação de estranheza quando lhe 

mostrei vídeos de andebol, modalidade que não conhecia.  

 

 “Num momento que se pretendia ser de maior interação entre a 

turma, aproveitando o facto de a aula se desenrolar numa sala de 

informática, os alunos, agrupados, em pares, traçaram o seu trajeto de 

casa para a escola na plataforma Google Maps, tendo de seguida feito 

uma breve apresentação do mesmo. Curioso foi o facto de, chegado o 

momento da Dang fazer a sua apresentação, ter explicado, em primeira 

instância o trajeto que realiza diariamente, mas também ter mostrado a 

casa onde vive, no seu país natal. Pessoalmente foi um momento com 

alguma carga emocional, ver aquela menina de 15 anos, a mostrar a 

todos o seu lar, de onde se separou há meses. Para a turma foi 

cativante tomar contacto com uma realidade tão diferente com uma 

paisagem urbana tão distinta. E, num momento de curiosa aproximação, 

                                            
6
 Nome fictício 
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puderam também descobrir que do outro lado do mundo…. Também 

existem gelados “Olá”! Provado pelos outdoors e confirmado na primeira 

pessoa pela Dang.” (in Diário de bordo, 28 de Fevereiro). 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Realização da Prática Profissional





Conceção  

  

 Como ficou patente quando no Capítulo II expus a minha reação ao 

tomar conhecimento da turma, não faltavam preconceções na minha cabeça. 

Num momento chave do processo ensino-aprendizagem como é a estruturação 

da conceção de ensino que viria a alicerçar o planeamento, que por sua vez 

suporta a realização, o meu pensamento não largava a ideia de que com 

aquela turma dificilmente teria sucesso. Reconheço que a formação académica 

contribuiu em larga escala para que a sensação de desmotivação fosse sendo 

ultrapassada. Revivi em particular as primeiras aulas de Desenvolvimento 

Curricular, o aprofundar o conceito de crença, hábito de pensamento que 

adquirimos ao longo do processo de formação enquanto indivíduos e que 

muitas vezes nos toldam a vista. O PC foi, como em tantas outras vezes, um 

alicerce importante, induzindo aquilo que eu viria a descobrir como sendo a sua 

forma provocar alterações de comportamento ou perceção, em suma, uma 

“descoberta guiada”. Na medida em que eu não esperava grandes feitos (ai as 

crenças…), “descobrimos” que o meu percurso não seria de forma alguma 

limitado pela performance da turma, antes pelo contrário, se é assim tão 

expectável que o desempenho geral seja medíocre, então os sinais positivos, 

as pequenas conquistas ganham uma magnitude muito mais relevante. Como é 

evidente este é um pensamento redutor que não norteou a minha conduta. Foi 

antes, um “atalho” argumentativo, útil para interiorizar a noção de que as 

expectativas não têm de ser reduzidas, os objetivos isso sim devem ser 

definidos de forma bem fundamentada, sendo exigentes e, simultaneamente 

tangíveis. Alcançados os objetivos, podemos então declarar sucesso e… 

redefinir novas metas mais ambiciosas. Identifico nesta tomada de consciência 

a primeira grande alteração a nível das minhas conceções provocada pela 

vivência do EP.  

 As conceções particularmente importantes na medida em que vão 

influenciar a forma como planifico, realizo o processo e ainda na forma como 

avalio os meus alunos. Mais importante: não são imutáveis, na medida em que 

a capacidade do docente aproveitar o potencial transformador da experiência, 

aliada a uma sólida componente reflexiva e analítica sobre as decisões 
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tomadas, procedimentos adotados e as situações vividas são a chave para a 

renovação e aperfeiçoamento das conceções. Renovem-se pois as conceções 

refletindo sobre o vivido, buscando conhecimento e repensando as estratégias 

e metodologias.  

 O conhecimento aprofundado do meio envolvente é fundamental no 

sentido de conceber o processo de ensino-aprendizagem. Tendo já tido 

oportunidade de me espantar positivamente com as condições espaciais e 

materiais disponíveis, urgia a análise dos documentos orientadores da prática 

profissional. Nestes primeiros tempos constituiu-se como importante apoio, não 

só o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), mas também os 

documentos concebidos no seio da comunidade letiva como o Projeto 

Educativo de Escola (PEE), o Plano Anual de Atividades (PAA), o Projeto 

Curricular de Escola (PCE), o Regulamento Interno (RI) e ainda um esboço do 

Projeto Curricular de Turma (PCT) que vinha ainda sendo composto.  

 No que concerne o PEE, PCE e PCT segundo Leite (2000), no princípio 

dos anos 80, estes termos praticamente não existiam nos discursos da 

educação escolar nem faziam parte dos normativos legais organizados da 

escola e dos processos de desenvolvimento do currículo. O mesmo autor 

(Leite, 2000, p. 1) acrescenta que essa “terminologia está associada ao 

reconhecimento à Escola e aos professores de funções que se afastam do 

mero cumprimento de um currículo prescrito a nível nacional e que se supõe ter 

desenvolvido de forma idêntica em todas as escolas, independentemente dos 

contextos em que se inserem, dos recursos de que dispõem e das 

características da população que as frequenta.”  

 Inicialmente não foi fácil perceber como conjugar toda a informação que 

tinha retido. O PEE espantou-me tanto pela profundidade da análise que faz do 

meio envolvente e da missão que a ESRT desempenhou no passado e que se 

pretende venha a desempenhar no futuro através da enunciação detalhada 

mas clara de um conjunto de problemas identificados, da visão estratégica para 

lhes fazer face e de objetivos que se pretendem cumprir.  

 O PCE é, digamos assim, a operacionalização da visão preconizada 

pelo PEE através da definição de um esquema organizativo para a 

concretização do currículo. Impressiona desde logo na simples enunciação dos 

projetos e clubes que a escola mantém no âmbito do enriquecimento e 
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complemento curricular fez-me ter noção da dimensão “da máquina”. É 

também neste documento que está mencionada a cooperação com entidades 

de Ensino Superior para a realização de EP, ao abrigo da qual eu e os meus 

colegas tivemos a possibilidade de viver esta experiência. 

 Estes dois documentos são fundamentais, num se fazem as opções 

organizacionais e pedagógicas (PEE) e noutro são tomadas as opções 

curriculares (PCE).  

 O RI é emanado tendo por base o PEE, e apresentou-me a um conjunto 

de normas e regras específicas, mas também de direitos, dirigidas a todos os 

intervenientes no processo de ensino e aprendizagem, que visam contribuir 

para o bom funcionamento da Escola e para a criação de um ambiente de 

respeito e cordialidade. Nota especial para as passagens mais relevantes para 

o normal decurso das aulas de EF como sejam, os pontos relativos aos direitos 

dos alunos, que regulamentam os assuntos relativos a material e vestuário 

específico para as aulas e material. Reparei também que estes documentos, 

ainda que muito semelhantes com aqueles de que tomei conhecimento 

enquanto aluno, mostram sinais da evolução própria dos dias de hoje por 

exemplo, nas referências presentes a novas tecnologias, nomeadamente a 

utilização de telemóvel ou a captação de imagens e sons. 

 O PNEF assume-se como um guião para a ação do professor e da 

própria escola, visando o desenvolvimento coordenado de forma a 

homogeneizar os objetivos e competências exigidas a todos os alunos. 

Contudo, no que julgo ser um certo espirito contraditório mas necessário, 

reconhece aos responsáveis educativos competência para aproximar as 

pretensões do PNEF às reais condições e necessidades particulares (Bom et 

al., 2001). 

 Nesta fase inicial urge ancorar a nossa ação enquanto PE em 

conceções sólidas no que toca a opções de fundo que afetam o planeamento, 

como sejam a opção por um ensino com uma abordagem das diferentes 

modalidade concentrada ou distribuída ao longo do tempo, ou os modelos de 

ensino a explorar ao longo do ano. Relativamente aos modelos de ensino 

empregues existiu alguma flexibilidade no que toca à sua seleção. “ (…) não há 

nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem” (Rink, 2001, cit. por Mesquita e Graça 2011, p.46). Esta ideia 
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mereceu desde o primeiro momento a concordância de todos os membros do 

núcleo, tendo cada um feito diferentes opções em consonância com o PC. Isto 

fez-me perceber que de facto não há fórmulas mágicas ou panaceias que se 

possam aplicar cegamente. 

 Tive a oportunidade de, em sede de NE, poder sempre debater as 

opções que foram sendo tomadas. Desde logo, no que concerne ao 

planeamento, partindo da proposta patente no documente orientador do grupo 

de EF da ESRT, procedi a alguns ajustes no que ao número de aulas 

dedicadas a cada matéria diz respeito. Ressalve-se que o PC teve aqui um 

papel mediador fundamental, na medida em que a sua experiência permite 

sustentar com muito maior propriedade as decisões tomadas. Tendo em conta 

a constituição da turma, dado o número de raparigas e a ligação (conhecida 

pelo PC) de algumas destas à modalidade, entendemos desde início que um 

alargamento das aulas de ginástica acrobática e dança poderia proporcionar 

uma excelente oportunidade para aplicar o Modelo de Educação de Desportiva 

(MED). Também no que concerne aos objetivos e metas propostas para cada 

modalidade se procederam a pequenos ajustes - um exemplo disso foi a 

execução do gesto de remate no voleibol. Alertado pelo PC para o facto de a 

altura a que se coloca o elástico que desempenha função de rede não ser 

ajustável, optou-se por retirar algum peso a esta habilidade tanto no 

planeamento das aulas como dos momentos de avaliação.  

 Nos momentos de estruturação do planeamento para cada uma das 

unidades temáticas, foi fundamental a utilização do Modelo de Estrutura de 

Conhecimentos (MEC) proposto por Vickers (1990). O MEC é um plano de 

organização dos conteúdos de uma determinada modalidade que nos permite 

uma tomada de decisão e uma aplicação mais sustentada dos mesmos. Tendo 

em conta as orientações do grupo disciplinar, são compiladas as informações 

relativas à análise dos conteúdos, das condicionantes humanas, materiais e 

espaciais, cabendo então ao professor a tomada de decisão em relação à 

extensão e sequência dos conteúdos. Na definição da extensão e sequência 

dos conteúdos o professor decide primeiramente se vai optar por uma 

estruturação do topo para a base ou da base para o topo. A primeira permite 

aos alunos terem um contacto geral das habilidades e estratégias para depois 

se concentrarem em perceber e interliga-las com consequência. A segunda 



31 
 

abordagem, da base para o topo, prevê uma seleção de conteúdos partindo 

das habilidades mais simples, evoluindo gradualmente para as mais 

complexas. Colocou-se em hipótese um acerto do número de aulas previstas 

para a lecionação de uma determinada matéria, como sucedeu, no meu caso 

com a Ginástica Acrobática, Dança e Andebol. Estas modalidades viram o 

número de aulas previstas aumentado, em detrimento da curta abordagem ao 

ténis, que foi excluída (note-se que estas modalidades foram aquelas em que 

vários aspetos do MED foram aplicados como mais à adiante aprofundarei). 

Este exemplo atesta a plasticidade dos planeamentos, neste caso o anual, mas 

que se verifica também na forma como progressivamente lidamos com os 

Modelos de Estrutura de Conhecimento (MEC), Unidades Didáticas (UD) ou os 

Planos de Aula. A elaboração do MEC de acordo com os pressupostos 

propostos por Vickers (1990) para cada uma das modalidades provou ser uma 

das tarefas mais difíceis que enfrentei enquanto PE. A preparação de cada 

MEC acarreta capacidade de seleção e organização da informação traduz-se 

mais tarde num planeamento das aulas mais eficiente.  

 Nas UD estão enunciados os conteúdos e a extensão da abordagem a 

cada modalidade. Pessoalmente, apercebi-me que a elaboração das UD é um 

dos aspetos onde fui mais confrontado com a minha evolução enquanto 

docente, mas também enquanto “docentes-da-turma”. Quero dizer com isto que 

o conhecimento que o professor vai construindo sobre os alunos e sobre as 

dinâmicas comportamentais da turma é fundamental no sentido de preparar as 

próximas abordagens. O grau de preparação para tomada de opções que senti 

a partir de meados do 2º período não tem paralelo com o que experimentava 

nos tempos iniciais. Esta experiência traduz-se também na capacidade que 

temos para relativizar a importância de momentos como os de avaliação, que 

adiante tratarei. 

 O plano de aula, a última unidade de planeamento que precede a 

realização, é outro espelho claro das transformações que fui experimentando.  

 

 “Nota ainda para um reparo que me deixaram os colegas e o PC 

no final da aula: delimitei com sinalizadores a “área restrita” numa zona 

já de si delimitada pelas marcações existentes no próprio campo! Para 

mim, um sinal evidente de falta de experiência que ainda caracteriza o 
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nosso desempenho – o facto de estarmos ainda tão ‘agarrados’ ao 

planeamento e aos esquemas que idealizamos perturba a capacidade 

de simplificar e adaptar.” (in Diário de Bordo, 27 de setembro) 

 

 Este trecho espelha a forma como facilmente podemos ficar reféns do 

planeamento, principalmente nos momentos que antecedem a aula, em que 

aquela folha se assume como um mapa do qual não posso desviar o olhar sob 

pena de me perder. Sinto que nesses tempos iniciais, quando idealizava a aula 

pensava mormente na organização do grupo, na gestão dos tempos e espaços 

de exercitação ou nos materiais. Com o tempo senti que o processo se alterou 

e passei a partir da experiência e reflexão que a aula anterior tinha 

proporcionado, para sustentar a escolha dos estímulos que sentisse serem 

necessários. Acima de tudo, muito por influência do PC e dos companheiros de 

núcleo senti que simplificar é um passo fundamental que temos de aceitar. 

Simplificar ao nível do número de exercícios, aproveitando as rotinas criadas 

com alguns esquemas e explorando-as em diferentes momentos. Um exemplo 

prático:  

 

 “Na parte fundamental tive a preocupação de que o exercício 4 

surgisse na mesma lógica dos anteriores tanto sob o ponto de vista da 

distribuição de alunos por grupos como nas dimensões espaço de jogo 

(que se mantiveram), alterando apenas a finalidade: ao invés de 

trocarem a bola entre si com o objetivo de conseguir um determinado 

número de passes, faziam-no agora com o objetivo de se aproximarem 

de uma determinada zona (progressão para o alvo) e pousar a bola no 

chão para pontuar.” (in Diário de Bordo, 6 de dezembro) 

 

 Com o avançar do número de aulas lecionadas, à medida que a minha 

capacidade de adaptação ao contexto de aula foi aumentando, o plano de aula 

foi-se tornando cada vez mais flexível. Alterações à forma pensada para aula 

motivadas pelas condições climatéricas, por faltas ou indisponibilidade de 

alunos, ou a quantidade de material disponível foram-se tornando cada vez 

mais normais e encaradas sem grandes dramatismos. 
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Realização 

  

 A fase da realização marca a passagem do planeado para o contexto 

real da aula. Nas primeiras aulas, até pelo ênfase que o PC lhes colocava, 

percebi que as preocupações do professor centram-se primeiramente no 

controlo da turma, na gestão do espaço e do tempo. Estes parâmetros 

assumem-se como fundamentais para a construção de um processo de ensino 

com qualidade na medida em não existindo controlo sobre esses fatores, 

outros como a instrução, o feedback ou a avaliação serão afetados. Felizmente 

em termos de controlo da turma e da relação com os alunos não vivi qualquer 

momento que possa recordar como tendo sido negativo. Talvez pelas vivências 

anteriores enquanto treinador, senti desde o primeiro momento que conseguia 

estabelecer uma relação cordial com a turma. Utilizei como estratégia principal 

a chamada de atenção para o facto de tanto a idade, como o nível de 

escolaridade já não se coadunarem com comportamentos expectáveis em 

idades mais precoces. Procurei sempre dirigir-me à turma sem um tom 

paternalista, sem fazer uso de uma linguagem simplificada nem 

excessivamente pausada, tratá-los no fundo como alunos do Ensino 

Secundário, quase todos com pretensão declarada de seguir para o Ensino 

Superior. O estabelecimento de regras gerais para a aula bem como de 

algumas mais específicas em função das modalidades abordadas (a forma de 

transportar colchões de ginástica sem os danificar, como montar a rede de 

voleibol, a montagem do aparelho de som para as aulas de dança e ginástica 

acrobática…) contribuíram largamente para que ao longo do ano pudesse 

garantir um ambiente apropriado na aula.  

 Em relação à gestão do espaço, ultrapassados percalços como o que já 

foi referido sobre os sinalizadores a delimitar uma área… já de si delimitada, 

com o acumular de experiências nos diferentes espaços da escola aprendemos 

a potenciar a favor da aprendizagem.  

 Ganho o controlo da turma, conseguindo gerir cada vez melhor espaços 

e tempos, pude centrar-me num aspeto que desde a primeira aula me trouxe 

alguns dissabores: 
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“Ainda assim, na instrução do primeiro exercício da parte fundamental 

não consegui ser suficientemente claro, tendo alongado demais a 

demonstração e instrução, com a agravante de não ter referido que 

antes do passe deveriam realizar toque de controlo. Esta falha 

condicionou de alguma forma a avaliação, visto que a dificuldade do 

exercício foi ligeiramente ampliada, tendo possivelmente conduzido a 

uma avaliação do passe nivelada por baixo.” (in Diário de Bordo, 20 de 

setembro) 

 

 “Da parte do PC registei uma análise de alguns aspetos que me 

tinham passado despercebidos como a duração da instrução, longa e 

pormenorizada em contraste com o desejável – curta e concisa nos 

aspetos cruciais (...). Em conclusão, a sensação que fica é um pouco 

contraditória pois ainda que a aula se tenha desenrolado sem 

problemas, deteto vários aspetos a melhorar, passando estes 

maioritariamente pelo meu desempenho e principalmente pelo ganho de 

experiência na prática.” (Diário de Bordo, 27 setembro) 

 

 “Da pequena discussão que tivemos enquanto núcleo no final da 

aula retive indicações que acima já referi sobre o primeiro jogo, mas 

também algumas sugestões sobre como melhorar quer a instrução 

(sendo menos detalhado e alongando menos as intervenções) (…). Num 

exercício de autoanálise reconheço as pechas que me apontam, uma 

vez que também para mim é notória a dificuldade em encontrar um 

ponto ótimo na instrução, que me permita ser mais conciso e ao mesmo 

tempo deixar sublinhados os aspetos determinantes.” (in Diário de 

Bordo, 4 de outubro) 

 

 A instrução refere-se comportamentos de ensino que fazem parte do 

repertório do professor informação diretamente relacionada com os objetivos e 

os conteúdos do ensino (Siedentop, cit. por Rosado e Mesquita, 2009). 

Decidimos enquanto núcleo não nos centrarmos apenas num modelo de 

instrução. Assim, partimos do modelo com o qual estamos mais familiarizados 

(Modelo de Instrução Direta), que coloca o “ênfase no modo como o professor 
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estrutura o ensino, com particular as estratégias instrucionais que elege e do 

padrão de desenvolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem” 

(Mesquita e Graça, 2009). Nas situações de instrução a informação é emitida 

usualmente em referência a três momentos: antes da prática recorrendo-se a 

preleções, apresentação da tarefa, explicações e demonstrações; durante a 

prática através da emissão de feedbacks e após a prática pela análise 

referenciada à prática desenvolvida (Siedentop, cit. por Rosado e Mesquita, 

2009). A discussão em torno da qualidade da minha instrução, nomeadamente 

no primeiro momento (antes da prática), foi tema central das conversas com o 

PC e os elementos do NE durante as discussões realizadas após as primeiras 

aulas. Até porque quando notamos que temos um “ponto fraco” existe da parte 

dos observadores um maior escrutínio dos aspetos relacionados com a 

instrução. Este era claramente o meu calcanhar de Aquiles e, reconheço, 

demorei a encontrar o balanço ideal. Porém, num processo de tentativa e erro, 

através da experimentação pude perceber que estratégias funcionavam melhor 

com a turma. Existia claramente um problema de objetividade pelo que adotei 

um esquema de instrução não muito rígido mas que, de forma geral, 

comportava o objetivo da exercitação, as regras organizativas, descrição do 

exercício e componentes críticas (Rosado e Mesquita, 2009).  

 

 “Sinto que nas aulas iniciais de cada UD ainda me preocupo em 

demasia com as tarefas de instrução, preocupando-me em passar toda a 

informação, mas hoje, visto que consigo distinguir mais claramente o 

que é fundamental em cada tarefa, julgo ter sido mais explícito.” (in 

Diário de Bordo, 6 de dezembro) 

 

 “Sensivelmente após 15 minutos de jogo interrompi a aula para 

introduzir a defesa 3:1, numa instrução apoiada com esquemas no 

quadro. Retive a impressão positiva de que estes curtos instantes junto 

do quadro vão surtindo frutos pois durante a intervenção fui fazendo 

algumas perguntas às quais já vou obtendo mais que respostas tímidas.” 

(in Diário de Bordo, 5 de fevereiro) 
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 Outro aspeto que contribuiu para a melhoria da qualidade de instrução 

foi a constituição de grupos de trabalho com níveis diferenciados. Com grupos 

mais pequenos, dentro dos quais muitos elementos partilham das mesmas 

dificuldades, os momentos de instrução puderam ser muito mais dirigidos. O 

surgimento de níveis diferenciados sustenta-se, na visão de Perrenoud (2001), 

com a necessidade de que cada aluno se veja preferencialmente confrontado 

com situações de aprendizagem mais indicadas para ele.  

 

 “Saí da aula com a impressão de que existem dois grupos dentro 

da turma com níveis distintos de execução.” (in Diário de Bordo, 2 de 

outubro) 

 

 “Ficaram patentes os avanços nos níveis de desempenho de 

alguns alunos, mas em contrapartida, agravam-se as distâncias para os 

que se encontram em patamares de execução inferiores o que me 

levantou algumas interrogações sobre os próximos passos a seguir no 

domínio do planeamento. Deverei planear aulas com tarefas distintas 

para os dois níveis? Deverei continuar a evoluir de acordo com o ritmo 

dos mais avançados? Deverei regredir nas situações de aprendizagem 

ou optar por consolidar os conteúdos dados até ao momento?” (Diário de 

Bordo, 11 de outubro) 

 

 A resposta às minhas dúvidas foi lançada, em jeito de desafio pelo PC: 

tenho de procurar, sem prejuízo destes, fazer com que os alunos que se 

encontram em patamares superiores sejam parte do processo, “puxando” pelos 

que se encontram ainda em níveis mais incipientes. A UD que se seguiu, 

ginástica acrobática, aprestou-se a isso mesmo: divisão da turma por grupos 

de trabalho que trabalharam de forma praticamente autónoma na criação de 

esquemas gímnicos dentro de parâmetros que foram estabelecidos à partida 

como a duração mínima e alguns elementos obrigatórios. O facto de na turma 

existirem várias praticantes de ginástica ou ballet contribuiu decisivamente para 

que o meu papel enquanto professor se alterasse radicalmente. Assumi-me 

menos como gestor e vesti mais a pele de instigador, encorajando os grupos a 

realizarem a incluírem determinados elementos nas suas rotinas. Durante as 
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aulas de andebol, já com diferentes grupos e lideranças a turma deu 

claramente um passo em frente no que concerne ao entendimento deste 

modelo de ensino. 

 

 “Chegado o momento de iniciar o torneio, uma vez que as tarefas 

de organização já se encontram relativamente automatizadas – divisão 

por equipas, leitura do calendário de jogos, função de secretário etc. – 

durante a instrução optei por focar sobretudo conteúdos relacionados 

com aspetos táticos do jogo” (in Diário de Bordo, 7 de fevereiro) 

 

 Também na abordagem ao andebol, badminton e dança utilizei 

estratégias semelhantes, numa clara aproximação ao MED em aspetos como o 

já referido da filiação, mas também a competição, manutenção de registos ou a 

festividade. O MED é um modelo de ensino baseado no currículo do desporto 

que simula aspetos fundamentais dos contextos desportivos (Mesquita, 2014, 

pp. 196). Segundo a mesma autora, o emprego deste modelo pode contribuir 

para a diminuição dos fatores de segregação frequentes nos programas 

tradicionais. A aplicação do MED pressupõe a operacionalização de 6 

características do desporto institucionalizado (Rolim & Mesquita, 2014; 

Mesquita, I., 2014): 

 

1. Épocas desportivas – substituem as UD de forma a aproximar mais a 

experiência ao contexto da prática real e devem prolongar-se por, 

pelo menos 20 aulas. Criam-se rotinas para que os alunos 

desempenhem rotativamente as funções de árbitro, jogador, capitão-

treinador, jornalista ou dirigente.  

2. Afiliação – Através da formação de equipas que se mantêm durante a 

duração da época desportiva, desenvolvendo-se assim o espirito de 

pertença e ao grupo. A equipa deve também criar e desenvolver uma 

identidade através de aspetos como o nome, cor de equipamento, 

emblema, bandeira, grito, mascote…Os elementos devem ocupar 

rotativamente os diferentes papéis, salvaguardando-se contudo o 

papel de treinador-capitão, que deve ser desempenhado por quem é 
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reconhecido pelos pares de forma a minimizar as hipóteses de 

conflito.  

3. Competição formal - A organização de torneios ou de um calendário 

competitivo, efetivada pela implantação de um quadro competitivo 

que vai sendo atualizado.  

4. Realização e manutenção de registos estatísticos - Para além do 

registo de pontuações e tabelas classificativas, este tipo de registos 

permite também valorizar através da atribuição de bónus, 

comportamentos relevantes como a assiduidade e pontualidade, a 

criatividade em torno da identidade da equipa ou a autonomia que os 

elementos do grupo revelem. 

5. Evento culminante – Pode ser operacionalizado através de torneios, 

ou de tarefas nas quais equipas e os seus afiliados somam pontos. 

Devem participar todos os alunos, mediante planeamento cuidado na 

distribuição de funções e organização das atividades.  

6. Festividade – O clima festivo acompanha todas aulas na medida em 

que as equipas celebrarão as performances individuais e coletivas 

quer ao longo da época desportiva quer no momento do evento 

culminante.  

 

 Ao longo do ano letivo procuramos aplicar o MED de forma condicionada 

dado o curto horizonte temporal disponível para lecionar as diversas 

modalidades. Ficou decidido, em sede de NE, que as abordagens ao andebol, 

badminton e dança seriam os momentos ideais para aplicar esta estratégia. No 

caso do andebol, pelo facto de ser uma modalidade com a qual estou bastante 

familiarizado o que me permitiu ter um maior controlo sobre o processo de 

evolução dos alunos. O badminton surgiu também como uma excelente opção 

dado que um número considerável de alunas da turma fazia parte da equipa de 

badminton da escola (no âmbito do Desporto Escolar), pelo que traziam já 

algumas rotinas de exercitação em pares tendo daí surgido a maioria das 

equipas. A dança foi opção por motivos similares aos do badminton ou seja, 

pelo facto de um número significativo de alunas terem ligação a grupos de 

dança nas suas diversas variantes. Acredito que o facto de este modelo ter 

sido aplicado em várias modalidades contribuiu para o crescente sucesso que 
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senti a cada abordagem. É com indesmentível orgulho que olho para as 

imagens captadas pelo intitulado cameramen de serviço durante o sarau de 

dança que a turma organizou em jeito de despedida de ano letivo. A 

capacitação dos alunos para vestir diferentes papéis, assumirem 

responsabilidades de liderança e organização saiu claramente reforçada a 

cada nova abordagem. Este facto é importante pois “estratégias de ensino ou 

modelos instrucionais que fazem apelo a um trabalho cooperativo mais 

autónomo dos alunos que podem ficar completamente comprometidos se os 

professores não criarem estruturas que suportem e preparem os alunos para 

trabalharem autonomamente e em grupo de forma responsável e produtiva.” 

(Mesquita e Graça, 2009)   

 

 Parte fundamental do processo de ensino é o momento da avaliação. É 

um processo que não me permitiu apenas classificar e diferenciar os alunos. 

Deu-me também indicadores importantes sobre o sucesso das nossas 

escolhas. Inicialmente caí no erro de elaborar registos excessivamente 

detalhados. Para a primeira UD lecionada, voleibol, elaboramos enquanto 

núcleo uma ficha de registo na qual, apelando a toda a nossa capacidade de 

síntese distinguimos 7 parâmetros a avaliar. 

 

 “Já tínhamos sido alertados para a necessidade de passar várias 

vezes pela posição de avaliador até o conseguir fazer de forma fluente. 

Hoje na aula obtive a confirmação disso mesmo e senti que se não 

tivesse a colaboração dos colegas de núcleo dificilmente conseguiria 

obter registos minimamente credíveis.” (in Diário de Bordo, 20 de 

setembro) 

 

 Recordo que a ficha que construímos me pareceu de simples 

compreensão e preenchimento, mas 7 parâmetros multiplicados por 23 alunos, 

são mais de 160 registo… claro que só fiz estas contas já depois da aula, 

durante a qual o PC, apercebendo-se das dificuldades que eu ia sentindo, 

encarregou os meus colegas de núcleo de avaliar parte da turma.  

 São episódios como este que nos permitem cada vez mais antecipar e 

evoluir na forma como preparamos e encaramos cada momento. Foi no 2º 
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período letivo que comecei a sentir que o processo de avaliação não se esgota 

nos 3 momentos formalmente definidos (avaliação diagnóstica, formativa e 

sumativa). Ao desprender-me das preocupações com a gestão e instrução, 

passei a centrar-me mais na análise das aulas dadas como base dos planos 

futuros. Ainda que (inicialmente) de forma inadvertida, dei por mim a avaliar 

constantemente o nível de desempenho dos alunos, a compará-los com o que 

havia observado anteriormente e a inferir daí que transformações seriam 

necessárias, que feedbacks incluir ou que progressões realizar. Assim, fui 

construindo um mapa da evolução de cada aluno que me permitia, com a 

aproximação dos momentos formais de avaliação, antecipar largamente a 

quantidade de registos necessários.  

 

 “O anúncio de que esta é última aula da UD é, para os alunos, 

sinónimo de momento de avaliação pelo que é imediatamente visível 

nestes uma alteração postural para uma atitude mais concentrada e 

empenhada que me esforço por rentabilizar. Esta alteração da forma 

como encaram a aula, aliada ao conhecimento cimentado das dinâmicas 

organizativas da aula, proporciona um nível de exercitação ligeiramente 

superior ao que tinha observado anteriormente, pelo que ainda durante o 

exercício 4, percebi que alguns alunos patenteiam uma evolução da qual 

ainda não me tinha apercebido. Aproveitei a ‘disponibilidade mental 

extra’ dos alunos realizar bastantes correções que foram aceites e 

postas em prática e, em reflexão posterior no final da aula, não pude 

deixar de me convencer que esta poderá ser uma estratégia a utilizar no 

futuro.” (in diário de Bordo, 14 de fevereiro) 

 

 Com esta estratégia consegui tornar em “super-aulas” estes momentos 

em que os alunos me viam fazer registos, com a turma muito empenhada e 

concentrada. Como prova de que, quando nos sentimos observados e 

avaliados, ficamos muito mais predispostos para querer fazer bem, tenho a 

minha própria ação. Confesso que a presença do PC e dos colegas de núcleo 

foram um catalisador tremendo para uma ação mais eficiente da minha parte. A 

excelente relação que mantínhamos entre nós permitia-nos discutir 

abertamente e até em jeito de brincadeira com as “falhas” em que cada um 
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mais incorria. Momentos especiais foram as observações de aula por parte da 

PO.  

 

 “Esta, sendo a primeira aula assistida pela PO, naturalmente trazia 

consigo alguma tensão ou nervosismo que, contudo, se vai dissipando até ao 

momento de início da aula. (…) Notei também da parte dos alunos, 

principalmente nesta parte da aula, uma atitude diferente na medida em que 

alguns, normalmente mais expansivos, exibiam uma postura mais séria. Julgo 

que, a presença de uma outra ‘professora que vem para avaliar o professor’ foi 

notada, e de alguma forma foi o jeito de a turma querer ajudar-me. (…) fiquei 

radiante pela pequena ‘comissão de alunos’ que me aguardava nas imediações 

do pavilhão para perguntar se tudo tinha corrido bem e se a professora tinha 

gostado da aula!” (in Diário de Bordo, 15 novembro) 

 

 O hábito adotado de acompanharmos todas as aulas dos elementos NE 

durante grande parte do ano letivo permitiu-nos conhecer as realidades de 2 

turmas (além da que me estava atribuída) mas, mais importante, acompanhar o 

percurso de 2 colegas que se encontram na mesma circunstância que eu. É 

impossível separar a observação das aulas dos outros da reflexão que 

realizamos sobre as nossas, portanto os momentos de observação deram-me 

hipótese de debruçar sobre as estratégias distintas que são empregues em 

situações análogas. Para além disso, o PC alterou o foco das observações ao 

longo do ano. Começamos por nos centrar nos aspetos relacionados com o 

controlo da turma gestão de tempo e espaço, evoluindo depois para a 

instrução. Esta ordem representa precisamente a “escala de preocupações” 

que senti – numa fase inicial mais com o controlo e gestão, mais tarde já 

centrado nos processos de instrução e correção.  

 Terminei o estágio com a sensação que o ato reflexivo é o ponto central 

da evolução enquanto docente. Acredito que quando iniciei a experiência de 

EP tinha as minhas preocupações muito centradas na lecionação da matéria, 

nas estratégias a utilizar no ensino, na gestão e planeamento. Estava 

convencido que ficaria satisfeito se conseguisse um clima de aula positivo e 

completar a lecionação da matéria dentro do planeado. No entanto, 

rapidamente comecei a sentir que há algo mais. Saído da aula começava a 
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rever o sucedido, a estabelecer as inevitáveis comparações com a aula perfeita 

que idealizei e então percebia que havia correções a fazer, novas cautelas a 

ter, estratégias que provavelmente teriam funcionado melhor ou como envolver 

um aluno que venha estando distante. Langer-Sparks e Colton (cit. Machado 

2010) identificaram cinco fases do processo reflexivo: 

  

1. Reconhecimento de uma situação – problema; 

 

2. Resposta ao problema, reconhecendo as semelhanças com outras 

situações e qualidades especiais da situação particular; 

 

3. Elabora-se e reformula-se as soluções do problema; 

 

4. Experimentar as soluções e descobrir as consequências e 

implicações das várias soluções; 

 

5. Examinar as consequências intencionais e não intencionais de uma 

solução implementada e reavaliar a solução, determinar se as 

consequências são desejáveis ou não. 

. 

 Vim a descobrir que este processo perpétuo é o fator que mais me atrai 

na carreira docente. À falta de fórmulas ideais que possam ser aplicadas de 

forma indiscriminada no processo ensino-aprendizagem, tenho de ser capaz de 

ligar a teoria com a prática através da matriz que atrás expus. Assim, terei 

oportunidade de manter a (trans)formação continua que, creio, é fundamental 

em todas as profissões. Reconheço neste RE o momento reflexivo por 

excelência de todo o EP. Aqui, refletindo sobre as minhas práticas, pude 

constatar que na base de toda a ação docente…está a reflexão! As reflexões 

sobre os momentos iniciais, sejam as primeiras aulas ou a tomada de 

conhecimento com a escola e restante comunidade académica, colocam-me 

perante um “Eu” tão distante que já quase não reconheço. Nesse sentido, o 

regresso constante aos repositórios destas reflexões, nomeadamente na figura 

do Diário de Bordo assume-se como prática fundamental no sentido de me 
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conhecer, de saber como me sentia naquele momento, naquela circunstância e 

de poder fundamentar este RE.  

 

Participação na escola e relação com a comunidade 

 

 Enquanto PE tive também oportunidade de poder tomar parte na 

operacionalização do planeamento de atividades do grupo de EF. Uma vez que 

existiam 3 núcleos de estagiários de EF, nem todos tiveram igual participação 

em todos os eventos e na distribuição realizada logo no início do ano tive a 

sorte de poder participar na organização do torneio de andebol. Realizado no 

3º Período contou com a participação de 6 equipas, no que foi a confirmação 

de um fenómeno estranho: foram sempre as mesmas 6 turmas a organizar-se 

para participar nos diferentes torneios! Por um lado é de lamentar que isto 

suceda numa escola com uma comunidade discente tão vasta e apesar de toda 

a divulgação realizada. Por outro ganha-se um espírito diferente uma vez que 

as turmas vão construindo um espírito de competição saudável (não me 

recordo de assistir a um único incidente) em que a turma “A” vence a turma “B” 

em voleibol, mas a “turma” B desforra-se depois no torneio de futebol. Os jogos 

foram concentrados em 6 jornadas, disputadas às quartas-feiras entre as 17h e 

as 18h. Como coorganizador tive o meu colega de núcleo com o qual, sob 

supervisão do PC, tomamos rédeas da organização. Durante o torneio 

mantivemos fotos atualizadas e as classificações no placard de EF situado no 

corredor principal da escola. Com o aproximar das últimas jornadas, a com a 

expectativa em torno das classificações finais a aumentar, os colegas de turma 

dos contendedores juntavam-se nas bancadas e davam o toque final de alegria 

ao torneio. Fiquei agradavelmente surpreendido com espirito reinante entre os 

participantes pois ao contrário do que esperava não havia muitos praticantes 

da modalidade! Contra as minhas expectativas a maioria dos participantes ia 

mesmo pelo “espirito de torneio”. 

 O corta mato é outra das organizações a cargo do grupo de EF e foi 

realizado no jardim da Quinta das Freiras, durante uma manhã fria de janeiro. 

Nesta iniciativa, dada a magnitude da organização exigida, tomam parte todos 
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os elementos do grupo disciplinar. O NE que integrei ficou com a missão de 

realizar a reportagem fotográfica e posterior organização e afixação.  

 Outro evento de grande magnitude é o Compal Air. Na ESRT realizou-se 

um encontro local numa iniciativa que juntou 450 alunos distribuídos por 112 

equipas provenientes de 22 escolas! Os PE do grupo de EF ficaram cada um 

responsável por um campo de jogo. Lá, coordenávamos a entrada e saída das 

equipas, os oficiais de mesa e árbitros e a realização dos jogos de acordo com 

o programa. Fiquei impressionado com a escala da organização e com o 

entusiasmo dos alunos espelhado no clima de festividade e convívio salutar 

que pude verificar. 

 A ação do docente de EF dá-se ainda noutros campos. No caso da 

ESRT, todos os professores têm no seu horário algum período dedicado à 

colaboração no Centro de Recursos (CR) ou na Sala de Integração do Aluno 

(SIA). Enquanto PE também tive oportunidade de colaborar com estes dois 

organismos e aprender mais do que esperava. A experiência mais marcante foi 

na SIA tanto pela duração (1h30 duas vezes semana ao longo do 2º período) 

como pelas aprendizagens marcantes. Foi lá que tomei contacto com a face 

menos agradável da escola. Para a SIA eram enviados os alunos que tinham 

sido dispensados de aulas por motivos disciplinares. Ali chegavam para serem 

“processados” (linguagem administrativa…), muitas vezes ainda transtornados 

e fora de controlo, estudantes com apenas de 12 ou 13 anos. A missão do 

professor que se encontra na sala é de acalmar o aluno, traze-lo de volta a si e 

pedir para preencher uma ficha onde relatam o ocorrido. Os motivos descritos 

eram por vezes tão mirabolantes que me faziam questionar se a raiva que 

exteriorizavam se devia realmente a alguma injustiça que sentiam, ou se 

resultava da frustração de não conseguirem justificar-se. Espantava-me ver 

reações muito televisivas, muito dramáticas, conversas cheias de “eu conheço 

os meus direitos”… entristeceu-me, confesso. Com o tempo e com a troca de 

ideias com os professores do quadro que por lá prestavam funções, percebi 

algumas peculiaridades da SIA. Da análise dos “processamentos” retiram-se 

ilações interessantes como por exemplo o horário em que ocorrem mais 

eventos deste tipo (entre as 12h e as 13h30, que coincide muitas vezes com o 

terceiro bloco letivo do aluno), os dias mais participados (segunda feira logo 

pela manhã e quinta feira), ou até as dinâmicas em períodos mais alargados 
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(ao longo de um período por exemplo, na fase inicial registam-se poucas 

ocorrências e as semanas mais atribuladas são as últimas). Chamaram-me a 

atenção para o facto de estes dados indiciarem que estes comportamentos 

ocorrem principalmente por cansaço ou saturação… dos alunos e dos 

docentes! Também nós, docentes, estamos perante pressão maior no final dos 

períodos. Também nós sentimos o cansaço a acumular ao longo da semana 

entre quarta e quinta-feira, seguido da libertação da chegada da sexta-feira. 

Não esperava que este tipo de variações fosse verificável a este nível, mas 

fiquei convencido que existem dinâmicas que muitas vezes não temos em 

conta mas que afetam enormemente as nossas decisões.  

 O CR é o espaço a que em tempos se chamava biblioteca. Mantem essa 

valência mas acrescenta outras como o acesso a internet, a impressão de 

documentos, o empréstimo de material como máquinas fotográficas, 

calculadoras ou computadores. Aprendi rapidamente as tarefas básicas que os 

docentes desempenham no CR que passam pela manutenção da ordem, a 

gestão do acesso aos computadores, empréstimos de livros ou ajuda com 

pesquisa. Sendo um papel bem mais monótono que o desempenhado na SIA, 

permitiu-me contactar mais com docentes de outras disciplinas e entender a 

que nível estes se envolvem na comunidade, dado que aqui também se 

concentram atividades como o clube de teatro ou a iniciativa de reciclagem que 

já valeu várias distinções à ESRT.  

 Ainda que inicialmente olhasse para a vivencia destes contextos como 

apenas mais um afazer do EP, apercebi-me do quão crucial é entender a 

escola sob uma perspetiva que não a da aula. Porque a docência não se 

esgota na sala de aula, a perceção completa da carreira docente só se 

completa com o conhecimento das diversas funções que o docente 

desempenha. 

 

Desenvolvimento profissional  

 

 Tornar-se professor constitui um processo complexo, dinâmico e 

evolutivo que compreende um conjunto variado de aprendizagens e de 

experiências ao longo de diferentes etapas. Assim, para Rodrigues (2001), a 
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preparação inicial para o exercício profissional de professor requer duas macro 

dimensões: uma, responsável por uma sólida, exigente e rigorosa formação 

científica, na área da especialidade de ensino e na área das Ciências da 

Educação; outra, responsável por uma “imersão” exigente, rigorosa e apoiada 

no contexto real de trabalho. Reconheço no processo de formação do professor 

um work in progress, uma constante mutação que não deve ser refreada pela 

prática e o acumular de experiência. O motor desta transformação é o processo 

que aspira “desenvolver uma competência que lhe permita (ao professor 

estagiário), por si próprio e através do estímulo à crítica reflexiva, alcançar um 

estado superior. (…) a existência do tempo e do espaço para pensar, analisar, 

produzir, construir e (re)construir o pensamento, o conhecimento, as crenças e 

as conceções é realmente curial. (…) Tal, só será viável se houver um 

investimento no pensamento crítico e reflexivo” (Batista & Pereira, 2014, pp. 

86-86).  

 O Projeto de Formação Inicial, desenvolvido ao longo do 1º período 

letivo, assumiu-se como uma ferramenta importante no sentido de estabelecer 

metas a atingir ao longo do EP. Este documento coloca a tónica da reflexão 

sobre a nossa própria ação e evolução enquanto PE, estabelecendo objetivos e 

metas bem definidas. Através de uma constante autoanálise vamos 

conseguindo identificar progressos e dificuldades que a nossa evolução possa 

estar a conhecer, desenvolvendo então estratégias para dar resposta aos 

objetivos que faltam ainda alcançar.  

 Simultaneamente, a participação e o desenvolvimento junto da 

comunidade escolar de iniciativas como as que foram atrás descritas, assume-

se como um fator basilar no sentido de nos integrarmos plenamente. Vejo este 

tipo de organizações como o Corta Mato ou o Compal Basket, como mais do 

que uma oportunidade de aparecer e contactar com uma imensa amostra da 

comunidade letiva. Suscitaram a minha a reflexão por exemplo quanto o 

potencial de mobilização das organizações escolares que é imenso e 

permitiram-me adquirir novos conhecimentos em aspetos organizativos e 

logísticos. São novas competências que a prática mostra serem necessárias! A 

vivência do EP foi, portanto, pródiga em momentos marcantes, permitindo-me, 

mais do que nunca, crescer enquanto docente.  
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Capítulo IV – Estudo de caso
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Introdução 

  

 As diferenças entre mulheres e homens (tal como as diferenças entre 

raças, culturas, etc.), que à partida deveriam ser positivas e enriquecedoras, 

pela sua diversidade, tornaram-se diferenças de igualdade de oportunidades, 

assentes numa multiplicidade de estereótipos sociais e culturais que, ao longo 

de séculos, tem legitimado a supremacia dos homens face as mulheres, nos 

mais diversos domínios da vida social (Neto et al, 1999). Temas relacionados 

com o género são hoje, mais que nunca, alvo de procedimentos de 

investigação e ocupam cada vez mais um lugar de destaque na montra 

mediática. Contudo, constata-se que paira uma “névoa” de desconhecimento e 

desinformação sobre o tema que muitas vezes começa logo nos diferentes 

significados que, de forma implícita ou explícita, se dão ao conceito de género 

– afirmação sustentada por Neto et al. (1999) quando referem que os termos 

género e sexo aparecem como sinónimos em grande parte da literatura em 

Psicologia Social, dando origem ao uso indiferenciado de conceitos como 

estereótipos de género e estereótipos sexuais. Neste trabalho, o termo sexo 

será empregue em referência às características biológicas associadas a cada 

uma das categorias sexuais e o termo género em alusão as características 

psicossociais (traços de personalidade, atitudes ou comportamentos) que são 

frequentemente associadas aquelas categorias biológicas7. A diferença entre 

os dois conceitos (sexo e género) é acentuada pelo raciocínio de Louro (2000): 

“mulheres e homens produzem-se de distintas formas, num processo 

carregado de possibilidades e também de instabilidades. Elas e eles são ao 

mesmo tempo sujeitos de distintas classes, raças, sexualidades, etnias, 

nacionalidades ou religiões. Deste modo, pode haver e há muitas formas de ser 

feminina ou de ser masculino e reduzi-las todas a um conjunto de 

características biológicas resulta, seguramente, numa simplificação.”  

 Porque tratar das diferenças de género é ir para além da raça, da 

cultura, da origem social, é fundamental centrar a atenção na escola, na turma, 

na sala de aula, nas práticas sociais que aí ocorrem, de forma a conseguir 

operar transformações, pois como refere Silva (2005, p.118), “a educação deve 

                                            
7
 (Silva, M.P., 2005; Neto et al, 1999) 
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deixar de ser reativa, atuando em resposta às necessidades das mudanças, e 

deve assumir-se como um poderoso agente de mudanças futuras. O futuro não 

acontece simplesmente, ele tem de ser construído”. A autora indica-nos 

também o rumo que esta mudança deve tomar sugerindo que “o sistema 

educativo deve ter em igual consideração as mudanças no mundo do trabalho 

e as mudanças nos tempos e nas atividades de lazer, nas relações de trabalho 

e lazer e nas relações entre os indivíduos”, particularizando, no caso da EF, a 

necessidade de “apresentar um currículo e práticas pedagógicas que se dirijam 

para o desenvolvimento de cidadãos/ãs críticos/as e informados/as, 

empenhado/as e cúmplices no alcance de uma sociedade mas equitativa, (…) 

na qual cada individuo tem valor e na qual as diferenças são referenciadas 

como riquezas da sociedade (…)” (Silva, 2005, p.119). Contudo, a prática 

mostra-nos que as ofertas curriculares são unificadas e que os professores 

atuam junto de turmas mistas, desenvolvendo programas de avaliações 

idênticos (pelo menos no plano formal) para todos os alunos. Gomes (2007) 

confirma esta tese quando sustenta que o modelo educativo misto assenta no 

princípio democrático da igualdade e justiça social, com uma educação igual 

para todos/as. Assim, o género é branqueado, sendo alguns alunos/as 

tratados/as como se a matriz cultural de referência fosse igual. 

 Reconhecemos a disciplina de EF como campo de excelência para o 

desenvolvimento de capacidades de inter-relacionamento entre pares em 

ambiente coeducativo. É a única disciplina que visa preferencialmente a 

corporalidade, e, dessa forma, permite que os/as estudante aprendam a viver 

em sintonia com o seu corpo - por se distinguir no concernente à sua tarefa 

educativa primordial, ao educar, formar, socializar e possibilitar experiências a 

partir do corpo (Silva et al., 2008). Por outro lado, o que se pretende é uma 

realidade coeducativa que permita a redução da desigualdade entre géneros 

(Botelho Gomes, cit. por Silva, 2005) e aqui pode-se colocar a questão: no 

caso das turmas mistas, não serão as aulas de EF potenciadoras de 

desigualdades?  

 Acreditamos que para a própria Escola é fundamental o entendimento 

das perceções daqueles que são o objeto central de todo o processo de 

ensino: os alunos.  A amostra, pela sua circunstância de ser uma turma do 10º 

ano constituída por 21 alunas e 3 alunos, constitui-se como uma raridade, pelo 
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que a hipótese de realizar um estudo de caso sobre esta temática com esta 

turma é uma oportunidade que não deve ser desaproveitada. Tratando-se de 

estudantes do ensino secundário, conto que a vivência da disciplina durante o 

ensino básico e agora, no ensino secundário, tenha possibilitado a estruturação 

de uma opinião acerca da disciplina e o desenvolvimento de noções 

sustentadas acerca dos temas colocados.  

 A decisão de abordar uma questão de género justifica-se também pelo 

facto de nas experiências anteriores que vivi no âmbito do ensino da EF, quer 

enquanto aluno, quer enquanto professor, nunca ter contactado com uma 

turma cuja constituição, sob o ponto de vista do género, fosse tão homogénea 

como no caso em estudo. Também para os próprios alunos da turma esta era 

uma novidade visto que todos provinham de turmas de constituição 

heterogénea. Esta foi uma particularidade que se fez sentir desde o princípio 

quer na forma como os alunos/as se relacionam entre si e na forma como este 

fator se traduz no desempenho, mas também nas relações professor-alunos/as 

cuja perceção que tenho é que se desenvolvem de forma distinta em relação 

aos contextos mais normais (turmas de constituição mais heterogénea). Assim, 

os primeiros contactos com a turma aguçaram a vontade de me debruçar sobre 

esta temática e perceber se de alguma forma o desempenho dos alunos é 

afetado por este facto e se eles próprios têm ou constroem essa perceção. 

 Desde que iniciei a experiência de EP estive sensibilizado para a 

necessidade de ir concebendo planos com vista à consecução de um projeto 

de investigação. Neste domínio, de acordo com o constante nas Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional (Matos, 2012, p.7), este projeto deve ter 

em conta a pertinência prática (reportada à sua experiência), contextual 

(reportada à dinâmica da escola em que se integra) e teórica (reportada ao 

quadro de referências científico afim ao problema).  O projeto de investigação 

centrou-se em questões relacionadas com o género e na forma como este fator 

afeta o desempenho das alunas 
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Objetivos 

 

 Conhecer as perceções das alunas de uma turma maioritariamente 

constituído por mulheres relativamente à influência do grupo no seu 

desempenho na aula de EF. Na procura de dar respostas ao este propósito 

central foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Conhecer as perceções das alunas relativamente às atividades 

propostas nas aulas de EF; 

2. Compreender de que forma os comportamentos e desempenhos das 

raparigas na aula de EF são influenciados pelo grupo (feminino vs. 

misto); 

3. Compreender como se formam as relações de poder/dominação no 

grupo feminino e os significados associados ao desempenho na aula de 

EF; 

4. Conhecer as perceções das alunas relativamente à relação entre o/a 

professor/a e o aluno/a na aula de EF. 

 

Metodologia  

  

 Uma vez que se pretende aceder ao conhecimento e compreensão de 

aspetos difíceis de observar como sejam as perceções ou crenças, optamos 

por uma abordagem qualitativa. Nem tudo podemos observar, não 

conseguimos observar sentimentos, pensamentos e intenções. Também não 

conseguimos observar como cada um/a organiza o seu mundo e os 

significados que vão dando ao que vai acontecendo. Para isso temos que 

colocar questões (Silva et al., 2008). Acreditamos que a perspetiva dos sujeitos 

é repleta de significado, passível de ser expressa e compreendida (Patton cit. 

por Gomes, 2007), e que a investigação qualitativa permite a análise desta 

perspetiva pela recolha de dados empíricos (Denzin & Lincoln cit. por Gomes 

2007). O desenvolvimento de projetos de investigação constitui uma 

componente difícil quando se realizam estudos de caso, pois, ao contrário de 

outras estratégias de investigação, os projetos de estudo de caso não foram 
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ainda sistematizados (Yin, 2005). O mesmo autor, contudo, salienta que a 

necessidade de optar por este tipo de estratégia surge da necessidade de 

estudar fenómenos sociais complexos. Portanto, continua,  

 

Participantes 

 

 Participaram no estudo 20 alunas de uma turma do 10º ano da ESRT, 

com idades compreendidas entre os 14 e os 18, e uma média de 15,2 anos. A 

seleção da escola e dos participantes foi efetuada por conveniência, uma vez 

que me encontro a estagiar neste estabelecimento e a trabalhar diretamente 

com esta turma. Todos os nomes referidos na apresentação dos resultados 

foram ficcionados de forma a garantir a proteção da privacidade das 

participantes. 

 

Procedimentos de recolha  

 

 Atendendo ao tipo de informação que se pretende obter no âmbito do 

estudo, as entrevistas afiguram-se como método mais pertinente pois como 

sustenta Gomes (2007), facilitam a recolha de opiniões, perceções e da forma 

como a realidade é interpretada pelos sujeitos.  

 As entrevistas serão realizadas em grupos de duas ou três alunas visto 

que desta forma iremos além das respostas individuais, estimulando as 

respostas e a recordação de acontecimentos (Flick, 2004). Vásquez e Angulo 

(2003) apontam a entrevista grupal como sendo particularmente útil como 

catalisador do debate com diferentes opiniões e réplicas entre os elementos. O 

guião para a entrevista será semiestruturado pois de acordo com Flick (2004, p. 

89) “é mais provável que os sujeitos entrevistados expressem os seus pontos 

de vista numa situação de entrevista desenhada de forma relativamente aberta 

do que numa entrevista estandardizada ou num questionário”. O mesmo autor 

aponta algumas vantagens das entrevista semiestruturadas sobre as 

estruturadas, dado que estas ultimas limitam o ponto de vista do sujeito ao 

impor quando, em que sequência e como tratar os assuntos. 
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 As entrevistas foram gravadas em registo áudio com o assentimento de 

cada uma das participantes, transcritas na íntegra e organizadas mediante a 

sua categorização estabelecida a partir dos objetivos específicos.  

 

Apresentação dos resultados 

 

 Para Yin (2005) poucos estudos de caso terminarão exatamente como 

foram planeados. Para este autor, dado o carácter interpretativo constante, as 

questões temáticas são necessárias para a orientação, estruturação e análise 

das entrevistas. Neste sentido, ainda que tenham à partida sido definidos 4 

objetivos específicos, da análise dos dados, nomeadamente através da 

identificação de palavras ou ideias chave, emergiram 3 grandes temas:  

 

1. Atividades propostas 

a) Modalidades; 

b) Estigma Cultural. 

 

2. Desempenho 

a) Constituição do grupo de trabalho; 

b) Relações dentro do grupo. 

 

3. Relação aluna/professor(a). 

 

 Seguidamente procurarei expor a perceção das entrevistadas acerca de 

cada uma das temáticas. 

 

1. Atividades propostas 

 

Palavras-chave: Gosto/Não gosto (questão pessoal); treino; jeito. 

 

a) Modalidades 

 

 Na parte inicial do questionário, as participantes foram confrontadas com 

questões sobre a opinião que construíram acerca das atividades propostas nas 

aulas de EF. A generalidade das alunas assinala a sua concordância para com 



55 
 

as abordagens realizadas, nomeadamente, com as ditas “modalidades 

tradicionais”. Deixam também algumas sugestões para alteração que se 

prendem principalmente com a motivação que sentem para a prática de uma 

determinada modalidade ainda que mantenham estas propostas dentro das 

abordagens tradicionalmente realizadas na escola. 

 

“Ângela - Gosto, porque são várias atividades envolvem diferentes como 

é que eu hei de dizer... Diferentes desportos como o andebol, o voleibol, 

que nos permite também estudar um bocadinho esses desportos e 

ajuda-nos na nossa parte física. 

R- O que sugerias que se modificasse?  

Ângela - Nada.” (in Entrevista 2) 

 

“Marisa - Eu gosto mais deste ano, porque em relação aos outros anos 

como havia lá os rapazes eu tinha mais...as atividades eram mais em 

relação aos rapazes... 

R- Mais viradas para eles? 

Marisa - Sim, futebol… e este ano como é mais raparigas acho que é, 

tem mais a ver com os gostos delas e isso.  

R- Modificações que propões? 

Marisa - Nenhumas. 

(…) 

Andreia - A mim só não me agrada o facto de termos tido ginástica e de 

não termos basquetebol mas de resto acho que está tudo bem, melhor 

do que nos outros anos (…)” (in Entrevista 4) 

 

“R- Mas há alguma daquelas, fora do âmbito mais tradicional da escola, 

dos desportos coletivos, etc, há alguma outra modalidade que tu achas 

que poderia ser abordada? 

Sofia - Eu acho que não. 

R- Beatriz, mesma pergunta: opinião em relação áquilo que te é 

proposto e o que sugerias que fosse modificado? 

Beatriz - Modificado não, acho que está tudo bem. 

R- Não há nenhuma modalidade que tu gostasses de… 
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Beatriz - Basquete...” (in Entrevista 3) 

 

 Em relação às diferenças que percecionam na aula de EF num grupo 

essencialmente composto por raparigas, por oposição às experiências que 

viveram em anos anteriores com turmas mistas, as alunas indicam, por um 

lado, que o grupo em que desenvolvem a atividade este ano letivo permite uma 

maior compreensão entre todos os elementos, bem como a não existência do 

sentimento de receio de estar sob o escrutínio dos colegas (rapazes). 

 

“Luísa -Eu não sei se é assim muito diferente... acho que não.. talvez 

possa dizer, tipo, há pessoas, a maior parte raparigas podem-me 

compreender melhor, se calhar é a única coisa que posso dizer, mas em 

termos de comportamento e isso acho que não varia assim muito. 

R- (…) estavas a dizer que as raparigas compreendem melhor? 

Luísa -Sim... 

R- Por outras palavras? Podes ilustrar com um exemplo se te sentires 

mais confortável. 

Luísa - Sentimentos, aqueles problemas que as raparigas têm, todas as 

raparigas têm, eu acho que às vezes torna mais fácil, tenho mais 

pessoas para falar acho que se torna mais fácil, claro que é normal, há 

raparigas que talvez consigam falar melhor com um rapaz mas eu acho 

que sinto-me muito melhor porque tenho mais pessoas que me 

compreendem, não sei se estou a exagerar…” (in Entrevista 1) 

 

“Andreia - Ó professor pelo facto dos rapazes… nós estamos a fazer 

uma coisa e eles olham, nós já não nos sentimos tão à vontade para nos 

esforçarmos ainda mais para conseguir, e depois, por exemplo, se 

errarmos eles gozam e aquelas coisas... Não é que as raparigas não 

gozem, só que e diferente ser o sexo oposto a gozar, não nos 

esforçamos a cem por cento. 

Susana - Eu acho que os rapazes têm aquela força competitiva que 

muitas das raparigas não (…) E os rapazes é, se formos a ver a 

disciplina que eles preferem é EF, para muitas das raparigas EF é a pior 
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coisa que pode haver. Mas este ano eu acho que estamos numa turma 

de raparigas em que maior parte gosta de educação física, porque... 

Andreia - Sentimo-nos mais à vontade. 

Susana - É, há aquele mais à vontade porque não temos, como a 

Andreia já referiu, aquilo de os rapazes verem o que estamos a fazer. 

(…) 

Marisa - É porque os rapazes também como estão mais ligados a EF 

eles conseguem ser ainda melhores do que as raparigas, pois isso... 

Andreia - Também desanima. 

Marisa - Desanima um bocado.”  

(…) 

Andreia – (…) também por causa dos rapazes de nos sentirmos mais à 

vontade para fazer as coisas e não ter tanto medo de errar. 

Susana – (…) e este ano pronto, é diferente, porque de antes tínhamos 

os rapazes e pronto eles tinham aquele modo de jogar que... eu não sei 

explicar... 

R- Empregam mais a força? 

Susana - Sim, e as raparigas não, e eu acho que este ano entrei mais 

naquela mais de querer jogar e de antes não gostava nada de vólei, daí 

antes eu não me esforçava por EF e este ano estou gostar.” (in 

Entrevista 4) 

 

 Contudo, algumas das entrevistadas reconhecem que a presença dos 

rapazes resulta num nível de exigência mais elevado – fruto de uma maior 

vivência em contextos de prática desportiva extraescolar – que pode traduzir-se 

em melhorias de desempenho mais assinaláveis por parte das raparigas.  

 

“Beatriz - Acho que não, porque os rapazes jogam normalmente melhor 

do que as raparigas, ou seja, nós temos mais dificuldades porque não 

temos com quem treinar melhor. 

(…) 

Sofia - Eu acho que há diferenças porque quando há mais rapazes, isso 

também é muito relativo, há rapazes com melhores e piores condições 

físicas mas acho que é melhor também ter algo mais...sei la...equilibrado 
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porque as raparigas são muito picuinhas e assim e pegam-se muito 

umas com as outras, enquanto se houver mais rapazes é uma coisa 

mais equilibrada e vão puxando uns pelos outros e assim. 

(…) 

Beatriz - Eles percebem mais do assunto... 

Patrícia - Sim. 

Sofia - Exato. 

Beatriz - Estão mais à vontade...” (in Entrevista 3) 

 

“Ângela – (…) Sente-se alguma diferença porque a nossa turma este 

ano é constituída maioritariamente por raparigas. No ano passado não, 

era mais ou menos equilibrada, a turma, e os professores tentavam 

exigir um bocadinho mais de nós, mas isso também é compreensível. 

R- Como assim? 

Ângela - Por exemplo, na parte da força e corrida, como era uma turma 

mais equilibrada os professores tentavam puxar mais por nós e misturar 

os rapazes com as raparigas  para ver qual a diferença. 

R- E tu, encontras diferenças? O que é que tens a dizer em relação a 

isso? 

Ângela - Gostei da experiência, que também dá para percebermos quais 

são mesmo os nossos limites... 

R- Quando trabalhas com rapazes? 

Ângela - Sim, sim.” (in Entrevista 2) 

 

b) Estigma Cultural 

 

 Quando interrogadas sobre se entendem existir atividades físicas 

desportivas mais “adequadas” para as raparigas por contraponto com outras, 

mais próprias para rapazes, as opiniões divergem. A maioria das alunas 

reporta às preferências pessoais como principal fator influenciador da forma 

como os alunos/as se envolvem nas diferentes abordagens realizadas na aula 

de EF. De assinalar a perceção transmitida por algumas entrevistadas ao 

identificar um estigma social existente em torno de determinadas modalidades, 
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bem o efeito que “a sociedade” tem acerca desta questão e da forma como 

promove o preconceito.  

 

“Neuza – (…) sim, há pessoas que pensam que existe módulos 

específicos para certas pessoas, não é? Eu, por exemplo, não gosto de 

acrobática e as raparigas, a maior parte delas gostam de acrobática. Eu 

prefiro atletismo, dizem que atletismo é mais para rapazes e eu não 

concordo tanto com isso.  

R- Dulce? 

Dulce – (…) tem a ver mais com os gostos de cada um, conseguirem ou 

não conseguirem fazer, acho que tem mais a ver com isso.” (in 

Entrevista 5) 

 

“Luísa - O que se ouve mais é tipo, futebol rapazes, dança raparigas. 

Mas depois se formos a pensar nisso agora há muitos mais rapazes que 

dançam e também há raparigas que jogam muito bem futebol, portanto 

eu acho que hoje em dia qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de 

desporto quer seja rapaz ou rapariga. Pode ter um bocadinho mais jeito 

mas também pode ser o contrário.” (in Entrevista 1) 

 

“Ângela - Acho que depende muito da sociedade porque quando nós 

nascemos e estamos a viver a nossa infância os nossos pais dão-nos a 

educação e dão-nos...como é que eu hei de dizer... certos conceitos, o 

rapaz tem que jogar futebol, a rapariga tem que praticar dança isso 

também depende da educação que nos dão, da sociedade aquilo que 

nos passa.” (in Entrevista 2) 

 

“Gabriela - Eu acho que sim, porque há um bocado a ideia de que os 

rapazes são melhores a futebol do que as raparigas, então as raparigas 

não gostam tanto de futebol e os rapazes não gostam tanto de ballet, 

porque o ballet é para raparigas, então há sempre essa ideia. 

R- E tu concordas com essa visão? 

Gabriela - Não...mas a sociedade é assim.” (in Entrevista 6) 
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“Mafalda - Ó professor, tipo, mais próprias não, mas os gostos 

costumam diferenciar nisso por exemplo, os rapazes costumam gostar 

mais de umas modalidades do que as raparigas, mas tipo, não tem a ver 

com se é próprio só para rapaz ou próprio só para rapariga.” (in 

Entrevista 7) 

 

 Uma minoria concorda com a ideia de existir uma maior adequação de 

determinadas atividades físicas desportivas a um determinado sexo. Algumas 

sustentam esta afirmação com as diferentes características físicas que rapazes 

e raparigas têm, outras concordam ainda que não consigam sustentar a sua 

opinião. 

 

“Teresa - É assim professor, no futebol que vamos dar, nós temos, eu 

acho que tipo, as raparigas são... É mais para rapaz porque tipo... As 

raparigas... Nós somos muito... Como é que eu hei de dizer...Não sei 

mas há diferenças por exemplo voleibol é mais para raparigas, os 

rapazes também jogam bem mas, mas no futebol é mais para rapazes 

porque tem outra... 

R- E achas que essa distinção surge porquê? Porque é que há alguns 

mais próprios para raparigas e outros mais próprios para rapazes? 

Teresa - Por causa da diferença de géneros. 

R- Achas que a rapariga está mais habilitada, digamos assim, a praticar 

vólei por oposição ao futebol e com os rapazes vice-versa? 

Teresa - Acho que sim.” (in Entrevista 2) 

 

“Sofia - Futebol, é o mais óbvio de todos. 

R- E mais? 

Sofia - Um bocadinho o basquete se calhar também. 

R- O basquete também é mais masculino? 

Sofia - Sim, porque acho que os rapazes têm tendência a ser mais altos 

e isso, e acho que sim. 

(…) 

Patrícia - Voleibol. 

R- O voleibol é mais adequado a raparigas também? 
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Patrícia - Acho que sim. 

R- Porquê? 

Patrícia - Sei lá.” (in Entrevista 3) 

 

2. Desempenho 

 

Palavras-chave: competição; motivação; força; exigência. 

 

a) Constituição do grupo de trabalho 

 

 As alunas inquiridas reconhecem unanimemente que a constituição do 

grupo influencia diretamente o seu desempenho. Assim, assinalam que num 

grupo feminino existe uma maior compreensão entre elementos, um maior 

sentimento de igualdade, onde se coloca um menor ênfase no fator competitivo 

e com menos pressão (inerente à presença de rapazes que, como já ficou 

patente anteriormente, resulta num aumento dos níveis de exigência). 

 

“Patrícia - Com as raparigas acho que a ligação é mais chegada do que 

com os rapazes, não sei em que termos mas damo-nos melhor e é mais 

fácil comunicar com raparigas do que rapazes nas aulas, eu acho que é 

mais isso.” (in Entrevista 3) 

 

“Neuza - Claro que uma rapariga interage logo melhor com outra 

rapariga (…)” (in Entrevista 5) 

 

 Desta constatação surgem duas correntes de opinião: divergentes 

enquanto algumas alunas reconhecem vantagens associadas à prática num 

grupo feminino:  

  

“Dulce - É assim, nas aulas de EF dou-me melhor com as raparigas do 

que com os rapazes. 

R- Nos outros anos também já era assim? 

Dulce - Sim, sinto-me mais a vontade para praticar desportos com 

raparigas.” (in Entrevista 5) 
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 “Marisa - Eu sempre me dei melhor com os rapazes, só que em 

EF no ano passado eles eram mais violentos muito brutos e isso por 

isso, educação em física era melhor eu dar-me melhor com as raparigas 

e este ano pronto como são mais raparigas e são competitivas e eu 

gosto disso.” (in Entrevista 4) 

 

“Ângela – (…) nós num grupo de rapazes sentimo-nos um bocado 

mais... De certa forma inferiores...  

R- Pressionadas? 

Ângela - Pressionadas sim, porque não conseguimos fazer aquela coisa, 

mas enquanto nas raparigas nós ficamos um bocado mais confortadas 

por aquele grupo ser parecido connosco. 

R- Mas confortadas de que forma? 

Ângela - Sentimos que o grupo de raparigas tem as mesmas 

características que nós, que as nossas capacidades físicas basicamente 

são semelhantes.” (in Entrevista 2) 

 

 Outras constatam que nos anos anteriores mantinham uma relação mais 

próxima com os rapazes (a questão limitou-se à aula de EF), sendo que o fator 

competição e a maior competência que, de uma forma geral, reconhecem aos 

rapazes, são apontados como aspetos importantes para a sua aprendizagem. 

 

“Beatriz - Eu costumo dar-me melhor com os rapazes. 

R- Costumas dar-te melhor com rapazes porquê? 

Beatriz - Porque eles sabem melhor o que fazem. 

(…) 

R-Não é tanto pela diferença de personalidades entre rapazes e 

raparigas é mais pelo desempenho dos rapazes? 

Beatriz - Exato.” (in Entrevista 3) 

 

“Susana – (…) eu tenho um espirito competitivo gosto de competir, e os 

rapazes tinham esse espirito e na minha antiga turma as raparigas não 
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tinham esse espirito, então eu dava-me melhor com os rapazes do que 

com as raparigas. (…) 

R- Tu vês a competição como um fator positivo ou negativo? 

Susana - Positivo. 

R- Porquê? 

Susana - Eu ando na piscina e não gosto que as pessoas... Como é que 

eu hei de dizer... Na piscina há muita competição lá, e então eu não 

gosto de perder tenho um mau perder, por isso gosto de competir e vejo 

isso como uma coisa positiva. 

(…) 

Andreia - Eu também vejo como uma coisa positiva, porque queremos 

ser melhores, queremos poder fazer mais e não nos contentamos com 

aquilo que fazemos, queremos mais, queremo-nos esforçar mais e ser 

melhores.” (in Entrevista 4) 

 

“Eduarda – (…) o ano passado eu dava-me melhor com os rapazes na 

aula de EF porque, por exemplo, a professora dava exercícios para nós 

fazermos e nós íamos fazendo e depois os rapazes, por exemplo, 

avançavam mais os exercícios e tinha raparigas que ficavam um bocado 

mais para trás e então eu juntava-me um bocado ao grupo deles. 

R- E sentes que ias progredindo mais? 

Eduarda - Sim, mas também não estou a dizer que era a melhor não é? 

(…)” (in Entrevista 5) 

 

 A perceção da existência de disparidades entre o trabalho realizado num 

grupo misto ou num grupo essencialmente composto por raparigas é 

generalizada, sendo recorrentemente apontado como exemplo disso mesmo a 

sensação de maior exigência e competitividade – num grupo misto – por 

oposição a uma maior acomodação.  

 

“Luísa - Eu acho que os rapazes, já joguei contra rapazes, eu tive que 

me esforçar mais porque eles estavam a puxar por mim ao jogar com 

mais competitividade, mas eu acho que também consigo jogar o mesmo 

esforço com uma rapariga basta ambas quererem. 
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R- E é comum ambas quererem? 

Luísa - Sim, mas também quando eu me dou mesmo muito bem com a 

rapariga é aquele tipo “ah vamos com calma, podemos jogar mas não 

vamos muito a sério.” (in Entrevista 1) 

 

“Ângela - Acho que há mais diferenças, enquanto nós estamos num 

grupo misto, nós tentamos sempre puxar por nós próprios, tentar alargar 

os nossos limites, por exemplo, em termos de corrida também com 

rapazes nós tentamos sempre dar o melhor de nós para tentar chegar ao 

alcance do tempo de um rapaz a correr, enquanto com as raparigas nós 

tentamos manter igual e acho que são basicamente parecidos os 

tempos, enquanto que em relação aos rapazes às vezes há um bocado 

de diferença...” (in Entrevista 2) 

 

“Carla - Há diferenças claro. Às vezes prejudica sim que, normalmente 

quando jogamos, quando as equipas são mistas, normalmente eles têm 

tendência para jogar entre os rapazes e não passar às raparigas.” (in 

Entrevista 6) 

 

 Partindo desta premissa, quando questionadas sobre se sentem 

prejudicadas por este ano não terem tantas oportunidades para trabalhar com 

rapazes, as respostas variaram. Estas diferenças de perceção parecem 

acompanhar aquilo que já tinha sido referido em relação à relação os rapazes. 

Aquelas que referiram preferir trabalhar num grupo essencialmente composto 

por raparigas, mantiveram o sentido de resposta referindo que as vantagens 

que advêm de uma sensação de maior conforto resultam num melhor 

desempenho.  

 

“R- Em que grupo é que achas que o teu desempenho é mais produtivo? 

Marisa - Com as raparigas. 

R- E porquê? 

Marisa - Primeiro porque sou tímida, e com os rapazes eles estão 

sempre a olhar e eles são os melhores a fazer qualquer coisa em EF e 

eu não gosto de ser, tipo, como é que hei de explicar (…) as raparigas 
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compreendem mais a minha situação, porque são raparigas, e já não 

gozam assim tanto e já me sinto mais à vontade para fazer tudo. 

(…) 

Andreia - Ó professor os rapazes têm aquele hábito de mandar bocas, 

se bem que as algumas raparigas também têm, só que bocas... A falar 

de nós, e nós não gostamos disso, então sentimo-nos melhor com 

raparigas.” (in Entrevista 4) 

 

“Eduarda – (…) mas as raparigas normalmente apoiam-se, é verdade, 

apoiam-se mais umas as outras que os rapazes. (in Entrevista 5) 

 

“Neuza - Claro que uma pessoa se sente mais a vontade quando está a 

trabalhar com raparigas por exemplo, se nós estivéssemos a trabalhar 

com um grupo de rapazes eles provavelmente iam-nos, como já 

aconteceu lá numa aula de EF do colégio, eles começavam a criticar e 

diziam “não é assim... Faz assim... Faz mais rápido...etc.” e com as 

raparigas toda a gente tem paciência, espera, dá-lhe ajuda…” (in 

Entrevista 5) 

 

 Já as que tinham indicado anteriormente que se sentiam mais 

estimuladas a trabalhar a trabalhar com rapazes sublinharam que sentem, este 

ano, que a falta de espirito competitivo tem uma influência negativa no seu 

desempenho. 

 

“Susana - Eu é com rapazes, porque eles tinham aquele espirito 

competitivo e levavam-me a querer competir e eu tinha melhor... coiso... 

desempenho.” (in Entrevista 4) 

 

“Ângela - Depende da pessoa. No meu caso sinto-me mais motivada 

para trabalhar com rapazes porque tento sempre ir além dos meus 

limites, mas também depende da pessoa, porque se houver aquela 

rapariga que trabalha num grupo de raparigas mas sem ser com aquele 

objetivo de fazer sempre melhor do que elas… também é basicamente a 
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mesma coisa, mas prefiro trabalhar num grupo de rapazes.” (in 

Entrevista 2) 

 

 Quando questionadas sobre se a constituição da turma influi de alguma 

forma na motivação que sentem para a aula, as entrevistadas referiram está 

dependente da modalidade abordada e não tanto com o grupo.  

 

“Luísa – (…) eu por exemplo quando é uma modalidade que eu me sinta 

confortável, eu sei que vou gostar de fazer EF mas também se for, por 

exemplo, acrobática eu já não ia tao motivada, mas acho que isso é 

normal. Mas quando está frio eu também não sinto.... Não é por causa 

de estra frio ou se estiver calor, é mais o que é que eu vou fazer. 

(…) 

Tânia - Eu também acho que é mais a modalidade, lá esta ou porque 

estou mais a vontade a fazer ou porque tenho mais jeito, mas no calor é 

um bocado mais desagradável.” (in Entrevista 1) 

 

“Carla - Eu não, é mais pelas modalidades. Se eu gostar mais de uma 

modalidade é claro que vou mais entusiasmada para a aula, mas fico 

sempre entusiasmada.” (in Entrevista 6) 

 

“Eduarda – (…) depende um bocado da matéria que estamos a dar. (…) 

Por exemplo, quando vamos para dança não quero assim tanto estar na 

aula, mas por exemplo, badminton já estou mais motivada para a aula.” 

(in Entrevista 5) 

  

“Susana - Depende do que vamos fazer na aula de EF, porque há coisas 

que nós gostamos mais de fazer mais que outras, quando é ginástica 

aquilo não me motivava muito porque... 

R- Então não tem tanto que ver com o professor ou com a constituição 

da turma, tem acima de tudo que ver com as atividades? 

Susana - Sim.” (in Entrevista 4) 

 

b) Relações dentro do grupo 
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 De uma forma geral a entrevistadas reconhecem que os rapazes tendem 

a assumir um papel de liderança ou de maior influência na aula, não tanto por 

questões relativas a traços de personalidade, mas sim fruto de níveis de 

execução mais elevados. Nesse sentido, a perceção vigente é de que a 

assunção dos papeis de liderança varia de acordo com as modalidades 

abordadas e com as consequentes variações dos níveis de desempenho. 

 

“Tânia - Eu acho que via mais isso dos líderes noutros anos mas porque 

em certos desportos havia mais gente que praticava esses desportos 

fora da escola e portanto eram mais competitivos e mais desportistas... 

R- Estás a falar no masculino porque sim, ou estas mesmo a referir-te a 

rapazes? 

Tânia - Por acaso estava a pensar no exemplo de um rapaz mas é 

porque sim, as raparigas é a mesma coisa, se uma rapariga praticar um 

desporto fora da escola e tiver um espirito mais desportivo é mais líder 

do que os outros.” (in Entrevista 1) 

 

“Neuza - Na acrobática, quem eu achei que assumia a liderança era por 

exemplo a “Sofia”, que já tinha mais experiência nessa modalidade. Por 

exemplo no Badminton achei a Eduarda porque ela já tem mais 

experiência nessa modalidade, no atletismo o Ricardo. Faz isso cinco 

estrelas. Depende mesmo da modalidade essas pessoas que têm mais 

facilidade em cumprir com os objetivos e os parâmetros dessa 

modalidade. 

R- Acabam por assumir um lugar de maior influência, mais até do que 

por características psicológicas, é isso que estas a dizer? 

Neuza - Sim. 

Dulce - Professor, é como a Neuza, depende da modalidade há uns que 

são bons nisto, outros que são bons àquilo e que a gente sente-se 

influenciados por eles.” (in Entrevista 5) 

 

“Mafalda - Também das capacidades na modalidade, se uma pessoa 

que tem mais jeito para futebol é capaz de ter mais liderança e assim em 
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futebol do que por exemplo, noutra modalidade que não tem tanto jeito.” 

(in Entrevista 7) 

 

 Inquiridas acerca da forma como ocorrem este ano os processos de 

tomada dos papéis de liderança, a opinião expressa vai no sentido da não 

existência de líderes (pelo menos não de uma forma destacada) isto em virtude 

do nível de execução ser, de uma forma geral, mais homogéneo. De resto, 

várias respostas encerram um tom crítico para com o facto de existirem 

raparigas que se aprestem a assumir esses lugares. 

 

“Sofia - não é bem liderança, é mais competição umas entre outras, eu 

acho, não há bem alguém que lidere ou algum grupo ou assim acho que 

e mais em termos de andar assim tudo em competição um bocado. 

R- (…) essa competição é positiva ou negativa? 

Sofia - É negativa, eu acho que sim, sim porque se nos dessemos todas 

muito bem acho que era positivo mas como não acho que é negativo.” 

(in Entrevista 3) 

 

“R- Mas se não estiver o rapaz há alguma rapariga que vai assumir esse 

papel? 

Susana - Há algumas raparigas que gostam disso e que… pronto… 

Marisa - Sentem-se mais à vontade nesse desporto. 

R- E como e que vocês se sentem com isso? 

Susana - Mal. Não gostamos. 

Andreia - Não gosto.” (in Entrevista 4) 

 

3. Relação aluno(a)/professor(a). 

 

Palavras-chave: privilegiar; discriminação; compreensão. 

 

 A perceção de diferenças na relação docente-aluno/a existe, sendo que 

as afirmações das entrevistadas parecem sugerir uma relação entre o trato 

discriminatório e o nível de desempenho do aluno. No seguimento das opiniões 

anteriormente transmitidas, que sustentam uma ligação entre o desempenho 
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conseguido pelos alunos e a vivência em contextos desportivos formais, as 

respostas indiciam a perceção de uma discriminação positiva que afeta 

maioritariamente os rapazes.  

 

“Tânia – (…) já tive uma professora que privilegiava mais os rapazes 

porque os considerava mais ligados ao desporto do que as raparigas.” 

(in Entrevista 1) 

 

“Célia - Depende, há professores que tratam diferente os alunos porque 

eles têm mais capacidades… por causa de alguns alunos têm que tratar 

as raparigas de forma diferente. 

R- De que forma sentes que há um tratamento diferente? 

Célia - Porque os professores não puxam tanto por nós raparigas, 

puxam mais pelos rapazes devido a terem mais capacidades.” (in 

Entrevista 2) 

 

 A adoção, por parte do docente, de uma atitude menos exigente e mais 

branda ou permissiva para com as raparigas é também referida. 

 

“Sofia - Acho que as professoras com as alunas são mais... Sei lá... 

Brandas, um bocadinho, deixam passar um bocadinho, enquanto os 

professores... Os professores também é um bocadinho a mesma coisa 

com as raparigas mas com os rapazes são mais.... 

Beatriz - Exigentes... 

Sofia - Exato. 

R- E com as raparigas, os professores? 

Sofia - Depende, por exemplo, eu tive ano passado um professor que 

comigo era exigente na mesma, mas outros professores não eram 

tanto.” (in Entrevista 3) 

 

“Mafalda – (…) isso depende, por exemplo, um professor homem... Um 

rapaz joga melhor futebol, e a rapariga, para rapariga, também joga 

muito bem futebol, e ele beneficia a rapariga por jogar muito bem futebol, 

mas não se compara ao rapaz. 



70 
 

R- Achas que o rapaz é muito mais beneficiado? 

Mafalda - Não, acho que é a rapariga. 

R- (…) dizias-me que achas que quando perante um rapaz que jogue 

muito bem e uma rapariga que jogue muito bem o professor vai tender a 

beneficiar mais a rapariga?  

Mafalda - Não professor, depende da modalidade. 

R- Porque achas que acontece? 

Mafalda - Por exemplo professor, a futebol se a rapariga tiver muito jeito 

e o rapaz também tiver muito jeito, mas como é óbvio o rapaz pode ter 

mais jeito porque é uma modalidade mais masculina, que é praticada 

mais por rapazes. O professor é capaz de beneficiar a rapariga porque é 

rapariga e se calhar não está tao à vontade como um rapaz nessa 

modalidade.” (in Entrevista 7) 

 

 Assumidas as diferenças de tratamento a que estão sujeitos rapazes e 

raparigas, quando questionadas sobre a preferência entre ter um professor ou 

uma professora as respostas revelam indiferença, ou seja, percecionam a 

existência de discriminação que, contudo, advém do sexo do docente. 

 

“R- O facto de terem um professor ou uma professora de Educação 

Física o que é que modifica? 

Patrícia - Eu acho que não modifica nada. 

R- Não? Achas que tem mais que ver com quê? Porque há professores 

que te conseguem envolver mais e outros que conseguem envolver 

menos? 

Patrícia - Sim. 

R- Então achas que a diferença não tem tanto que ver com o sexo do 

professor, tem mais que ver com quê? 

Beatriz - Personalidade.” (in Entrevista 3) 

 

 Como exemplo da diferença de tratamento por parte dos docentes em 

relação a rapazes e raparigas é apontada a diferenciação das atividades que 

são propostas, mas é também frequentemente referido o facto de os primeiros 
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cederem perante as pressões exercidas pelos alunos no que concerne às 

atividades a realizar na aula. 

 

“Luísa - Eu não notei, pelo menos com os professores que eu tive, não 

havia esse, tipo, a diferença de tratamento de rapariga ou rapaz, mas eu 

soube, não que fosse minha professora, mas eu soube através de outros 

alunos que me contavam que havia uma professora pronto que tratava 

diferente os rapazes das raparigas acho que... 

R- Diferente como? 

Luísa - Estou a esquecer-me do verbo.... Acho que tratava melhor os 

rapazes sempre tipo... 

R- Privilegiava de alguma forma? 

Luísa - Isso! Se os rapazes queriam jogar futebol e era suposto darem 

vólei a professora dava futebol mesmo que tivesse que dar vólei, e 

pronto é isso, mas eu tive sorte porque os meus professores de EF 

sempre foram bons professores.” (in Entrevista 1) 

 

“Ângela - Depende, há sempre aquele professor ou professora que trata 

os alunos sendo feminino ou masculino de forma igual e há sempre 

aqueles professores que tentam distinguir um bocado mais, por 

exemplo, também dependendo das atividades, tenta dar uma atividade 

mais leve às raparigas e uma atividade como futebol aos rapazes, 

porque é aquilo a que eles estão mais ligados, e faz essa distinção, mas 

depende há professores que não, tratam tudo de forma igual. 

(…) 

Ângela - Tive alguns que trataram de forma diferente rapazes e 

raparigas. (...) Muitas das vezes tínhamos uma aula em que a professora 

dividia rapazes e raparigas e cada um fazia atividades diferentes. Não 

achava isso correto.” (in Entrevista 2) 

 

“Susana - Depende do professor. O ano passado o meu professor ligava 

mais aos rapazes e deixava as raparigas de parte. 

R- Queres ilustrar isso com um episódio? 



72 
 

Susana - Pronto, o ano passado eramos praticamente vinte e sete a 

turma estava equilibrada, e o professor era daqueles escolham o 

desporto que querem, e as raparigas diziam “ah nós queremos isto” e o 

professor “ah eu não gosto de dar aulas disso” e os rapazes diziam 

“futebol”. Então la ia dar a bola aos rapazes e as raparigas, a maior 

parte... Algumas gostavam de jogar e iam, as que não gostavam o 

professor dizia “ah fiquem aí façam o que quiserem”. E o relacionamento 

que o professor tinha com as raparigas não era nenhum porque ele não 

ligava às raparigas e ligava mais aos rapazes.” 

Entrevista 4 

 

 A maioria das alunas entrevistadas não assinalou uma preferência 

quanto ao sexo do docente, deixando antes algumas pistas quanto às 

características genéricas que mais prezam num professor(a), nomeadamente 

importância atribuída à relação que o docente e aluna constroem e da 

compreensão do primeiro para com as dificuldades das alunas. 

 

“Beatriz - Um professor compreensivo. 

Patrícia - Mais aberto as nossas opiniões e isso. (in Entrevista 3) 

 

Luísa - Para mim é igual desde que sejam bons professores... 

Tânia - E que possam compreender os problemas dos alunos ou 

qualquer coisa assim.” (in Entrevista 1) 

 

Discussão 

 

 Em relação às questões relacionadas com as atividades propostas na 

aula de EF, as entrevistadas reconhecem que os programas se conseguiram 

adaptar e dar resposta às suas expectativas estando o fator motivacional mais 

dependente do gosto pessoal do que de uma posição crítica em relação às 

abordagens. Esta aceitação do currículo proposto contraria a noção transmitida 

por Botelho-Gomes et al (2014) que questiona os programas de múltiplas 

atividades desenvolvidos em torno de unidades temáticas de curta duração, 



73 
 

que resultam numa frágil progressão pedagógica e que, pela repetição se 

tornam desmotivantes. Das entrevistas realizadas saltou ainda à vista uma 

clara genderização das atividades propostas na aula de EF, existindo fronteiras 

claras entre as disciplinas  que favorecem os rapazes e vice-versa. 

 As entrevistadas confirmaram que de facto, na sua perceção, a 

constituição da turma influi com o desempenho ainda que não haja um 

consenso quanto às vantagens ou desvantagens que daí advêm. Das 

respostas dadas podemos também inferir que a assunção dos papéis de 

liderança está mais dependente da habilidade do que de questões de 

personalidade. As conclusões retiradas apontam no mesmo sentido do estudo 

realizado por Silva et al. (2008) sobre as perceções de alunos e alunas quanto 

às relações de género na aula de EF, ou seja, algumas alunas preferem um 

grupo de constituição feminina pela existência de maior compreensão entre 

elementos e por anular as hipóteses de serem importunadas, enquanto outras 

consideram que o maior esforço e empenho exigido na prática junto de um 

grupo misto lhes é favorável.  

 Em relação à forma como percecionam a relação dos docentes com os 

alunos, as alunas entrevistadas identificam no seu percurso experiências em 

que os docentes sobrevalorizavam o desempenho, resultando desse facto um 

benefício para os rapazes. Pudemos reconhecer nestas perceções alguns 

traços da definição de currículo oculto8, que afeta negativamente sobretudo as 

raparigas e que se manifesta tanto a nível das atividades propostas, na 

relações professor-aluno e na avaliação. As alunas reconheceram também que 

os docentes tendem a adotar uma postura mais distante, branda e permissiva 

para com as raparigas, o que vai de encontro aos resultados do estudo 

realizado por Koca, cit por Botelho-Gomes et al. (2014), que menciona o facto 

de os docentes interagirem com mais frequência com os rapazes, sendo que 
                                            
8
 Conceito explorado por Botelho-Gomes et al. (2014), pp. 137-138: “Enquanto o currículo oficial torna 

público os objetivos educativos e é intencional, o currículo oculto é inconsciente, e professores e 
alunos/as não se apercebem da sua forte influência: nas mensagens implícitas do processo de ensino 
aprendizagem, nas regras e rotinas da aula, nos conteúdos ajuizados como mais e menos importantes, 
nas normas e valores que transmite e nas práticas sociais da aula que vão estruturando identidades de 
alunas e alunos. (…) O modo como o currículo oculto reforça os estereótipos masculinos e femininos, 
legitimando uma EF genderizada, expressa-se nas expectativas dos docentes quanto ao comportamento 
e rendimento dos alunos e de alunas, através das interações pessoais, da linguagem, da organização e 
estrutura da aula, das características das tarefas de aprendizagem, da avaliação, da seleção das 
atividades curriculares e extracurriculares, e ainda através dos materiais e espaços que se disponibilizam 
para a prática.” 
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grande parte das interações são baseadas em crenças estereotipadas de 

género. As sugestões deixadas pelas alunas ouvidas no que concerne às 

qualidades que valorizam num professor(a) encontram eco na literatura, que 

recomenda que os docentes reforcem os seus esforços, passando mais tempo 

com as meninas para o fornecimento de feedback pedagógico e sejam 

empáticos face às suas necessidades (Botelho-Gomes et al. 2014).  
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Conclusão e Expectativas 

 

 Este capítulo marca o fim da viagem pelo EP, mas o percurso não se 

esgota aqui. Um mundo de possibilidades abre-se à minha frente ainda que, 

infelizmente, tenha de assumir como sendo muito provável que no futuro 

próximo será muito difícil realizar a docência, pelo menos neste nível de 

ensino. Contudo, como tantas vezes fiz ao longo do EP, olho para trás, neste 

caso para o percurso que cumpri enquanto aluno e constato que não foi isento 

de obstáculos e ainda assim cá estou, EP concluído como ambicionei.  

 Assumo que as dificuldades não se esgotam aqui. Vou sempre 

acompanhando académicos que escrevem regularmente sobre Educação em 

jornais, troco ideias com colegas que já acabaram o curso e não encontraram 

colocação, ouço alguns comentários de professores na FADEUP e reconheço 

muito do que ouço ou leio no artigo de Rui Gomes sobre “Os ataques à escola 

pública e a formação de professores” do qual seleciono o seguinte trecho: “(…) 

por força das escolhas realizadas pelas elites políticas e económicas 

portuguesas que optaram por um modelo de desenvolvimento assente na baixa 

especialização, débeis níveis de inovação e salários baixo e, por conseguinte, 

criaram problemas de sobrequalificação. Nestas condições, os recursos 

humanos produzidos pelo sistema educativo português foram desaproveitados 

e usados em competências profissionais abaixo do seu nível ou mesmo 

destruídos por força da sua subutilização ou devido à emigração maciça de 

jovens altamente qualificados.” (Gomes, 2014, pp. 291). Feito o diagnóstico, 

reconheçamos que as expectativas dos recém chegados à profissão não 

podem ser muito alargadas. Resta-me enfrentar as dificuldades que se seguem 

com a mesma perseverança que me trouxe até aqui e manter bem viva dentro 

de mim a vontade de ensinar.  

 Evidentemente que é também uma fase de satisfação e realização visto 

que concluo com sucesso uma difícil etapa do projeto mais duradouro em que 

embarquei: aprender a ensinar. Não ouso pensar que sei tudo, nem perto. 

Tenho hoje, mais do que nunca, bem presente a necessidade de atualizarmos 
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conhecimentos e ferramentas. Mas a grande diferença é que agora já vivi, 

durante 1 ano, o sonho de ser professor.  

 Não nego também o sentimento de alívio por ver aproximar-se o final de 

uma experiência tão intensa e trabalhosa como é o EP, mas já sinto falta, por 

exemplo, da adrenalina da aula assistida, ou o desafio de provar que podemos 

planear e ministrar uma aula da qual resultam aprendizagens significativas. 

Aprendizagens que não se limitem aos conteúdos EF mas que tenham uma 

influência mais profunda na formação dos alunos enquanto pessoa. 

 Revisitei as últimas aulas e concluo que a minha relação com a turma 

desenvolveu-se de tal forma que não posso deixar de lamentar que no próximo 

ano outro docente tenha de “redescobrir” os alunos. O olhar de um aluno que 

consegue uma vitória traz-me um sentimento inesquecível que quero repetir. 

Sinto que os seus rostos me vão acompanhar para sempre e, visto que foram o 

centro da minha atuação, quero exprimir-lhes uma vez mais a minha gratidão.  

 Num confronto final entre as expectativas que trouxe para o estágio e o 

que sinto hoje, identifico um certo grau de incerteza quanto ao futuro, mas 

também alguma segurança fruto de um entendimento mais profundo do que 

vivi no passado.  
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Anexo I - Ficha de caracterização do aluno  

(adaptada para Inglês)
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B
io

g
r
a

p
h

ic
 D

a
ta

 
Pupil:_______________________________________________________ Gender: M   F     Year/Class:_______ Nº _______ 

Birth Date:____/____/_____   

Address: _____________________________________________________________________  Mobile Phone Nº: _____________ 

Tutor:_______________________________________________________ Next of kin: _____________________ 

Age: _________ Habilitations: ___________________________ Mobile Phone: _______________ Home Phone: 

______________  

Address: __________________________________________________________________________________________________ 

  

 C
o

-

h
a

b
it

a
n

ts
 

Type of home?  Apartment:     House:     Other:______________________________________________________________ 

Who do you live with? ______________________________________________________________________________________ 

Nº of siblings: _______ Ages:_________________________________________________________________________________  

  

D
a

d
o

s 
A

n
tr

o
p

o
m

é
tr

ic
o

s 
e
 S

a
ú

d
e/

 

H
á

b
it

o
s 

d
e 

v
id

a
 

Weight (+/-):____________   Height (+/-):_____________   Do you hear well?______   

Have you suffered any lesions?_____   What?____________________________________________________________________ 

Have you undergone any surgeries before?_______   Where?________________________________________________________ 

Do you ingest medication often?______ Do you have any concerning health issues that will prevent you from participating in the 

practice of physical education classes? ________ If yes, Which ones?__________________________________________________ 

Do you suffer from any other health issue that should be of your physical education teachers concern?______ If yes, what? 

________________________________ 

How many meals do you have per day? __________ Do you consume alcoholic beverages? ________ Smoker? ______________ 

What time do you normally go to bed?________ How many hours do you sleep per day?________ 
  

S
it

u
a

çã
o

 

E
sc

o
la

r What is the name of your previous school? ________________________________________________________ 

Have you repeated a year? ______ Which year(s)? ______________ Why? _____________________________________________ 

Which means of transportation do you use to get to school? ______________________________ How long does it take? ________ 

  

E
d

u
c
a
çã

o
 F

ís
ic

a
 

Grade of previous year: ______  Favourite sports: ________________Least preferred sports________________________________ 

Have you participated in school sports activities or in tournaments organized by you school? ______ Which ones? _____________ 

Indicate the projects or associations /clubs you intend on being a part of this year: _______________________________________ 

What are your favourite characteristics in a teacher? (use a scale of 1 to 9, “1” being what you most value) 

Demanding    Committed     Dynamic    Punctual    Friendly     Competent     Tolerant  

Available/Focused    Communicates clearly and objectively  

 

 

A
n

te
c
e
d

e
n

te
s 

D
e
sp

o
r
ti

v
o

s/
O

u
tr

o
s Is there any sports activity that you practiced and are not practicing at the moment? _______   If yes, Which one? 

_______________ 

For how long? _____________ How many practices/hours per week? __________  Wheel ou federated player? ___________ 

Are you practicing any sports activities? _______   If yes, which one? ____________________________________________ 

For how long? __________ How many practices/hours per week? ______________ Are you federated? ___________ 

What do you do in your spare time? ___________________________________________________________________________ 

Is there any particular study visit you like to go on? _________  Where_______________________________________________ 

  

N
a

 e
sc

o
la

 What is your least favourite subject? ___________________________ What is your favourite subject? 

___________________________ 

What are your studying aspirations?   12º year     Degree     Masters     PhD  

What profession would you like to exert? ________________________________________________________________ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Guião da entrevista
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Data:  

Hora: 

Local de realização da entrevista: 

Nomes:  

Indicações Informativas de ordem sociodemográfica que possam ser do teu 

interesse 

Idade 

LEGITIMAR A ENTREVISTA 

 informar sobre a natureza e objetivos do estudo/investigação, 

 informar sobre os objetivos da entrevista, 

 agradecer a disponibilidade e a colaboração salientando a importância do seu 
contributo, 

 assegurar a confidencialidade dos dados provenientes da entrevista, 

 Pedir autorização para gravação da conversa. 

 

EXEMPLO: Esta conversa deve-se ao facto de estar a fazer um relatório de estágio e 

por isso vou fazer entrevistas ao grupo …. Quero conhecer as tuas experiências 

enquanto …. O teu contributo é muito importante e quero dizer-te que o que falarmos 

aqui é confidencial, não revelamos o nome de ninguém, é apenas para fazer um 

estudo. Se não te importares vou usar o gravador para não perder informação. Queres 

perguntar alguma coisa antes de começar? 

Gostaria de te colocar algumas, poucas, questões acerca do desporto, de atividades 

físicas e desportivas e acerca da disciplina de Educação Física.  

Objetivo 
Conhecer as perceções das alunas relativamente às atividades propostas nas aulas de EF; 

1. Qual é a tua opinião em relação às atividades postas em prática em EF?  

1.1. O que sugeririas que se modificasse?  

1.2. Porquê? 

 

2. Este ano a tua turma é essencialmente composta por mulheres, mas certamente 

que noutros anos pertenceste a turmas mais equilibradas em termos de rapazes e 

raparigas, vamos chamar-lhe turma mista. Pensa nas várias experiências que 

tiveste e diz-me: achas que há alguma diferença nas atividades propostas e que são 

feitas em EF numa turma mista e numa turma essencialmente composta por 

mulheres?  

2.1. Quais são? 
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2.1.1. Porque achas que isso acontece? 

2.1.2. Isso tem alguma influência em ti?  

 

3. Há quem considere existirem atividades físicas e desportivas mais adequadas a 

rapazes e AFD mais adequadas a raparigas, outros entendem não ser assim e que 

todas as AFD são adequadas a ambos os sexos. E para ti, qual é a tua opinião? (se 

sim) queres dar exemplos?  

 

Objetivo 
Compreender de que forma os comportamentos e desempenhos das raparigas na aula de EF 
são influenciados pelo grupo (feminino vs misto); 

4. Durante as aulas de EF diz-me como caraterizas a relação que tens com os teus 

colegas de turma rapazes?  

4.1. E com as raparigas?  

 

5. Achas que há alguma diferença entre trabalhar num grupo misto ou num grupo 

essencialmente composto por raparigas? 

5.1. Quais são?  

5.2. Porque achas que isso acontece? 

5.3. Que influência tem para ti?  

5.4. Com qual dos grupos (relembra – misto e essencialmente composto por 

mulheres) pensas ser mais produtivo em termos do teu desempenho? Porquê? 

 

6. O que é que tu sentes quando vais para a aula de EF?  

6.1. Foi sempre isso que sentiste ou modificou-se? (se sim) devido a quê? 

 

Objetivo 
Compreender como se formam as relações de poder/dominação no grupo feminino e os 
significados associados ao desempenho na aula de EF; 

7. Nas aulas de EF, e não me estou a referir em particular a este ano mas no geral 

destes anos todos que tiveste EF, achas que há alguma diferença na tua 

participação nas atividades (portanto, na forma como participas e te envolvas com 

a atividades) estando numa turma mista ou numa turma essencialmente composta 

por mulheres? Quais? 

7.1.1. Porque achas que isso acontece? 

7.1.2. Isso tem alguma influência em ti?  

7.1.3. E mesmo em termos de aproveitamento? Sentes alguma diferença? O 

que é que pensas acerca disso? 

Se a entrevistada disser que se sente mais participativa e envolvida na equipa 

de mulheres, explorar muito bem esta questão em termos de relação de poder: 
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8. Então, nesse caso, como observas que o grupo se desenvolve, quem normalmente 

lidera as atividades? Como te sentes com isso? 

9. Gostaria agora que falássemos um pouco sobre a relação professor de EF/e aluno 

rapaz e rapariga. Qual é a tua perceção relativamente à relação que os professores 

de EF que foste tendo ao longo dos anos têm com os rapazes e com as raparigas?  

9.1. Na tua opinião e tendo em conta as tuas experiências existe alguma diferença 

na relação entre professor e aluno/aluna? 

consoante o que a entrevistada disser, explorar: 

9.2. O que é que isso significa para ti? 

9.3. Queres partilhar alguma experiência que tenhas vivido? 

9.4. O facto de terem um professor ou uma professora de Educação Física o que é 

que modifica? 

 

Agradeço-te a atenção e a disponibilidade, além da tua colaboração neste estudo. Há 

algo que queiras acrescentar? 

Objetivo 
Conhecer as perceções das alunas relativamente à relação entre o/a professor/a e o aluno/a 
na aula de EF. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III - Pedido de Autorização à  

Presidente da Comissão Administrativa 

Provisória da ESRT para a realização  

do projeto de investigação





xiii 
 

 No âmbito do Estágio Profissional que vem sendo realizado na 

Escola Secundária de Rio Tinto, pretendendo realizar um estudo na 

turma 10ºK sobre as perceções das alunas (de uma turma constituída 

maioritariamente por raparigas) acerca da aula de Educação Física, 

venho pelo presente solicitar a Vª Exª a necessária autorização para a 

participação da sua educanda no referido estudo, o qual requer a 

realização de entrevistas. 

 O estudo tem como objetivo entender a influência da constituição 

do grupo (quanto ao género) no desempenho na aula de Educação 

Física. As entrevistas serão realizadas em grupos de 3 alunas e têm o 

propósito de obter informação sobre: perceções, crenças e experiência 

pedagógica vivida. 

 Na sequência deste pedido compromete-se a: utilizar para a 

realização das entrevistas apenas horários previamente combinados com 

os alunos e fora dos tempos letivos e a não identificar no trabalho os 

alunos que participem. Garante-se também o direito à presença do 

Encarregado de Educação na entrevista caso assim o entenda. 

 São dadas, portanto, garantias de confidencialidade de toda a 

informação recolhida e de salvaguarda de participação voluntária e 

consentida de modo a salvaguardar os direitos, o bom nome e a imagem 

das pessoas e do Agrupamento de Escolas. 

 

        O Professor Estagiário 

 

      Rui Pedro Soares Cordeiro 

 

 

 

Eu, ___________________________________________, Encarregado (a) de 

Educação da aluna _____________________________________________, 

autorizo/não autorizo (riscar a que não interessa) a minha educanda a 

participar no estudo relativo à influência da constituição da turma em relação ao 

desempenho na aula de Educação Física. 

Data: __/ __/ __               Assinatura: _________________________________ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Pedido de autorização aos 

Encarregados de Educação para a participação 

dos educandos no projeto de investigação
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 No âmbito do Estágio Profissional que vem sendo realizado na Escola 

Secundária de Rio Tinto, pretendendo realizar um estudo na turma 10ºK sobre 

as perceções das alunas (de uma turma constituída maioritariamente por 

raparigas) acerca da aula de Educação Física, venho pelo presente solicitar a Vª 

Exª a necessária autorização para a participação da sua educanda no referido 

estudo, o qual requer a realização de entrevistas. 

 O estudo tem como objetivo entender a influência da constituição do 

grupo (quanto ao género) no desempenho na aula de Educação Física. As 

entrevistas serão realizadas em grupos de 3 alunas e têm o propósito de obter 

informação sobre: perceções, crenças e experiência pedagógica vivida. 

 Na sequência deste pedido compromete-se a: utilizar para a realização 

das entrevistas apenas horários previamente combinados com os alunos e fora 

dos tempos letivos e a não identificar no trabalho os alunos que participem. 

Garante-se também o direito à presença do Encarregado de Educação na 

entrevista caso assim o entenda. 

 São dadas, portanto, garantias de confidencialidade de toda a informação 

recolhida e de salvaguarda de participação voluntária e consentida de modo a 

salvaguardar os direitos, o bom nome e a imagem das pessoas e do 

Agrupamento de Escolas. 

 

        O Professor Estagiário 

 

      Rui Pedro Soares Cordeiro 

 

 

 

Eu, ______________________________________________, Encarregado (a) de 

Educação da aluna _____________________________________________, 

autorizo/não autorizo (riscar a que não interessa) a minha educanda a participar no 

estudo relativo à influência da constituição da turma em relação ao desempenho na 

aula de Educação Física. 

Data: __/ __/ ____                             Assinatura: _________________________________ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Transcrição das Entrevistas
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Entrevista 1 

 

Data: 19 de Abril. 

Hora: 14h. 

Nome: “Luísa” e “Tânia”. 

Idade: 15, 16. 

LEGITIMAR A ENTREVISTA 

 Informar sobre a natureza e objetivos do estudo/investigação, 

 Informar sobre os objetivos da entrevista, 

 Agradecer a disponibilidade e a colaboração salientando a importância do seu 
contributo, 

 Assegurar a confidencialidade dos dados provenientes da entrevista, 

 Pedir autorização para gravação da conversa. 

 

EXEMPLO: Esta conversa deve-se ao facto de estar a fazer um relatório de estágio e 

por isso vou fazer entrevistas ao grupo …. Quero conhecer as tuas experiências 

enquanto …. O teu contributo é muito importante e quero dizer-te que o que falarmos 

aqui é confidencial, não revelamos o nome de ninguém, é apenas para fazer um 

estudo. Se não te importares vou usar o gravador para não perder informação. Queres 

perguntar alguma coisa antes de começar? 

 

R- Gostaria de te colocar algumas, poucas, questões acerca do desporto, de 

atividades físicas e desportivas e acerca da disciplina de Educação Física (EF).  Qual 

é a tua opinião em relação às atividades postas em prática em EF? O que sugeririas 

que se modificasse?  

Luísa - Eu acho… eu não tenho nada dizer em relação às aulas de EF, claro que, em 

relação às flexões e isso, muitas vezes as pessoas pensam que as raparigas não têm 

tanta capacidade como os rapazes mas há algumas que podem ter mais que certos 

rapazes. Claro que acho que em geral as raparigas não gostam muito daqueles 

trabalhos de força e isso, enquanto que os rapazes estão mais habituados 

provavelmente aos trabalhos de força, eu acho que é essa uma das grandes 

diferenças. 

R- E a nível das atividades em si, satisfazem-vos? Vocês ficam contentes? Ou acham 

que podia haver uma outra variedade, abordar outras coisas? 
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Luísa - Eu acho que não, eu gosto do que se tem feito nas aulas de EF, eu pelo 

menos gosto. 

Tânia - Eu também, eu só acho que, os aquecimentos em geral nas aulas cansam os 

alunos demasiado para depois, para o resto das atividades. Mas de resto... 

R- Digam-me uma coisa, há alguma modalidade que vocês acham que devesse ser 

abordada e não é? Há alguma que é abordada tempo demais? Há alguma que vocês 

acham que não tem cabimento? 

Luísa - Eu não tenho nada a dizer… 

Tânia - (acena negativamente) 

Este ano a tua turma é essencialmente composta por mulheres, mas certamente que 

noutros anos pertenceste a turmas mais equilibradas em termos de rapazes e 

raparigas, vamos chamar-lhe turma mista. Pensa nas várias experiências que tiveste e 

diz-me: achas que há alguma diferença nas atividades propostas e que são feitas em 

EF numa turma mista e numa turma essencialmente composta por mulheres?  

R- Quais são? 

Luísa - Eu os anos passados até foi totalmente o contrário, era maior parte rapazes e 

eram para aí só cinco raparigas. Houve um momento até que só eram três raparigas, 

portanto quando vim para este ano foi uma grande diferença, as diferenças que há é.... 

sei lá...na turma....por um lado... 

R- Na própria aula de que forma é que a constituição da turma mexe com o ambiente 

e com a tua perceção das aulas? 

Luísa -Eu não sei se é assim muito diferente... acho que não.. talvez possa dizer, tipo, 

há pessoas, a maior parte raparigas podem-me compreender melhor, se calhar é a 

única coisa que posso dizer, mas em termos de comportamento e isso acho que não 

varia assim muito. 

Tânia - Eu acho que a única diferença que há e é por isso que se fala disso é que na 

maior parte das situações em turmas que tem igual número de raparigas e de rapazes 

os rapazes fazem mais desportos fora da escola e por isso estão mais treinados para 

isso. Mas de resto... 

R- Luísa, estavas a dizer que as raparigas compreendem melhor? 

Luísa -Sim... 

R- Por outras palavras? Podes ilustrar com um exemplo se te sentires mais 

confortável. 

Luísa - Sentimentos, aqueles problemas que as raparigas têm, todas as raparigas têm, 

eu acho que às vezes torna mais fácil, tenho mais pessoas para falar acho que se 

torna mais fácil, claro que é normal, há raparigas que talvez consigam falar melhor 

com um rapaz mas eu acho que sinto-me muito melhor porque tenho mais pessoas 

que me compreendem, não sei se estou a exagerar… 
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R- Tânia, algo a acrescentar neste tema? 

Tânia - (acena negativamente) 

R- Há quem considere existirem atividades físicas e desportivas mais adequadas a 

rapazes e AFD mais adequadas a raparigas, outros entendem não ser assim e que 

todas as AFD são adequadas a ambos os sexos. E para ti, qual é a tua opinião?  

Luísa - O que se ouve mais é tipo, futebol rapazes, dança raparigas. Mas depois se 

formos a pensar nisso agora há muitos mais rapazes que dançam e também há 

raparigas que jogam muito bem futebol, portanto eu acho que hoje em dia qualquer 

pessoa pode fazer qualquer tipo de desporto quer seja rapaz ou rapariga. Pode ter um 

bocadinho mais jeito mas também pode ser o contrário. 

 

R- Durante as aulas de EF diz-me como caraterizas a relação que tens com os teus 

colegas de turma rapazes?  

Tânia - Ai, eu dou-me bem com eles todos. 

R- E com as raparigas?  

Tânia - As raparigas são um bocadinho mais dramáticas, de resto dou-me bem com a 

maior parte. 

Luísa - Eu também me dou bem com eles todos mas o que eu reparei por acaso na 

última aula foi que quando estava dois rapazes eles conseguiam comunicar, tipo, 

jogavam com mais força com mais competição e eu pelo menos sinto que quando 

estou a jogar com uma rapariga não sinto tanta competição... 

Tânia - Concordo. 

Luísa - Pronto por ai... mas eu dou-me muito bem com os rapazes da turma eles são 

muito simpáticos e isso. 

Tânia - Porque as raparigas não praticam tanto desporto, não têm tanta mentalidade 

da competição que... 

R- Então vocês reconhecem diferenças em trabalhar com um grupo misto ou com um 

grupo maioritariamente constituído por raparigas...  

Tânia - Sim. 

R- Vocês estão agora a explicar passa um bocadinho pela competitividade mas que 

influencia e que isso tem em vocês, ou seja, preferem estar junto num grupo com 

rapazes? Preferem onde é mais competitivo, onde são obrigadas como disseram a 

manter um nível de exercitação mais intenso? Ou até preferem estar com o grupo de 

raparigas onde, dizem, sentem que não há tanta seriedade envolvida? 

Luísa - Eu acho que os rapazes, já joguei contra rapazes, eu tive que me esforçar 

mais porque eles estavam a puxar por mim ao jogar com mais competitividade, mas 



xxiv 
 

eu acho que também consigo jogar o mesmo esforço com uma rapariga basta ambas 

quererem . 

R- E é comum ambas quererem? 

Luísa - Sim, mas também quando eu me dou mesmo muito bem com a rapariga é 

aquele tipo “ah vamos com calma, podemos jogar mas não vamos muito a serio”. 

Tânia - É isso, mas a competitividade depende muito das pessoas gostarem de 

ganhar, a maior parte das pessoas gostam de ganhar, portanto também não é por ai...  

R- Com qual dos grupos (relembra – misto e essencialmente composto por mulheres) 

pensas ser mais produtivo em termos do teu desempenho? Porquê? 

Luísa - (longa hesitação) Raparigas. 

R- E Porquê? Eu tenho que perguntar porque pelo seguinte, tu antes disseste que até 

sentes com os rapazes és obrigada, se calhar, a ter um nível de desempenho 

ligeiramente superior. Com as raparigas és capaz de estar ali mais numa de estarem 

as duas de acordo. 

Luísa - Mas eu também consigo fazer esse tipo de esforço eu sei que consigo ter com 

uma rapariga, e se eu quiser ambas podemos jogar e fazer um esforço muito maior… 

Pronto é isso, porque as vezes  com os rapazes muitas vezes podem ser muito melhor 

que nós, e nós também...não sei.. 

R- Tânia? 

Tânia – Também é uma questão de estar mais a vontade com as pessoas. 

R- Achas que facilita a comunicação? 

Tânia - Sim. 

R- O que é que tu sentes quando vais para a aula de EF?  

Luísa - Isso varia muito também, eu por exemplo quando é uma modalidade que eu 

me sinta confortável, eu sei que vou gostar de fazer EF mas também se for, por 

exemplo, acrobática eu já não ia tao motivada, mas acho que isso é normal. Mas 

quando esta frio eu também não sinto.... não é por causa de estra frio ou se estiver 

calor, é mais o que é que eu vou fazer. 

R- É mais o objetivo da aula? 

Luísa -Sim. 

R- Tânia? 

Tânia - Eu também acho que é mais a modalidade, lá esta ou porque estou mais a 

vontade a fazer ou porque tenho mais jeito, mas no calor é um bocado mais 

desagradável. 

R- Foi sempre isso que sentiste ou modificou-se? (se sim) devido a quê? 
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Tânia - Digamos que nos últimos anos eu não ia muito motivada para as aulas de EF, 

porque primeiro dependia muito, não é da relação entre professor e aluno, mas é mais 

de como é que o professor... 

R- Lida? 

Tânia - Exato, lida com os alunos. É tipo, quando uma pessoa não esta muito 

confortável com uma modalidade temos de ir mais com calma, pôr a pessoa 

confortável com essa modalidade. 

R- E este ano estás de alguma forma mais a vontade? 

Tânia - Estou. 

R- Luísa? 

Luísa - Eu é ao contrário. Quando eu tinha menos raparigas na turma sentia-me 

mesmo muito à vontade. Eu acho que nesses anos passados eu era mais competitiva 

então quando eu ia para as aulas eu queria fazer tudo e fazia de tudo. 

R- E estamos a falar de quando tinhas mais ou menos que idade? 

Luísa - Ok… Tipo treze, catorze anos, e então eu acho que me sentia mais competitiva 

em relação as flexões e os abdominais ao aquecimento eu fazia isso tudo e, eu não 

sei, para ser sincera eu acho que era uma questão que eu sentia um bocado de 

competitividade, não sei porque sentia isso. 

R- E sentes que agora começas a dar menos ênfase ao fator competitivo? 

Luísa -Sim. 

 

R- Nas aulas de EF, e não me estou a referir em particular a este ano mas no geral 

destes anos todos que tiveste EF, achas que há alguma diferença na tua participação 

nas atividades (portanto, na forma como participas e te envolvas com a atividades) 

estando numa turma mista ou numa turma essencialmente composta por mulheres? 

Quais? 

Tânia - Eu acho que não há muita diferença, mais uma vez é uma questão de estar 

mais confortável a beira das pessoas. 

R- Então eu vou por outro lado... Nas turmas chamemos-lhe assim, normais, não que 

esta seja anormal, mas nas turmas de constituição mais equilibrada, vocês sentem 

que as raparigas têm uma postura na aula, uma forma de estar, um à vontade 

semelhante ao que têm na vossa turma ou sentem que de certa forma os 

comportamentos podem ser mais condicionados pela presença de mais rapazes? 

Luísa - Eu acho que isso depende muito da personalidade da pessoa, como se sente à 

vontade, porque há pessoas que a própria personalidade é um bocado desleixada 

outra que é muito competitiva, acho que isso depende muito da personalidade da 

pessoa e não do género. 
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R- E a nível da aula, vocês notam que geralmente nas outras turmas há líderes. 

Refiro-me a pessoas com o maior poder de gerar influência sobre outros. Vocês 

sentem que as relações, digamos assim, de “poder” na aula alteraram este ano, ou 

seja, nos outros anos vocês sentiam que havia ali uma liderança, uma influência mais 

marcada por parte de alguns elementos e este ano não será tanto assim? 

Tânia - Eu acho que via mais isso dos líderes noutros anos mas porque em certos 

desportos havia mais gente que praticava esses desportos fora da escola e portanto 

eram mais competitivos e mais desportistas... 

R- Estás a falar no masculino porque sim, ou estas mesmo a referir-te a rapazes? 

Tânia - Por acaso estava a pensar no exemplo de um rapaz mas é porque sim, as 

raparigas é a mesma coisa, se uma rapariga praticar um desporto fora da escola e 

tiver um espirito mais desportivo é mais líder do que os outros. 

Luísa - Concordo com tudo que ela disse.  

R- E mesmo em termos de aproveitamento? Sentes alguma diferença?  

Luísa - Eu acho que não... 

Tânia - Eu também acho que não. 

R- Alguma vez estiveram num ano letivo em que não identificassem uma, duas, três 

personalidades que se assumem como lideres da aula? 

Tânia - Não. 

Luísa - Eu sim. 

Tânia - Identifiquei sempre. 

R- E tu Luísa? Já houve anos em que estiveste assim? 

Luísa - Sim. 

R- E a turma era semelhante a esta ou quais eram as características da turma que 

determinavam que não houvesse? 

Luísa - Nesse exemplo maior parte era rapaz, como eu disse, haviam cinco raparigas, 

e eu destaquei que havia tipo um rapaz que tipo toda a gente se deixava influenciar, e 

pronto. 

R- Este ano sentem que esse tipo de personalidades estão mais diluídas? 

Tânia – É, mais um bocadinho. 

 

R- Gostaria agora que falássemos um pouco sobre a relação professor de EF/e aluno 

rapaz e rapariga. Qual é a tua perceção relativamente à relação que os professores de 

EF que foste tendo ao longo dos anos têm com os rapazes e com as raparigas?  
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Tânia - Depende se o professor for compreensivo não faz diferença. 

R- Já tiveste experiência s passadas que em que isso não tenha sido assim? 

Tânia - Já. 

R- Em que tenhas notado diferença de tratamento? 

Tânia - Não particularmente por ser professor ou professora mas já. 

R- Queres ilustrar? 

Tânia - Por exemplo....hum não sei explicar... 

R- A Luísa vai responder e entretanto tu falas. 

Tânia - Ok. 

Luísa - Eu não notei, pelo menos com os professores que eu tive, não havia esse, tipo, 

a diferença de tratamento de rapariga ou rapaz, mas eu soube, não que fosse minha 

professora, mas eu soube através de outros alunos que me contavam que havia uma 

professora pronto que tratava diferente os rapazes das raparigas acho que... 

R- Diferente como? 

Luísa - Estou a esquecer-me do verbo.... acho que tratava melhor os rapazes sempre 

tipo... 

R- Privilegiava de alguma forma... 

Luísa - Isso! Se os rapazes queriam jogar futebol e era suposto darem vólei a 

professora dava futebol mesmo que tivesse que dar vólei, e pronto é isso, mas eu tive 

sorte porque os meus professores de EF sempre foram bons professores. 

R- Já te lembras? 

Tânia - Eu lembro-me mas não sei explicar, é assim eu tive um professor por exemplo, 

que o que ele queria era que toda a gente participasse na aula, como é obvio, como 

qualquer professor de EF, mas por exemplo se por algum motivo uma rapariga não 

pudesse fazer uma aula e um rapaz não pudesse fazer uma aula, o professor ia 

discutir mais com a rapariga, porque era porque estava a ser isto, ou estava a fazer 

muito drama ou não sei quê. Isso não é muito agradável, mas também já tive uma 

professora que privilegiava mais os rapazes porque os considerava mais ligados ao 

desporto do que as raparigas. 

R- Achas lógico? 

Tânia - Não. 

R- E como é que achas que ela construiu essa ideia? 

Tânia - Não sei podia ter sido, tipo, há raparigas que realmente não gostam muito de 

desporto mas também há igualmente rapazes que não gostam de fazer desporto. 
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R- Luísa alguma coisa a acrescentar? 

Luísa - Não. 

R- Na tua opinião e tendo em conta as tuas experiências existe alguma diferença na 

relação entre professor e aluno/aluna? 

Luísa - Para mim e igual desde que sejam bons professores... 

Tânia - E que possam compreender os problemas dos alunos ou qualquer coisa 

assim. 

R- Agradeço-vos a atenção e a disponibilidade, além da vossa colaboração neste 

estudo. Há algo que queiram acrescentar? 

 

 

Entrevista 2 

 

Data: 19 de Abril. 

Hora: 14h45. 

Nome: “Ângela”, “Célia” e “Teresa”. 

Idade: 15, 15, 15. 

 

R- Gostaria de te colocar algumas, poucas, questões acerca do desporto, de 

atividades físicas e desportivas e acerca da disciplina de Educação Física (EF).  Qual 

é a tua opinião em relação às atividades postas em prática em EF? 

Ângela - Gosto, porque são varias atividades envolvem diferentes como e que eu hei-

de dizer... Diferentes desportos como o andebol o voleibol que nos permite também 

estudar um bocadinho esses desportos e ajuda-nos na nossa parte física. 

R- O que sugeririas que se modificasse?  

Ângela - Nada. 

R- Achas que esta bem como está? 

Ângela - Acho. 

R- Célia, a mesma pergunta. A tua opinião em relação as atividades que geralmente 

são propostas fazermos nas aulas? 

Célia - Acho que varia um pouco pelo gosto das pessoas. 
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R- Teresa? 

Teresa - Acho que as atividades estão bem distribuídas e que acho que nos ajudam 

numa maneira de saber mais coisas sobre o andebol e as atividades. 

R- Este ano a tua turma é essencialmente composta por mulheres, mas certamente 

que noutros anos pertenceste a turmas mais equilibradas em termos de rapazes e 

raparigas, vamos chamar-lhe turma mista. Pensa nas várias experiências que tiveste e 

diz-me: achas que há alguma diferença nas atividades propostas e que são feitas em 

EF numa turma mista e numa turma essencialmente composta por mulheres?  

Teresa - Não, não sinto muita diferença. 

R- Célia? 

Célia -Não. 

R- Ângela? 

Ângela - Também não. Sente-se alguma diferença porque a nossa turma este ano e 

constituída maioritariamente por raparigas. No ano passado não, era mais ou menos 

equilibrada, a turma, e os professores tentavam exigir um bocadinho mais de nós, mas 

isso também e compreensível. 

R- Como assim? 

Ângela - Por exemplo, na parte da força e corrida, como era uma turma mais 

equilibrada os professores tentavam puxar mais  por nós e misturar os rapazes com 

as raparigas  para ver qual a diferença. 

R- E tu, encontras diferenças? O que é que tens a dizer em relação a isso? 

Ângela - Gostei da experiência, que também dá para percebermos quais são mesmo 

os nossos limites... 

R- Quando trabalhas com rapazes? 

Ângela - Sim, sim. 

R- Então? 

Ângela - Que realmente há muitas diferenças, muitas não, algumas diferenças. 

R- Então? 

Ângela - Em termos de corrida talvez um rapaz tenha mais resistência que uma 

rapariga, velocidade... 

R- Há quem considere existirem atividades físicas e desportivas mais adequadas a 

rapazes e AFD mais adequadas a raparigas, outros entendem não ser assim e que 

todas as AFD são adequadas a ambos os sexos. E para ti, qual é a tua opinião? (se 

sim) queres dar exemplos?  

Ângela - Não. 
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R- Célia? 

Célia - Também não. 

R- Teresa? 

Teresa - É assim professor, no futebol que vamos dar, nós temos, eu acho que tipo, as 

raparigas são... é mais para rapaz porque tipo... as raparigas... nós somos muito... 

como é que eu hei de dizer...Não sei mas há diferenças por exemplo voleibol é mais 

para raparigas, os rapazes também jogam bem mas, mas no futebol é mais para 

rapazes porque tem outra... 

R- E achas que essa distinção surge porque? Porque é que há alguns mais próprios 

para raparigas e outros mais próprios para rapazes? 

Teresa - Por causa da diferença de géneros. 

R- Achas que a rapariga está mais habilitada, digamos assim, a praticar vólei por 

oposição ao futebol e com os rapazes vice-versa. 

Teresa - Acho que sim. 

Ângela - Acho que depende muito da sociedade porque quando nós nascemos e 

estamos a viver a nossa infância os nossos pais dão-nos a educação e dão-

nos...como e que eu hei de dizer... certos conceitos, o rapaz tem que jogar futebol, a 

rapariga tem que praticar dança isso também depende da educação que nos dão, da 

sociedade aquilo que nos passa. 

R- E vocês sentem que a sociedade tem essas marcas bem vincadas? 

Ângela - Sim. 

 

R- Durante as aulas de EF diz-me como é que caraterizarias, Célia, a tua relação com 

os colegas de turma rapazes? E com as raparigas? Se quiseres podes fazer aqui um 

paralelo, entre a relação que tens com as raparigas e a que manténs com os rapazes. 

Célia - É igual. 

R- É igual? 

Célia - Sim. 

R- Teresa? 

Teresa - Também. 

R- Ângela? 

Ângela - É igual, dou-me bem com os dois grupos consigo trabalhar com os dois 

grupos igualmente. 
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R- Achas que há alguma diferença entre trabalhar num grupo misto ou num grupo 

essencialmente composto por raparigas? 

Ângela - Acho que há mais diferenças, enquanto nós estamos num grupo misto, nós 

tentamos sempre puxar por nós próprios, tentar alargar os nossos limites, por 

exemplo, em termos de corrida também com rapazes nós tentamos sempre dar o 

melhor de nós para tentar chegar ao alcance do tempo de um rapaz a correr, enquanto 

com as raparigas nós tentamos manter igual e acho que são basicamente parecidos 

os tempos, enquanto que em relação aos rapazes ás vezes há um bocado de 

diferença... 

R- Porque achas que isso acontece? 

Ângela - Pelas capacidades físicas de uma rapariga e de um rapaz. 

R- Num grupo diferente exploras de forma diferente as tuas capacidades físicas? 

Ângela - Sim, porque nós num grupo de rapazes sentimo-nos um bocado mais... de 

certa forma inferiores...  

R- Pressionadas... 

Ângela - Pressionadas sim, porque não conseguimos fazer aquela coisa, mas 

enquanto nas raparigas nós ficamos um bocado mais confortadas por aquele grupo 

ser parecido connosco. 

R- Mas confortadas de que forma? 

Ângela - Sentimos que o grupo de raparigas tem as mesmas características que nós, 

que as nossas capacidades físicas basicamente são semelhantes. 

R- Célia e tu, há diferença em trabalhar com rapazes ou trabalhar num grupo só com 

raparigas? 

Célia - Sim é praticamente o que a Ângela disse, quando trabalhamos com rapazes 

tentamos sempre superar as nossas capacidades mas quando trabalhamos com 

raparigas como temos praticamente as mesmas capacidades... 

R- Teresa? 

Teresa - Também acho o mesmo, que há diferenças, é basicamente o que a Ângela 

disse. 

R- Com qual dos grupos (relembra – misto e essencialmente composto por mulheres) 

pensas ser mais produtivo em termos do teu desempenho? Porquê? 

Teresa - Se calhar com rapazes porque, como a Ângela disse, nós tentamos dar o 

melhor para “competir” com os rapazes, para darmos mesmo o melhor de nós. 

R- E com qual dos grupos te sentes mais motivada para trabalhar? 

Teresa - Motivada? Com as raparigas.  
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R- Célia? 

Célia - A mesma coisa. 

R-É? Sentes que o teu desempenho até é melhor com rapazes mas sentes-te mais 

motivada com raparigas? 

Célia - (Acena afirmativamente) 

R- Ângela? 

Ângela -Depende da pessoa. No meu caso sinto-me mais motivada para trabalhar com 

rapazes porque tento sempre ir além dos meus limites, mas também depende da 

pessoa, porque se houver aquela rapariga que trabalha num grupo de raparigas mas 

sem ser com aquele objetivo de fazer sempre melhor do que elas… também é 

basicamente a mesma coisa, mas prefiro trabalhar num grupo de rapazes. 

R- O que é que tu sentes quando vais para a aula de EF? Foi sempre isso que sentiste 

ou modificou-se?  

Célia - Sinto-me mais motivada. 

R- Sentes-te mais motivada? Porquê? 

Célia - Porque eu no ano passado tinha treinos e sentia-me mais cansada para ir para 

as aulas de EF. 

R- Só por isso? 

Célia - Sim. 

R- E nos anos anteriores? 

Célia - A mesma coisa. 

Teresa - É assim, sinto-me um bocado motivada, porque acho que em todas as aulas 

de EF, em todos os anos se dá quase sempre a mesma coisa, então torna-se um 

bocado “cansativo” estar sempre a repetir as mesmas coisas todos os anos. 

R- Então como e que estás mais motivada este ano? 

Teresa - É assim, não estou muito motivada, mas eu tento dar o meu melhor nas 

aulas, não vou dar o meu pior, e só mais essa questão de repetir sempre as mesmas 

coisas, dar sempre a mesma matéria nas aulas de EF. 

R- Mas estas a falar de aula para aula ou de ano para ano? 

Teresa - De ano para ano. 

R- Ângela e tu? O que é que sentes quando vais para as aulas de EF? 

Ângela - Sinto-me mais motivada. Nos anos anteriores não sentia tanto essa 

motivação, ia para aula porque tinha que ser, muitas vezes dávamos matéria 
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repetida… não gostava assim muito. Claro que havia matérias que gostava mais e 

acho que estamos a explorar diferentes atividades este ano e gosto disso, da variação. 

R- Diz-me uma coisa, e noutros anos, porque é que achas que estavas menos 

motivada? 

Ângela - Porque achava que simplesmente EF era mais uma disciplina e que não tinha 

assim grande importância tanto na vida escolar como no nosso dia-a-dia. 

R- Então achas que foi principalmente o teu crescimento que te levou a gostar mais de 

EF? 

Ângela - Sim, e a pensar não só na vida escolar mas também no meu bem estar. 

 

R- Nas aulas de EF, e não me estou a referir em particular a este ano mas no geral 

destes anos todos que tiveste EF, achas que há alguma diferença na tua participação 

nas atividades (portanto, na forma como participas e te envolvas com a atividades) 

estando numa turma mista ou numa turma essencialmente composta por mulheres?  

Ângela - Eu acho que é igual aos anos anteriores eu tento participar sempre mesmo 

que não goste da matéria mesmo que não esteja muito disposta para a aula de EF, 

mas tento sempre participar positivamente e dar sempre o meu melhor. 

R- Célia? 

Célia -Praticamente o mesmo que a Ângela disse. 

R- Teresa? 

Teresa - Também. 

R- E em termos de aproveitamento? Sentes alguma diferença? O que é que pensas 

acerca disso? 

Teresa - Como assim aproveitamento, da disciplina? 

R- Aproveitamento, desempenho, a evolução como lhe quiseres chamar. 

Teresa - Está igual a outros anos praticamente. 

R- Célia? 

Célia - Acho que melhorou. 

R- Porquê? 

Célia - Não sei, estou mais empenhada. 

R- Achas que o grupo pode ter tido influencia nisso, o grupo, a constituição do grupo o 

facto da turma este ano ter uma constituição diferente do que a que tinha? 

Célia - Talvez. 
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R- Queres ser mais explícita? 

Célia – Acho que sim. 

R- Achas? 

Célia - Acho. 

R- Ângela? 

Ângela - Acho que melhorou, o ano passado eramos uma turma mista tentávamos 

destacar entre nos mas não se notava assim muito, e acho que este ano melhorou 

porque tento-me destacar das outras raparigas porque é uma turma de 

maioritariamente raparigas. 

R- E sentes que é mais fácil destacar-te numa turma maioritariamente de raparigas? 

Ângela - Depende. 

R- De? 

Ângela - Em certas atividades acho que é mais fácil eu destacar-me. 

R- Podes utilizar exemplos a vontade, os exemplos são ótimos para ilustrar porque 

muitas vezes queremos generalizar mas não encontramos as palavras, damos um 

exemplo e dizemos “isto é um bom exemplo do que eu penso”. Muitas vezes esses 

episódios ilustram bem aquilo que queremos dizer mas não conseguimos. 

Ângela - Um exemplo, acho que não é melhor exemplo, mas por exemplo, é o 

exemplo a dança acho que é uma área onde me consigo destacar melhor do que por 

exemplo o futebol. 

R- Alguém tem alguma coisa a acrescentar? 

Teresa - Não. 

Célia - Não. 

R- Então, nesse caso, como observas que o grupo se desenvolve, quem normalmente 

lidera as atividades? Como te sentes com isso? 

Célia - No ano passado como havia mais rapazes sentíamos que, nós raparigas, que 

tínhamos menos capacidades do que eles para fazer. 

R- Eles tinham uma maior capacidade, mas sentes que este ano é diferente? 

Célia - Sim. 

R- E como é que tu percecionas, como é que tu sentes essa diferença? 

Célia - Como somos maioritariamente raparigas temos praticamente as mesmas 

capacidades. 

R- Então terminando a ronda no mesmo tema, tu Ângela? 
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Ângela - É basicamente o que ela disse, sendo raparigas já estamos mais ou menos 

no mesmo patamar, mas claro que há aquelas pessoas que tentam-se destacar mais 

do que outras. 

R- Teresa? 

Teresa - Também, acho que nos outros anos se destacavam mais os rapazes devido a 

terem mais... a correrem mais do que as raparigas e isso, e com as raparigas tentamo-

nos destacar ao máximo. 

R- Então, partindo do princípio que já aceitamos, noutros anos, geralmente os rapazes 

lideravam as atividades, influenciavam mais a turma, dadas as capacidades técnicas, 

ou capacidades físicas. E este ano? Quem é que influencia a aula? E porquê? Como é 

que se destacam?  

Ângela - Este ano acho que não há tanto essa influência, acho que nós próprias 

tentamos destacar-nos mais das outras, porque não sentimos que há um grupo que 

tenha mais capacidades que nós, nós tentamos sempre dar mais para ficar nesse 

grupo que tem mais capacidades, já não sentimos tao inferiores. 

Célia - Também acho o mesmo. 

Teresa - Também. 

R- Gostaria agora que falássemos um pouco sobre a relação professor de EF/e aluno 

rapaz e rapariga. Qual é a tua perceção relativamente à relação que os professores de 

EF que foste tendo ao longo dos anos têm com os rapazes e com as raparigas?  

Teresa - Eu acho que é igual. 

R- Achas que professores tratam de forma igual alunos e alunas, professoras tratam 

de forma igual alunos e alunas também? 

Teresa - Acho que sim. 

R-Não há alteração? 

Teresa - (Acena negativamente) 

R- Célia? 

Célia - Depende, há professores que tratam diferente os alunos porque eles têm mais 

capacidades… por causa de alguns alunos têm que tratar as raparigas de forma 

diferente. 

R- De que forma sentes que há um tratamento diferente? 

Célia - Porque os professores não puxam tanto por nós raparigas, puxam mais pelos 

rapazes devido a terem mais capacidades. 

R- Achas que é por ai? 

Célia - Sim. 
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R- Ângela? 

Ângela - Depende, há sempre aquele professor ou professora que trata os alunos 

sendo feminino ou masculino de forma igual e há sempre aqueles professores que 

tentam distinguir um bocado mais, por exemplo, também dependendo das atividades, 

tenta dar uma atividade mais leve às raparigas e uma atividade como futebol aos 

rapazes, porque é aquilo a que eles estão mais ligados, e faz essa distinção, mas 

depende há professores que não, tratam tudo de forma igual. 

R- E achas que deve ser assim? Achas que o professor mais atento é o que propõe 

atividades mais “masculinas” para os rapazes e mais ligeiras para as raparigas? 

Ângela - Não, acho que é muito melhor ter um professor que trata os alunos de forma 

igual, que assim não distingue as capacidades de cada sexo. 

R- Disseste há pouco que “há sempre o professor…”. Da tua experiência, e tu tiveste 

mais professores, todos trataram os alunos de forma igualitária ou tiveste algum que, a 

teu ver, adaptasse o comportamento em função do sexo?  

Ângela - Tive alguns que trataram de forma diferente rapazes e raparigas. 

R- Faço-te a mesma pergunta que fiz à Célia, qual é o aspeto que tu achas  ser mais 

gritante dessa diferença desse tratamento? 

Ângela - As atividades. Muitas das vezes tínhamos uma aula em que a professora 

dividia rapazes e raparigas e cada um fazia atividades diferentes. Não achava isso 

correto. 

R- E o que e que isso significa para ti? Porque que não achavas correto? 

Ângela - Porque todos os alunos acho que têm o direito a aprender diferentes 

desportos, não pondo limites a cada género. Acho que devíamos ser tratados de forma 

igual, não fazer discriminação entre géneros e que todos temos direito a aprender as 

atividades de maneiras iguais. 

R- Alguém quer partilhar alguma experiência? Mais sobre professores, alguma coisa 

que vos tenha assaltado o pensamento? Pode ter que ver com os professores, pode 

ter que ver com as atividades, pode ter que ver com alguma coisa, se alguém quiser 

contar algum episódio? 

Ângela - (Acena negativamente) 

Célia - (Acena negativamente) 

Teresa - (Acena negativamente) 

O facto de terem um professor ou uma professora de Educação Física o que é que 

modifica? 

Ângela - Nada. 

Célia -Nada. 
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Teresa - Nada. 

R- Agradeço-vos a atenção e a disponibilidade, além da vossa colaboração neste 

estudo. Há algo que queiram acrescentar? 

 

 

Entrevista 3 

 

Data: 26 de Abril de 2013. 

Hora: 14h. 

Nome: “Sofia”, “Beatriz” e “Patrícia”. 

Idade: 15, 16, 17. 

 

R- Gostaria de te colocar algumas, poucas, questões acerca do desporto, de 

atividades físicas e desportivas e acerca da disciplina de Educação Física (EF). Qual é 

a tua opinião em relação às atividades postas em prática em EF?  

Sofia - Como assim, o que demos? 

R- Às atividades que te são propostas em EF o que e que tu achas delas, qual é a tua 

opinião sincera, não é só concordo não concordo, ou o gosto... 

Sofia - Não, é o que há para dar, não podíamos escolher... 

R- Não podem escolher...claro que não podem, por isso é que as atividades são 

propostas, qual é a tua opinião em relação áquilo que te é proposto? 

Sofia - Então, eu aceito e faço, não tenho nada a dizer sobre isso. 

R- Gostas, desgostas? 

Sofia - Eu gosto de algumas. 

R- Quais é que não gostas? 

Sofia - Futebol, atletismo e ginástica. 

R- E das que gostas? 

Sofia - Voleibol... O resto gosto de tudo. 

R- E das que gostas e não estão presentes? 

Sofia - Basquete, acho que não demos. 
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R- Mas há alguma daquelas fora do âmbito mais tradicional da escola, dos desportos 

coletivos, etc, há algum outro... alguma outra modalidade que tu achas que poderia ser 

abordada? 

Sofia - Eu acho que não. 

R- Beatriz, mesma pergunta: opinião em relação áquilo que te é proposto e o que 

sugerias que fosse modificado? 

Beatriz - Modificado não, acho que esta tudo bem. 

R- Não há nenhuma modalidade que tu gostasses mais de.... 

Beatriz - Basquete... 

R- Basquete? 

Beatriz - Sim. 

R- Patrícia? 

Patrícia - Mesma coisa. 

R- Este ano a tua turma é essencialmente composta por mulheres, mas certamente 

que noutros anos pertenceste a turmas mais equilibradas em termos de rapazes e 

raparigas, vamos chamar-lhe turma mista. Pensa nas várias experiências que tiveste e 

diz-me: achas que há alguma diferença nas atividades propostas e que são feitas em 

EF numa turma mista e numa turma essencialmente composta por mulheres?  

Patrícia - Diferenças, como assim? 

R- Não só nas modalidades que abordamos, ou seja, eu acredito que tu este ano já 

fizeste modalidades que tinhas também feito nos outros anos, mas achas que há 

diferença na forma como abordas, sentes um interesse diferente, há alguma coisa que 

seja diferente nas aulas ou que fosse diferente nos outros anos? 

Patrícia - Não, acho que, não. 

R- Sentes que é uma experiência semelhante? 

Patrícia - Sim. 

R- Beatriz? 

Beatriz - Acho que não, porque os rapazes jogam normalmente melhor do que as 

raparigas, ou seja, nós temos mais dificuldades porque não temos com quem treinar 

melhor. 

R- Então achas que este ano o vosso desempenho sai um pouquinho prejudicado? 

Beatriz - Sim. 

R- Sofia? 
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Sofia - Eu acho que há diferenças porque quando há mais rapazes tem, isso também 

é muito relativo, há rapazes com melhores e piores condições físicas mas acho que é 

melhor também ter algo mais...sei la...equilibrado porque as raparigas são muito 

picuinhas e assim e pegam-se muito umas com as outras, enquanto se houver mais 

rapazes é uma coisa mais equilibrada e vão puxando uns pelos outros e assim. 

R- E vocês não sentem que quando há mais rapazes o vosso espaço de ação é 

diferente, o vosso espaço de intervenção na aula é diferente? 

Patrícia -É. 

R- Em que medida? 

Patrícia - Sei lá... 

Beatriz - Eles percebem mais do assunto... 

Patrícia - Sim. 

Sofia - Exato. 

Beatriz - Estão mais a vontade...  

R- Há quem considere existirem atividades físicas e desportivas mais adequadas a 

rapazes e AFD mais adequadas a raparigas, outros entendem não ser assim e que 

todas as AFD são adequadas a ambos os sexos. E para ti, qual é a tua opinião?  

Sofia - Sim. 

R- Queres dar exemplos? 

Sofia - Futebol, é o mais óbvio de todos. 

R- E mais? 

Sofia - Um bocadinho o basquete se calhar também. 

R- O basquete também é mais masculino? 

Sofia - Sim, porque acho que os rapazes têm tendência a ser mais altos e isso, e acho 

que sim. 

R- E a nível das que são mais apropriadas para raparigas, quais é que acham? 

Sofia - Raparigas... 

R-Sim. 

Sofia - Sei lá. 

Patrícia - Dança. 

Sofia - Sim. 

R-Dança? 
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Patrícia – (Acena afirmativamente) 

R- E assim mais algum? 

Patrícia - Voleibol. 

Sofia - Sim. 

R- O voleibol é mais adequado a raparigas também? 

Patrícia - Acho que sim. 

R- Porquê? 

Patrícia - Sei lá. Não sei explica mesmo. 

 

R- Durante as aulas de EF diz-me como caraterizas a relação que tens com os teus 

colegas de turma rapazes?  

Patrícia - Com as raparigas acho que a ligação é mais chegada do que com os 

rapazes, não sei em que termos mas damo-nos melhor e é mais fácil comunicar com 

raparigas do que rapazes nas aulas, eu acho que é mais isso. 

R- Há pouco a Sofia dizia que as raparigas são mais picuinhas... 

Patrícia - Depende das raparigas, nem todas. 

Sofia - Sim. 

Patrícia - Acho que sim. 

R- E não depende dos rapazes também? 

Patrícia - Sim. 

R- Beatriz? 

Beatriz - Eu costumo dar-me melhor com os rapazes. 

R- Costumas dar-te melhor com rapazes porquê? 

Beatriz - Porque eles sabem melhor o que fazem. 

R- Principalmente porque tem um conhecimento maior e te ajudam mais, achas que é 

por ai? 

Beatriz - Sim. 

R-Não é tanto pela diferença de personalidades entre rapazes e raparigas é mais pelo 

desempenho dos rapazes? 

Beatriz - Exato. 

R- Sofia? 
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Sofia - É um bocadinho igual a elas mas acho que para mim e igual também depende 

das pessoas... é igual. 

R- Achas que há alguma diferença entre trabalhar num grupo misto ou num grupo 

essencialmente composto por raparigas? 

Sofia - Eu acho que sim. 

R- Quais são?  

Sofia - Porque entre raparigas há sempre mais intrigas e assim e como somos todas 

raparigas... como é que eu hei-de explicar....supostamente devíamos ter todas as 

mesmas dificuldades, e não temos competição e tudo enquanto os rapazes não é 

tanto assim, é diferente.  

R- Então e tu preferes trabalhar num grupo semelhante ao deste ano ou preferes 

trabalhar num grupo semelhante aos anteriores, misto? 

Sofia - Aos anteriores, misto. 

Beatriz - Igual. 

Patrícia - Também. 

R- Este ano, antes de iniciarmos as aulas, numa turma só de raparigas, a ideia que 

tinham era esta ou, ate ficaram contentes por serem só raparigas? 

Beatriz - Fiquei desiludida. 

R- Foi? 

Beatriz - Foi. 

Sofia - Eu também. 

R- O que é que tu sentes quando vais para a aula de EF? Foi sempre isso que sentiste 

ou modificou-se? (se sim) devido a quê? 

Beatriz - Eu vou ser sincera, eu vou para as aulas de EF sem vontade nenhuma, mas 

não tem nada a ver com a matéria tem mesmo a ver com a minha turma, porque não 

gosto. 

R- Mas das pessoas ou achas que tem muito a ver com a constituição que estamos a 

falar? 

Beatriz - Das duas coisas, não gosto das pessoas e o facto de serem muitas 

raparigas. 

R- Patrícia? 

Patrícia - Não acho que não faz diferença, vou para la relaxar basicamente. 

R- A tua motivação mantem-se constante ao longo dos anos nas aulas de EF ou 

houve alturas já em que não olhaste... 
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Patrícia - Não, sempre foi assim. 

R- Sofia? 

Sofia - É um bocado igual à Patrícia vou para lá mas vou para fazer o meu trabalho 

não tenho nada a ver com os outros, não me importo muito, chego la e faço o que 

tenho a fazer e pronto. 

R- Nas aulas de EF, e não me estou a referir em particular a este ano mas no geral 

destes anos todos que tiveste EF, achas que há alguma diferença na tua participação 

nas atividades (portanto, na forma como participas e te envolvas com a atividades) 

estando numa turma mista ou numa turma essencialmente composta por mulheres?  

Sofia - Acho que não. 

R- Achas que não? Os papeis estão todos mais ou menos entregues da mesma forma 

na aula? 

Sofia - Sim, porque nos outros anos eu dava-me bem com toda a gente por isso... 

Estávamos sempre...”cada um tinha o seu lugar”. 

R- Beatriz? 

Beatriz - Mesma coisa. 

R- Patrícia? 

Patrícia – (Acena afirmativamente). 

R- Isso tem alguma influência em ti?  

Sofia - Não. 

R- Beatriz? 

Beatriz - Eu acho que não. 

R- Patrícia? 

Patrícia - Também não. 

R- Então, nesse caso, como observas que o grupo se desenvolve, quem normalmente 

lidera as atividades?  

Sofia - os rapazes 

Patrícia - os rapazes. 

R- E este ano?  

Sofia - Raparigas claro. 

R-Porquê? 

Sofia - Somos mais. 
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Patrícia - Exato. 

Beatriz - Eu acho que ninguém lidera. 

R- Que ninguém lidera? Então, porque é assim, é natural nos olhamos para qualquer 

grupo de pessoas em qualquer contexto e costuma haver aqueles que têm mais poder 

de influência… quando juntamos um grupo ainda que seja de uma constituição não e 

muito normal, se calhar deixam de chegar a lideres de se assumir como lideres 

aqueles que geralmente se assumiriam, e eu admito que numa turma mista, numa 

aula de EF, numa das outras turmas em que vocês estiveram, acredito que há papeis 

que estão logo destinados aos rapazes, vocês digam-me, nas vossas turmas havia o 

rapaz que influencia praticamente os outros todos, que leva praticamente os outros 

atrás e por arrasto a turma? Havia isso?  

Sofia - Havia. 

R- Este ano não há? 

Sofia - Não. 

R- E agora diz-me, tu sentes que este ano há um vazio de liderança que está ali tudo 

numa coexistência democrática e passiva ou sentes que há... eu não estou a pedir 

para nomearem estou só a perguntar-vos se sentem que há um espaço diferente, este 

ano, para que vocês assumam os papeis de decisão, de liderança, de maior influência, 

etc.. 

Sofia - não é bem liderança, é mais competição umas entre outras, eu acho, não há 

bem alguém que lidere ou algum grupo ou assim acho que e mais em termos de andar 

assim tudo em competição um bocado. 

R- Vocês falaram de competição, essa competição e positiva ou negativa? 

Sofia - É negativa, eu acho que sim, sim porque se nos dessemos todas muito bem 

acho que era positivo mas como não acho que é negativo. 

R- Beatriz? 

Beatriz - Mesma coisa. 

R- Gostaria agora que falássemos um pouco sobre a relação professor de EF/e aluno 

rapaz e rapariga. Qual é a tua perceção relativamente à relação que os professores de 

EF que foste tendo ao longo dos anos têm com os rapazes e com as raparigas?  

Sofia - Acho que as professoras com as alunas são mais... sei lá... brandas, um 

bocadinho, deixam passar um bocadinho, enquanto que os professores... os 

professores também é um bocadinho a mesma coisa com as raparigas mas com os 

rapazes são mais.... 

Beatriz - Exigentes... 

Sofia - Exato. 

R- E com as raparigas, os professores? 



xliv 
 

Sofia - Depende, por exemplo, eu tive ano passado um professor que comigo era 

exigente na mesma, mas outros professores que não eram tanto. 

R- Beatriz? 

Beatriz - Mesma coisa. 

R- Patrícia? 

Patrícia - Também. 

R- O facto de terem um professor ou uma professora de Educação Física o que é que 

modifica? 

Patrícia - Eu acho que não modifica nada. 

R- Não? Achas que tem mais que ver com quê? Porque há professores que te 

conseguem envolver mais e outros que conseguem envolver menos? 

Patrícia - Sim. 

R- Então achas que a diferença não tem tanto que ver com o sexo do professor, tem 

mais que ver com quê? 

Beatriz - Personalidade. 

R- Com a personalidade? 

Patrícia – (Acena afirmativamente) 

Beatriz – (Acena afirmativamente) 

R-O que e que vos faz envolverem-se na aula? Estamos a falar de EF mas podem 

referir-se a características mais genéricas do professor. 

Beatriz - Um professor compreensivo. 

Patrícia - Mais aberto as nossas opiniões e isso. 

R- Sofia? 

Sofia - Até me esqueci da pergunta. 

R- O professor de EF ou a professora, o que e que isso altera em ti? 

Sofia - Ó professor é assim, eu acho que altera um bocadinho porque as professoras 

são mais brandas com as raparigas mas isso também depende de como eu vou 

encarar se é professor ou professora, posso dizer: É professora pronto então vou fazer 

menos e deixo passar, porque ela percebe e não sei quê. Mas também depende um 

bocado como nós pronto, lidamos com isso. 

R- Queres partilhar alguma experiência que tenhas vivido? 

Beatriz - Tive um professor foi no nono ano, ou seja há dois anos, que em acrobática, 

os rapazes iam jogar futebol e as raparigas é que tinham de trabalhar. 
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R- Os rapazes tinham direito a jogar futebol e as raparigas ficavam a fazer ginástica? 

Beatriz - Exato, eles diziam que não sabiam e iam jogar futebol as raparigas diziam 

que não sabiam e tinham que fazer. 

R- Sofia? 

Sofia - Também tive uma coisa assim parecida no oitavo ano, que também era no 

futebol, pronto os rapazes sabem as regras e isso, e ele mandava jogar a todos e a 

nós, não nos explicava nada, ou seja, andavam as raparigas atras da bola uma 

confusão, e depois as raparigas magoavam-se e ele, houve uma que levou com uma 

bola no aparelho, e chegou a beira dele e disse: professor levei com uma bolada... e 

diz o professor: mas tens aparelho! E ainda lhe mandou um recado para casa, e não 

explicou nada e deixava-nos assim a jogar, e ia ver os jogo rapazes . 

R- Mandou um recado por ela ter um aparelho? 

Sofia - Sim, e levar uma bolada. 

R- Patrícia? 

Patrícia – (Acena negativamente) 

R- Agradeço-vos a atenção e a disponibilidade, além da vossa colaboração neste 

estudo. Há algo que queiram acrescentar? 

 

 

Entrevista 4 

 

Data: 26 de Abril. 

Hora: 14h45. 

Nome: “Susana”, “Andreia” e “Marisa”. 

Idade: 15, 15, 15. 

 

R- Gostaria de te colocar algumas, poucas, questões acerca do desporto, de 

atividades físicas e desportivas e acerca da disciplina de Educação Física (EF).  Qual 

é a tua opinião em relação às atividades postas em prática em EF? O que sugeririas 

que se modificasse?  

Marisa - Eu gosto mais deste ano, porque em relação aos outros anos como havia lá 

os rapazes eu tinha mais...as atividades eram mais em relação aos rapazes... 

R- Mais viradas para eles? 
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Marisa - Sim, futebol… e este ano como é mais raparigas acho que é, tem mais a ver 

com os gostos delas e isso.  

R- Modificações? 

Marisa - Nenhumas. 

R- Este ano agrada-te Andreia? 

Andreia - A mim só não me agrada o facto de termos tido ginástica e de não termos 

basquetebol mas de resto acho que esta tudo bem, melhor do que nos outros anos, 

também por causa dos rapazes de nos sentirmos mais à vontade para fazer as coisas 

e não ter tanto medo de errar. 

Susana - Eu acho que as atividades, pronto, este ano são.... no inicio do ano, vólei, eu 

não gostava no ano passado de jogar vólei, e este ano pronto, é diferente, porque de 

antes tínhamos os rapazes e pronto eles tinham aquele modo de jogar que... eu não 

sei explicar... 

R- Empregam mais a força? 

Susana - Sim, e as raparigas não, e eu acho que este ano entrei mais naquela mais de 

querer jogar e de antes não gostava nada de vólei, de antes eu não me esforçava por 

educação física e este ano estou gostar. 

R- E a nível das atividades há alguma que tu achas que podia ser incluída que não 

esta? 

Susana - Basquetebol. 

R- E daquelas tradicionalmente não abordadas na escola há alguma que vocês acham 

que podia ser incluída? 

Susana - Patinagem. 

Andreia - Natação, para mim por exemplo é mais fácil devido a praticar. 

Susana - Pronto, eu já pratiquei patinagem e no ano passado o meu professor pediu-

me para dar uma aula de patinagem, agora a natação também é um desporto que 

podia... 

R- Gostavas de praticar? 

Susana - Sim. 

R- Marisa? 

Marisa - É só mesmo basquete. 

R- Este ano a tua turma é essencialmente composta por mulheres, mas certamente 

que noutros anos pertenceste a turmas mais equilibradas em termos de rapazes e 

raparigas, vamos chamar-lhe turma mista. Pensa nas várias experiências que tiveste e 
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diz-me: achas que há alguma diferença nas atividades propostas e que são feitas em 

EF numa turma mista e numa turma essencialmente composta por mulheres?  

Andreia - Ó professor pelo facto dos rapazes… nós estamos a fazer uma coisa e eles 

olham, nós já não nos sentimos tão à vontade para nos esforçarmos ainda mais para 

conseguir, e depois, por exemplo, se errarmos eles gozam e aquelas coisas... não é 

que as raparigas não gozem, só que e diferente ser o sexo oposto a gozar, não nos 

esforçamos a cem por cento. 

Susana - Eu acho que os rapazes têm aquela força competitiva que muitas das 

raparigas não, e que quando vão para física é: óóóóó educação física! E os rapazes é, 

se formos a ver a disciplina que eles preferem é educação física, para muitas das 

raparigas educação física é a pior coisa que pode haver. Mas este ano eu acho que 

estamos numa turma de raparigas em que maior parte gosta de educação física, 

porque... 

Andreia - Sentimo-nos mais a vontade. 

Susana - É, há aquele mais à vontade porque não temos, como a Andreia já referiu, 

aquilo de os rapazes verem o que estamos a fazer. 

R- Marisa algo a acrescentar? 

Marisa - É porque os rapazes também como estão mais ligados a educação física eles 

conseguem ser ainda melhores do que as raparigas, pois isso... 

Andreia - Também desanima. 

Marisa - Desanima um bocado. 

R- Há quem considere existirem atividades físicas e desportivas mais adequadas a 

rapazes e AFD mais adequadas a raparigas, outros entendem não ser assim e que 

todas as AFD são adequadas a ambos os sexos. E para ti, qual é a tua opinião?  

Marisa - Eu acho que sim. 

R- Nomeia, diz-me lá, dá-me lá exemplos do que é mais apropriado para rapazes e o 

que e mais apropriado para raparigas? 

Marisa - Para rapazes é quase tudo de ginástica, e para as raparigas é ginástica 

basquete e... 

Andreia - Volei. 

Marisa - Volei, sim. 

R- São as mais apropriadas? 

Marisa - Sim. 

Andreia - Ó professor, eu acho que não há distinção porque há raparigas que têm 

mais queda para futebol outras que têm para basquete, eu acho que não há diferença, 

tanto os rapazes como as raparigas quando gostam daquilo, gostam daquilo, não é 
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necessário ser bom mas por exemplo o hóquei é assim mais violento, já achamos 

assim mais violento, já é mais para rapazes porque as raparigas são mais... 

Susana - É como rugby. 

Andreia - Exato é como rugby. 

R-É como rugby Susana? 

Susana - No ano passado, o professor era daqueles “não queres fazer educação física 

não faças” e então as raparigas quando era rugby não faziam porque o rugby é um 

desporto de violência... 

R- De contacto... 

Susana - É que depois é... de muita força e as raparigas pronto...por qualquer coisa é 

logo um estrilho por se aleijarem. 

 

R- Durante as aulas de EF diz-me como caraterizas a relação que tens com os teus 

colegas de turma rapazes?  

R- Susana? 

Susana - Eu sempre me dei bem com raparigas e com rapazes. 

R- Na aula de educação física? 

Susana - Mesmo na aula de EF, eu às vezes dava-me…. como  é que eu hei-de 

dizer....os rapazes, eu tenho um espirito competitivo gosto de competir, e os rapazes  

tinham esse espirito e na minha antiga turma as raparigas não tinham esse espirito, 

então eu dava-me melhor com os rapazes do que com as raparigas. Este ano pronto, 

com quem eu costumo estar, que é com a Andreia ela também tem aquele espirito 

competitivo. E este ano é diferente porque temos mais raparigas que gostam de 

competir, e eu acho que este ano não há diferença entre dar-me melhor com rapazes 

do que com raparigas. 

R- Tu vês a competição como um fator positivo ou negativo? 

Susana - Positivo. 

R- Porquê? 

Susana - Eu ando na piscina e não gosto que as pessoas... como é que eu hei-de 

dizer... Na piscina há muita competição la, e então eu não gosto de perder tenho um 

mau perder, por isso gosto de competir e vejo isso como uma coisa positiva. 

R- Andreia? 

Andreia - Eu também vejo como uma coisa positiva, porque queremos ser melhores 

queremos poder fazer mais e não nos contentamos com aquilo que fazemos, 

queremos mais, queremo-nos esforçar mais e ser melhores. 
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R- E a tua relação com rapazes e com raparigas? 

Susana - Sempre me dei melhor com raparigas, pelo facto de me sentir melhor ao 

nível de ser rapaz ou rapariga ao nível de sexos, mas neste caso dou-me bem com a 

Andreia dou-me bem com a Marisa e a turma está competitiva damo-nos quase todos 

bem. 

R- Marisa? 

Marisa - Eu sempre me dei melhor com os rapazes, só que em EF no ano passado 

eles eram mais violentos muito brutos e isso por isso, EF era melhor eu dar-me melhor 

com as raparigas e este ano pronto como são mais raparigas e são competitivas e eu 

gosto disso.  

R- Achas que há alguma diferença entre trabalhar num grupo misto ou num grupo 

essencialmente composto por raparigas? Em que grupo é que achas que o teu 

desempenho é mais produtivo? 

Marisa - Com as raparigas. 

R- Com as raparigas. E porquê? 

Marisa - Primeiro porque sou tímida, e com os rapazes eles estão sempre a olhar e 

eles são os melhores a fazer qualquer coisa em educação física e eu não gosto de ser 

tipo como e que hei-de explicar... 

R- Não gostas de não te sentir tão à vontade? 

Marisa - E pronto as raparigas compreendem mais a minha situação, porque são 

raparigas, e já não gozam assim tanto e já me sinto mais a vontade para fazer tudo. 

R- Andreia?  

Andreia - Ó professor os rapazes têm aquele hábito de mandar bocas, se bem que as 

algumas raparigas também tem, só que bocas... a falar de nós, e nós não gostamos 

disso, então sentimo-nos melhor com raparigas. 

Susana - Eu é com rapazes, porque eles tinham aquele espirito competitivo e 

levavam-me a querer competir e eu tinha melhor... coiso... desempenho. 

R- O que é que tu sentes quando vais para a aula de EF? Foi sempre isso que sentiste 

ou modificou-se? 

Susana - Depende do que vamos fazer na aula de EF, porque há coisas que nós 

gostamos mais de fazer mais que outras, quando é ginástica aquilo não me motivava 

muito porque... 

R- Então não tem tanto que ver com o professor com a constituição da turma, tem 

acima de tudo que ver com as atividades? 

Susana - Sim. 

R- Andreia? 
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Andreia - Eu sinto-me mais motivada este ano porque o ano passado a nossa 

professora não dava aulas, então nos tínhamos uma professora que veio substitui-la e 

essa professora não dava as aulas, simplesmente como houve problemas no início do 

ano com a turma não quis saber, e então nós não fazíamos nada, não era preciso 

fazermos aulas, tínhamos notas na mesma, tínhamos as notas dadas, e não havia... 

Esta coisa da competição e isso. 

R- Mas existia atividade física desportiva na aula? 

Andreia - Não muito. 

R- Marisa? 

Marisa - Eu sinto-me mais motivada este ano porque no ano passado eu só me 

esforçava nas aulas de basquete, mas este ano eu ao início não gostava de vólei mas 

comecei a esforçar-me mais e isso e comecei a gostar do desporto, dei o meu máximo 

de fazer melhor e de ginástica já não foi assim aquela coisa, porque eu não gosto 

muito de ginástica, e agora de badminton também gosto. Estou a gostar mais este ano 

do que dos anos passados. 

 

R- Nas aulas de EF, e não me estou a referir em particular a este ano mas no geral 

destes anos todos que tiveste EF, achas que há alguma diferença na tua participação 

nas atividades (portanto, na forma como participas e te envolvas com a atividades) 

estando numa turma mista ou numa turma essencialmente composta por mulheres? 

Quais? 

Andreia - Eu não gosto, por exemplo, os professores é uma coisa, mas não gosto de 

ter de fazer o que os outros mandam, ou seja, acho que se há uma decisão para 

tomar, quer seja rapariga ou rapaz, tem de haver um consenso e acho que isso é 

verdade, porque por exemplo, se calhar os rapazes da nossa turma não se sentem tao 

a vontade para dar a opinião. 

R- Mas sentes que noutros anos então que o consenso era mais ditado... 

Andreia - Sim, por todos. 

R-Por todos, e este ano? 

Andreia - Este ano é mais as raparigas, os rapazes não falam sequer connosco por 

isso... 

R- Marisa? 

Marisa - Completamente a mesma coisa que a Andreia disse. 

R- Susana alguma coisa a acrescentar? 

Susana - Não. 
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R- O que eu quero perceber é o seguinte, esse espaço vamos-lhe chamar de liderança 

de maior influência, do que for, esses espaços nas outras turmas costumam ser 

ocupados por que elementos? 

Susana - Pelos rapazes. 

R- E este ano? 

Susana - Este ano...é pelas raparigas mas temos o “Ricardo”, pelo menos ele sente-se 

à vontade com as raparigas e ele traz aquele... ele ás vezes... como é que eu hei-de 

explicar... ele, muitas das vezes é ele que quando está com um grupo de raparigas é 

ele que lidera esse grupo. 

R- Mas vocês encaram isso de uma forma positiva ou negativa? 

Andreia - Positiva.  

Susana - Eu acho que é positiva porque os rapazes, vindo falar connosco é porque 

somos... 

Andreia - É sinal que se integraram bem na turma. 

R- Mas se não estiver o rapaz há alguma rapariga que vai assumir esse papel? 

Susana - Há algumas raparigas que gostam disso e que… pronto… 

Marisa - Sentem-se mais à vontade nesse desporto. 

R- E como e que vocês se sentem com isso? 

Susana - Mal. Não gostamos. 

Andreia - Não gosto. 

R- Marisa, de acordo? 

Marisa – (Acena afirmativamente) 

 

R- Gostaria agora que falássemos um pouco sobre a relação professor de EF/e aluno 

rapaz e rapariga. Qual é a tua perceção relativamente à relação que os professores de 

EF que foste tendo ao longo dos anos têm com os rapazes e com as raparigas?  

Susana - Depende do professor. O ano passado o meu professor ligava mais aos 

rapazes e deixava as raparigas de parte. 

R- Queres ilustrar isso com um episódio? 

Susana - Pronto, o ano passado eramos praticamente vinte e sete a turma estava 

equilibrada, e o professor era daqueles escolham o desporto que querem, e as 

raparigas diziam “ah nós queremos isto” e o professor “ah eu não gosto de dar aulas 

disso” e os rapazes diziam “futebol”. Então la ia dar a bola aos rapazes e as raparigas, 

a maior parte... Algumas gostavam de jogar e iam, as que não gostavam o professor 
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dizia “ah fiquem aí façam o que quiserem”. E o relacionamento que o professor tinha 

com as raparigas não era nenhum porque ele não ligava às raparigas e ligava mais 

aos rapazes. Houve uma vez que eu tive uma professora, enquanto ela se dava bem 

com todos os alunos, havia aqueles que ela se dava melhor não é? Mas não havia 

diferença entre rapazes e raparigas por ser uma professora. O professor por exemplo, 

não é por haver rapazes e raparigas que liga mais aos rapazes ou liga mais as 

raparigas, eu acho que depende do professor que é. 

Andreia - Ó professor mas eu tive experiências com professoras e professores e eu 

acho que as professoras dão mais confianças aos alunos. 

R- E vês isso como um fator positivo? Negativo? 

Andreia - Negativo.  

R- Porquê? 

Andreia - Ó professor, porque professor é professor, aluno é aluno, acho que não deve 

haver aquela confiança que como por exemplo eu tenho com a Susana, eu acho que 

cada um devia de estar no seu posto por assim dizer. 

R- Marisa? 

Marisa - É igual, porque só tive professores e o ano passado o professor ligava aos 

alunos e ás alunas igual, não havia descriminação. 

R- Só tiveste professores? 

Marisa - Sim. 

R- Na tua opinião e tendo em conta as tuas experiências, existe alguma diferença na 

relação entre professor e aluno/aluna? 

Susana - Eu acho que não. 

Andreia - Eu também acho que não.  

R- O que vem depois é o que interessa? 

Andreia - Sim, também o facto de nos darmos bem com o professor ou não, eu por 

exemplo, só tive uma professora e não gostei dessa experiência. Prefiro professores 

pelo facto de não darem essas confianças e de não haver tanta diferença entre 

pessoas, por exemplo, a minha professora ligava mais assim às raparigas e aos 

rapazes que se gostavam de mostrar e não tanto aos outros e acho que deve ser de 

igual modo não pela maneira de as pessoas serem, são alunos, são todos iguais. 

R- Susana, alguma coisa? 

Susana - Sim eu estou de acordo com a Linda, o ano passado é que aquele professor 

foi o... eu não…  não e me dar bem com o professor ou com a professora...também há 

aqueles professores que ao ligarem mais aos alunos as alunas vão ficar naquele 

coiso...” então nós vamos fazer o quê?2 Porque eles é que escolheram aquilo que nós 

todos vamos fazer e o professor foi atrás deles enquanto um professor ou uma 



liii 
 

professora deve chegar lá e dizer “temos este plano para esta aula e temos que fazer 

isto” e os alunos não vão escolher esse plano tem que ser assim porque são eles os 

professores. 

Andreia - Eu acho que assim também dá mais motivação, pelo facto de termos um 

objetivo e não fazermos aquilo que mais gostarmos. 

R- Agradeço-vos a atenção e a disponibilidade, além da vossa colaboração neste 

estudo.  

 

 

Entrevista 5 

 

Data: 26 de Abril. 

Hora: 15h30. 

Nome: “Dulce”, “Eduarda”, “Madalena” e “Neuza”.  

Idade: 15, 16, 15, 15. 

 

R- Gostaria de te colocar algumas, poucas, questões acerca do desporto, de 

atividades físicas e desportivas e acerca da disciplina de Educação Física (EF).  Qual 

é a tua opinião em relação às atividades postas em prática em EF?  

Neuza - Acho que as aulas de EF são boas não tenho nada a apontar. 

R- Os conteúdos – não tanto a forma como a aula esta estruturada - qual é a tua 

opinião em relação aos conteúdos que são e foram por ti anteriormente abordados na 

aula de EF e o que e que achas que deve ser alterado? 

Neuza - Não acho que deve ser alterado nada acho que esta bom. 

R- Madalena? 

Madalena - Sim, acho que esta variado e assim, bem construído. 

Eduarda - Eu acho que dança, por exemplo, acho que não é tao preciso como os 

outros conteúdos.  

R- Como por exemplo? 

Eduarda - Não sei...por exemplo ténis este ano, nós não vamos dar, vamos dar dança, 

eu acho que dança por exemplo, podia ser trocada pelo ténis. 

R- E porquê?   
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Eduarda - Isso não sei, dança acho que ninguém liga muito, quer dizer, ligam mas não 

o tipo de dança que dei nos anos anteriores. 

R- Qual é que foi? 

Eduarda - Não sei bem, foi mais danças de salão. 

R- Dulce? 

Dulce - Acho que é uma coisa saudável. 

R- Achas que…? 

Dulce - É uma coisa saudável. 

R- O quê? 

Dulce - As aulas de EF. 

R- Então concordas com a estrutura? 

Dulce - Sim. 

R- Com os conteúdos que costumas abordar? 

Dulce - (Acena afirmativamente). 

R- E sugestões de alteração, uma modalidade que gostavas de ver ser tratada? 

Dulce - (Acena negativamente).  

R- Este ano a tua turma é essencialmente composta por mulheres, mas certamente 

que noutros anos pertenceste a turmas mais equilibradas em termos de rapazes e 

raparigas, vamos chamar-lhe turma mista. Pensa nas várias experiências que tiveste e 

diz-me: achas que há alguma diferença nas atividades propostas e que são feitas em 

EF numa turma mista e numa turma essencialmente composta por mulheres?  

R- Eduarda? 

Eduarda - Como assim? Se altera por serem mais raparigas? 

R- Se sentes que este ano, com esta turma, abordaste atividades diferentes daquilo 

que darias noutros anos ou se foram dadas de uma forma diferente. No fundo, se 

sentiste que houve alguma alteração que decorreu da alteração do grupo. Estás a 

perceber?  

Eduarda - Acrobática. 

R- A nível de acrobática? 

Eduarda - Sim. 

R- E então? 
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Eduarda - No passado nos fazíamos saltos, sobre aqueles obstáculos, este ano não 

fizemos. Não me lembro de ter feito.  

R- Neuza? 

Neuza - Quando nós demos atletismo na minha escola, no colégio, nós demos o salto 

em tesoura e o salto Fosbury e neste ano não demos. 

R- Madalena? 

Madalena - Eu acho que não houve alteração. 

R- Dulce? 

Dulce - Não senti muita diferença porque no ano passado fazíamos aula raparigas 

com raparigas e rapazes com rapazes. 

R- Há quem considere existirem atividades físicas e desportivas mais adequadas a 

rapazes e AFD mais adequadas a raparigas, outros entendem não ser assim e que 

todas as AFD são adequadas a ambos os sexos. E para ti, qual é a tua opinião?  

R- Madalena? 

Madalena - Não, acho que não. Todos devemos praticar um pouco, não acho que seja 

muito por ai.  

R- Neuza é a tua opinião? 

Neuza - Não, porque sim há pessoas que pensam que existe módulos específicos 

para certas pessoas, não é? Eu, por exemplo, não gosto de acrobática e as raparigas 

maior parte delas gostam de acrobática. Eu prefiro atletismo, dizem que atletismo é 

mais para rapazes e eu não concordo tanto com isso.  

R- Dulce? 

Dulce - Não concordo, tem a ver mais com os gostos de cada um, conseguirem ou não 

conseguirem fazer, acho que tem mais a ver com isso. 

R- Eduarda? 

Eduarda - (Acena negativamente). 

R- Não concordas? 

Eduarda - Não. 

R- Achas que tem mais que ver com a questão do gosto pessoal? 

Eduarda - Sim. 

 

R- Durante as aulas de EF diz-me como caraterizas a relação que tens com os teus 

colegas de turma rapazes?  
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Neuza - Claro que uma rapariga interage logo melhor com outra rapariga, com os 

rapazes por exemplo, na nossa turma, por mim é mais difícil falar com o “Luís” porque 

ele também se sente um pouco deslocado por haver tantas raparigas na turma. Então 

se formos a ver falamos mais facilmente com raparigas na nossa turma do que com os 

rapazes. 

R- Então consideras que consegues ter uma relação mais profunda ou próxima, 

digamos assim, com as raparigas do que com os rapazes, e nos outros anos como é 

que era? 

Neuza - Nos outros anos era ao contrário, tinha uma relação mais próxima com 

rapazes do que com raparigas. 

R- Porquê? 

Neuza - Porque eu não me associava bem a elas, não me sentia próxima delas não 

tinha nada a ver com elas e com os rapazes era algo mais próximo, era como se 

fossemos todos fixes, pronto, amigos. 

R- Eduarda? 

Eduarda - É a mesma coisa que ela, por exemplo, o ano passado eu dava-me melhor 

com os rapazes na aula de EF porque, por exemplo, a professora dava exercícios para 

nós fazermos e nós íamos fazendo e depois os rapazes por exemplo avançavam mais 

os exercícios e tinha raparigas que ficavam um bocado mais para trás e então eu 

juntava-me um bocado ao grupo deles. 

R- E sentes que ias progredindo mais? 

Eduarda - Sim, mas também não estou a dizer que era a melhor não é? Elas também 

tinham algumas que conseguiam. 

R- Dulce? 

Dulce - É assim, nas aulas de EF dou-me melhor com as raparigas do que com os 

rapazes. 

R- Nos outros anos também já era assim? 

Dulce - Sim, sinto-me mais a vontade para praticar desportos com raparigas.  

R- Achas que há alguma diferença entre trabalhar num grupo misto ou num grupo 

essencialmente composto por raparigas? 

Dulce - Sinto-me menos envergonhada. 

R- Tem que ver sobretudo com o desempenho, com o nível de desempenho que 

alcanças? E achas que perante um grupo de raparigas estás mais à vontade? 

Dulce – (Acena afirmativamente). 

R- Eduarda, tu disseste-me que há diferenças entre trabalhar, com rapazes ou com 

raparigas? 
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Eduarda - Depende da habilidade de cada um. 

R- De cada um? Do grupo, ou da tua em particular? 

Eduarda - Do grupo mesmo, por exemplo este ano pronto é mais diferente, para mim é 

completamente diferente o grupo, mas também a relação na turma também depende 

da relação exterior a aula. 

R- E que influencia é que isso tem em ti? As alterações que notas este ano? O facto 

de não haver rapazes, o facto de serem só raparigas, em que é que isso influencia? 

Eduarda - O ano passado eu estava habituada a ouvir que a nossa turma é que ia bem 

em EF e que era uma das melhores, e este ano não ouço tanto isso.... nem cheguei a 

ouvir isso. 

R- Pode ser por omissão do professor certo? Não é que tal não possa se verdade. 

Neuza queres acrescentar algo? 

Neuza - Claro que uma pessoa se sente mais a vontade quando está a trabalhar com 

raparigas por exemplo, se nós estivéssemos a trabalhar com um grupo de rapazes 

eles provavelmente iam-nos, como já aconteceu lá numa aula de EF do colégio, eles 

começavam a criticar e diziam “não é assim... faz assim... faz mais rápido...etc.” e com 

as raparigas toda a gente tem paciência, espera, dá-lhe ajuda… 

R- Com qual dos grupos é que tu consideras ser mais produtivo o teu desempenho? 

Quando há rapazes presentes ou quando são só raparigas? 

Neuza - Depende mesmo. 

R- Então? 

Neuza - Porque se aquilo que os rapazes disserem for produtivo o meu desempenho 

irá melhorar. Mas com as raparigas, como elas também ajudam, também é pra 

melhorar por isso depende.  

R- Eduarda? 

Eduarda - Não tenho nada a dizer. 

R- Com qual dos grupos é que sentes que o teu desempenho e melhor, rapazes, 

raparigas, porquê? 

Eduarda - Já disse porquê, depende da habilidade das pessoas que estão envolvidas 

no grupo. 

R- Mas sentes que um grupo de exercitação de nível mais elevado é melhor para ti, ou 

que pelo contrario, se calhar até te da menos oportunidade de exercitar?  

Eduarda - Não, eu gosto do mais elevado. 

R- Por ser mais competitivo? 

Eduarda - Sim. 
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R- Dulce? 

Dulce - Eu acho que é como a Neuza disse, depende. 

R- Usa as tuas palavras por favor. 

Dulce - Os rapazes tanto podem incentivar como podem...pronto como a Neuza disse, 

podem dizer que não é assim que se faz e que é de outra maneira, mas também pode 

haver outras raparigas que possam ajudar. 

R- E com as raparigas? Como é que é o vosso desempenho, como é que é o vosso 

relacionamento, de uma forma geral? Com os rapazes, já disseste, depende, pode ser 

positivo, por um lado se vos derem feedbacks positivos, se eles puxarem por vós, etc. 

Dulce - Bem, eu tinha uma rapariga na minha turma que era boa a desporto, e depois 

também havia as outras que também gostavam de ser assim boas e então a gente 

costumava seguir o exemplo dela. Ela às vezes dava conselhos. 

R- Eduarda? 

Eduarda - É boa. Não tenho assim criticas a fazer, mas as raparigas normalmente 

apoiam-se, é verdade, apoiam-se mais umas as outras que os rapazes. 

R- Neuza? 

Neuza - Comparando com o colégio aqui na escola melhorou o relacionamento que 

tenho com as raparigas melhorou, mas lá preferia estar com... claro que era bom estar 

com raparigas, mas era preferível estar com outros rapazes do que fazer EF com elas. 

 

R- O que é que tu sentes quando vais para a aula de EF? Percecionas, ao longo do 

teu percurso escolar, alterações a nível da motivação com que encaras a aula? 

Neuza – Claro. A motivação foi sempre subindo, mas essa motivação de eu me 

esforçar mais nas aulas é mais devido às notas, não devido a relacionamentos porque 

eu queria ter sempre um bom desempenho. 

R- E a nível de envolvimento com a disciplina sentes-te mais envolvida ou continuas a 

perseguir mais a meta do que propriamente... 

Neuza - Não sei... vou aumentando os dois ao mesmo nível. 

R- Eduarda a tua motivação para a aula de EF foi sempre a mesma? 

Eduarda - Sim, mas também depende um bocado da matéria que estamos a dar. 

R- Depende mais da matéria? 

Eduarda - Sim, por exemplo, quando vamos para dança não quero assim tanto estar 

na aula, mas por exemplo, badminton já estou mais motivada para a aula. 

Dulce - Depende da modalidade. 
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R- Depende acima de tudo da modalidade? 

Dulce - (Acena afirmativamente). 

R- Ou seja mais que do grupo, mais do que os professores, mais do que os colegas, 

mais do que da escola e do material, depende da modalidade?  

Dulce - (Acena afirmativamente). 

 

R- Nas aulas de EF, e não me estou a referir em particular a este ano mas no geral 

destes anos todos que tiveste EF, achas que há alguma diferença na tua participação 

nas atividades (portanto, na forma como participas e te envolvas com a atividades) 

estando numa turma mista ou numa turma essencialmente composta por mulheres? 

Quais? 

R- Eduarda? 

Eduarda - Não sei... o ano passado acho que a minha turma acho que era mais ativa 

na aula de EF este ano nós já recusamos, um bocado, algumas atividades. 

R- Por exemplo? 

Eduarda - Quando fazemos o aquecimento, tem aquelas coisas que nós usamos pra 

fazer o que o professor... e o ano passado nós também não fazíamos assim tanto 

aquecimento. Fazíamos mas não tinha tantas atividades. 

R- Neuza? 

Neuza - Comparando com a escola anterior onde eu estive, a minha participação nas 

aulas foi sempre boa, constante, então desde que eu cheguei aqui tentei sempre 

aumentar mais. 

R- Dulce? 

Dulce - Em comparação com os outros anos, eu acho que este ano o professor explica 

mais. Como é que hei-de dizer, explica mais sobre a modalidade, não explicava tanto 

como no ano passado a minha professora explicava, por exemplo no Badmington o 

“lob”, a minha professora não explicava isso, então acho que aumentou mais o meu 

interesse.  

R- Então, nesse caso, como observas que o grupo se desenvolve, quem normalmente 

lidera as atividades? Como te sentes com isso?  

Neuza - Depende da modalidade. 

R- Então? 

Neuza - Na acrobática, quem eu achei que assumia a liderança era por exemplo a 

“Sofia”, quem já tinha mais experiência nessa modalidade. Por exemplo no 

Badmington achei a Eduarda porque ela já tem mais experiência nessa modalidade, 

no atletismo o Fábio. Faz isso cinco estrelas. Depende mesmo da modalidade essas 
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pessoas que têm mais facilidade em cumprir com os objetivos e os parâmetros dessa 

modalidade. 

R- Acabam por assumir um lugar de maior influência, mais até do que por 

características psicológicas, é isso que estas a dizer? 

Neuza - Sim. 

R- Dulce? 

Dulce - Professor, é como a Neuza, depende da modalidade há uns que são bons 

nisto outros que são bons àquilo e que a gente sente-se influenciados por eles. 

 

R- Gostaria agora que falássemos um pouco sobre a relação professor de EF/e aluno 

rapaz e rapariga. Qual é a tua perceção relativamente à relação que os professores de 

EF que foste tendo ao longo dos anos têm com os rapazes e com as raparigas?  

Neuza - Para mim é igual. 

R- Para ti é indiferente? 

Neuza - Sim. 

R- Mas detetas, da parte dos professores, um trato diferente com rapazes e raparigas? 

Neuza - Não. 

R- E noutros anos? 

Neuza - Mesmo comparando, não sinto diferença. 

R- Madalena? 

Madalena - Não sinto diferença nenhuma. 

R- Eduarda? 

Eduarda - No quinto e sexto ano nós tínhamos um professor que era bastante rígido e 

tinha raparigas que, pronto criticavam o professor e não gostavam tanto dele, e não 

era só da minha turma, era de varias turmas. No outro ciclo, no sétimo, era uma 

professora e pronto ela já interagia mais connosco e incentivava-nos para ir a 

concursos porque eu tinha bases de Badmington. Este ano não noto diferença. 

R- Os professores de que falaste, sentes que dentro das aulas deles eles lidavam com 

formas diferentes com as raparigas e com os rapazes? 

Eduarda - não me lembro muito bem do quinto e do sexto, mas acho que não, a minha 

professora do quinto e do sétimo é que já era mais de... punha de parte, por exemplo, 

se nós fazíamos alguma coisa bem ela dizia que  nós fazíamos aquela coisa muito 

bem e que os outros tinham que seguir o que nós fazíamos, aqueles é que eram 

melhores. Mas este ano acho que já melhorou, nesse aspeto. 
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R- Dulce? 

Dulce - No segundo ciclo no quinto e sexto ano eu tive um professor que puxava mais 

pelos rapazes, o pavilhão era pequeno e os rapazes ficavam lá dentro a jogar futebol e 

as raparigas vinham jogar futebol também mas depois tivemos depois uma professora 

no terceiro ciclo que já... como é que eu hei-de dizer... não  punha assim muito 

espaço...era igual para todos, e acho que este ano esta bom. 

R- E teres uma professora ou um professor? Altera alguma coisa na aula de EF? 

Dulce - Acho que não. 

R- Eduarda? 

Eduarda - Não. 

R- Madalena? 

Madalena - (Acena negativamente.) 

R- Agradeço-vos a atenção e a disponibilidade, além da vossa colaboração neste 

estudo.  

 

 

Entrevista 6 

 

Data: 3 de Maio. 

Hora: 14h. 

Nome: “Carla”, “Rute” e “Gabriela”. 

Idade: 15, 17, 15. 

 

 

R- Gostaria de te colocar algumas, poucas, questões acerca do desporto, de 

atividades físicas e desportivas e acerca da disciplina de Educação Física (EF).  

Carla - Mas tem a ver com o que damos? Com o que fazemos?  

R- Com o que damos, acima de tudo, com o tipo de atividades que fazem. 

Carla - Eu acho bem. 

R- O que sugerias que se modificasse? 

Carla - Não sei... 
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R- Não há nada que gostasses de substituir, de trocar por outra abordagem?  

Carla - Não. 

R-Não há nenhuma que achas que esta gasta, cansada que não devia de ser 

abordada na escola ou que já é abordada demais?  

Carla - Não, apesar de não gostar de algumas coisas, não. 

R- E há outras que gostas que podiam estar incluídas e não estão? 

Carla – Não, as que eu gosto já estão incluídas. 

R- Gabriela? 

Gabriela - Basicamente a mesma coisa, por mim. 

R- Este ano a tua turma é essencialmente composta por mulheres, mas certamente 

que noutros anos pertenceste a turmas mais equilibradas em termos de rapazes e 

raparigas, vamos chamar-lhe turma mista. Pensa nas várias experiências que tiveste e 

diz-me: achas que há alguma diferença nas atividades propostas e que são feitas em 

EF numa turma mista e numa turma essencialmente composta por mulheres? 

Carla - Noto professor, normalmente os rapazes gostam mais e são mais ativos e 

participam. 

R- E este ano qual é que achas que é o panorama? 

Carla - Não sei, muita gente não faz EF pela maioria ser raparigas e assim. 

R- Desculpa podes repetir a ultima frase? 

Carla - Pela maioria ser raparigas, algumas não gostam de fazer e por isso não fazem. 

R- E porque é que achas que isso acontece? 

Carla - Não sei professor, ou por vergonha, ou porque não foram habituadas a fazer 

exercício ou porque não gostam. 

R- E isso influencia-te em alguma forma, positivamente ou negativamente? Ou seja, o 

ambiente que vivias no ano passado nas turmas anteriores em relação ao deste?  

Carla - O ambiente sim. 

R- De que forma? 

Carla - Não sei... 

R- Mas pela presença de uma turma com uma distribuição entre género mais 

equilibrada ou porque te davas melhor com as pessoas? 

Carla - Porque me dava melhor com as pessoas e... não sei. 

R- Gabriela? 
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Gabriela - Eu sempre estive numa turma em que as raparigas estavam em maioria do 

que os rapazes.  

R-Alguma era de vinte e quatro para dois? 

Gabriela - Não. 

R- E então? 

Gabriela - Mas havia sempre aquela competitividade porque havia raparigas que 

gostavam de EF como os rapazes e havia raparigas que não gostavam. 

R- E sentes que este ano é assim também? 

Gabriela - Eu acho que algumas estão desanimadas, porque não gostam de EF ou 

porque não gostam das modalidades que às vezes damos. 

R- E porque é que achas que isso acontece?  

Gabriela - Não sei... 

R- Falta de hábitos? Porque as aulas não são interessantes? O grupo não é 

desafiador? 

Gabriela - Se calhar não gostam das modalidades. 

R- Rute mesma pergunta para ti. 

Rute - Eu acho o mesmo que elas. Muitas não fazem EF porque não gostam das 

modalidades.  

R- Quais é que vocês acham que são as modalidades que afastam mais? 

Rute - Futebol. 

Gabriela -Futebol. 

Carla - Ginástica. 

R- Acham que a ginástica também afasta rapazes? 

(Todas) - Sim 

R- Há quem considere existirem atividades físicas e desportivas mais adequadas a 

rapazes e AFD mais adequadas a raparigas, outros entendem não ser assim e que 

todas as AFD são adequadas a ambos os sexos. E para ti, qual é a tua opinião?  

Rute - Eu acho que não, eu acho que...coiso. Não sei, acho que é igual para todos. 

R- Então achas que essa proximidade dos rapazes mais de umas modalidades e as 

raparigas mais de outras se deve a quê? Isto porque tu disseste que sim que 

realmente reconheces... 

Rute - Se calhar é de estarem mais habituados, se calhar é de estarem mais, de 

fazerem mais desporto do que outros.  
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R- Gabriela? 

Gabriela - Eu acho que sim, porque há um bocado a ideia de que os rapazes são 

melhores a futebol do que as raparigas, então as raparigas não gostam tanto de 

futebol e os rapazes não gostam tanto de ballet, porque o ballet é para raparigas, 

então há sempre essa ideia. 

R- E tu concordas com essa visão? 

Gabriela - Não...mas a sociedade é assim. 

R- Carla? 

Carla - Acho o mesmo, normalmente eles afastam-se quando é, por exemplo, a 

ginástica, muitos rapazes não gostam. 

 

R- Durante as aulas de EF diz-me como caraterizas a relação que tens com os teus 

colegas de turma rapazes?  

Carla - Com os rapazes? 

R- Podes reportar a este ano, aos anos anteriores, podes separar se quiseres. 

Carla - Este ano não falo muito com eles, falo mais com o “Gonçalo”, mas dou-me bem 

com eles apesar de não falar com eles. 

R- E com as raparigas?  

Carla - Depende professor. 

R- E depende de quê? 

Carla - Ó professor, normalmente é mais pela personalidade ou assim e também a 

diferença de idades, o que leva a ter mais maturidade ou assim, ou agir de uma forma 

diferente. 

R- Rute, rapazes/raparigas na aula de EF? 

Rute - As raparigas, não me dou assim com muitas delas, dou-me mais com os 

rapazes. 

R- É? E já nos anos anteriores tinhas essa tendência? 

Rute - Não. Nos anos anteriores era mais ao contrário. 

R- Consegues explicar porquê? 

Rute - Não sei… 

R- Gabriela? 
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Gabriela - Nos anos anteriores eu dava-me mais com as raparigas do que com os 

rapazes. Este ano também é basicamente a mesma coisa, dou-me bem com o 

“Gonçalo” e com os outros rapazes.  

R- Rute, porque é que achas que este ano é diferente? 

Rute - São demasiadas raparigas. 

R- Achas que há alguma diferença entre trabalhar num grupo misto ou num grupo 

essencialmente composto por raparigas? 

Rute - Não sei... Se calhar os rapazes opinam mais. 

R- Opinam mais? Este ano ou nos outros anos? 

Rute - Sim, nos outros anos. 

R- Por “opinam”, o que tu queres dizer é influenciam mais o que vai acontecer na 

aula?  

Rute - Sim...talvez. 

R- Queres ilustrar com algum episódio?  

Rute - Não. 

R- E com qual dos grupos é que tu achas que é mais produtivo o teu desempenho, 

rapazes ou raparigas? 

Rute - Raparigas... ó professor é igual. 

R- Com qual das turmas preferes estar, numa mista ou numa essencialmente 

composta por raparigas?  

Rute - Numa mista. 

R- Carla, há diferença entre trabalhar numa turma mista ou numa só de raparigas? 

Carla - Há diferenças claro. Às vezes prejudica sim que, normalmente quando 

jogamos, quando as equipas são mistas, normalmente eles têm tendência para jogar 

entre os rapazes e não passar as raparigas.  

R- E com qual dos grupos é que pensas ser mais produtivo o teu desempenho? 

Carla - Com os dois juntos, mas não um número elevado de raparigas. 

R- Não com um número elevado de raparigas? Achas que isso se traduz 

negativamente no desempenho? 

Carla - Às vezes sim. 

R- E de positivo? O que é que vocês as duas, principalmente, reconhecem em 

trabalhar com um grupo maioritariamente constituído por raparigas?  

Carla - Se calhar a dança, não sei. 
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R- Não são as modalidades. Quais são as partes boas de ter uma turma quase só de 

raparigas? As partes más vocês já disseram, o vosso desempenho sai um pouco 

prejudicado, há mais pessoas com quem vocês têm alguns atritos etc. Há parte boa? 

Rute - Não há. 

Carla - Acho que não há nenhuma. 

R- Gabriela queres opinar em relação a isto mesmo nunca tendo estado numa turma 

com uma constituição... 

Gabriela - Depende das pessoas também e das personalidades. 

R- O que é que tu sentes quando vais para a aula de EF? Foi sempre isso que sentiste 

ou modificou-se?  

Gabriela - É assim, depende do modo em que eu acordo, há dias em que acordo bem 

disposta e estou com motivação para fazer  EF, outros que não. 

R- E sempre foi assim? 

Gabriela - Sempre foi. 

R- Carla? 

Carla - Eu não, é mais pelas modalidades. Se eu gostar mais de uma modalidade é 

claro que vou mais entusiasmada para a aula, mas fico sempre entusiasmada. 

Rute - Sim, eu também, concordo com a Carla. 

 

R- Nas aulas de EF, e não me estou a referir em particular a este ano mas no geral 

destes anos todos que tiveste EF, achas que há alguma diferença na tua participação 

nas atividades (portanto, na forma como participas e te envolvas com a atividades) 

estando numa turma mista ou numa turma essencialmente composta por mulheres? 

Quais? 

Rute - Eu acho que não, eu acho que este ano tive um melhor desempenho do que 

nos outros anos. 

R- Carla? 

Carla - Eu não acho, eu acho que é ao contrário dela. 

R- Achas que foste menos participativa este ano do que nos anos em que tens turmas 

com mais rapazes? 

Carla - Sim. 

R- E porquê? 

Carla - Não sei professor. Mas eu acho que sim. 
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R- Vamos distinguir a participação do desempenho, percebes? Ou seja, é diferente 

sermos participativos ou termos um bom desempenho. A nível de desempenho 

consegues encontrar também algumas alterações? Era melhor o ano passado, nos 

outros anos, era pior? 

Carla - Era melhor o ano passado. 

R- Era melhor? 

Carla - (Acena afirmativamente). 

R- Principalmente porque estavam rapazes e tornavam as coisas mais competitivas? 

Carla - Não. 

R- Então? 

Carla - Não sei professor, mas era melhor. 

R- Então estas a querer dizer que tem mais que ver com o grupo em si e não tanto 

com... 

Carla - Sim, é mais com as pessoas. 

R- Gabriela? 

Gabriela - Em termos de desempenho acho que estou melhor, em termos de 

participação acho que estou na mesma. 

R- Então, nesse caso, como observas que o grupo se desenvolve, quem normalmente 

lidera as atividades? Como te sentes com isso? 

Rute - Não sei... acho que... não sei. 

R- Carla tens uma opinião? 

Carla - Acho que é ocupado por outras pessoas. 

R- Então sentes que de alguma forma que os lugares daqueles que exercem uma 

maior influência sobre o rumo da aula são ocupados por outras pessoas este ano?  

Carla - Este ano não. 

R- Este ano não? Então qual é que é o panorama este ano? 

Carla - Não sei professor. Nem toda a gente participa.  

R- Dos que participam... 

R- Sentem que este ano, há alguém que desempenha esse papel? 

(Todas) - Não. 

R- Então sentem que não há nenhuma rapariga que salte assim para esse papel? 
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(Todas) - (...) 

R- não tem opinião formada sobre esse tema? 

(Todas) - (...) 

R- Gostaria agora que falássemos um pouco sobre a relação professor de EF/e aluno 

rapaz e rapariga. Qual é a tua perceção relativamente à relação que os professores de 

EF que foste tendo ao longo dos anos têm com os rapazes e com as raparigas? Na 

tua opinião e tendo em conta as tuas experiências, existe alguma diferença na relação 

entre professor e aluno/aluna? 

Carla - Não. 

R- Achas que tratam os dois géneros de igual forma? 

Carla - normalmente os professores têm que guardar isso e ser igual para todos. 

R- Claro, de acordo! Mas eu agora perguntei-te se os professores tratam de igual 

forma rapazes e raparigas. Não precisas estar a falar só de mim e deste ano. 

Carla - Os rapazes e raparigas sim. 

R- Mas? 

Carla - Depende das pessoas. 

R- De que forma? 

Carla - Há professores que normalmente restringem uns.  

R- De que forma? 

Carla - Positiva. 

R- De que forma? 

Carla - Por exemplo, há professores que gostam mais de uns alunos do que de outros. 

R- Então nem tanto por rapazes e raparigas. 

Carla - Sim. 

R- Gabriela, qual é a tua perceção? 

Gabriela - Eu acho que não há nenhuma influência no que toca a isso. A minha 

professora tratava os rapazes e as raparigas da mesma forma. Obrigava-nos a fazer 

as mesmas coisas. 

R- Rute, a tua perceção?  

Rute - Acho que não há nenhuma. Acho que nunca tive assim nenhum professor que 

gostasse mais de rapazes, ou gostasse mais de raparigas, ou mais de uma pessoa do 

que de outra. Pelo menos nunca notei isso. 
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R- O fato de teres uma professora ou um professor modifica alguma coisa? 

Gabriela - Não. 

R- Carla? 

Carla - Não. 

R- Rute? 

Rute - Não. 

R- Agradeço-vos a atenção e a disponibilidade, além da vossa colaboração neste 

estudo. 

 

 

Entrevista 7 

 

Data: 3 de Maio. 

Hora: 14h45. 

Nome: “Mafalda” e “Sílvia”.  

Idade: 15, 16. 

LEGITIMAR A ENTREVISTA 

 

R- Gostaria de te colocar algumas, poucas, questões acerca do desporto, de 

atividades físicas e desportivas e acerca da disciplina de Educação Física (EF). Qual é 

a tua opinião em relação às atividades postas em prática em EF?  

Mafalda - Por mim está tudo bem. Não há nada nas aulas que eu mudasse. Quer 

dizer, depende dos professores também.  

R- Então? 

Mafalda - porque há professores que também são muito rígidos e não entendem as 

dificuldades dos alunos. 

R- Queres desenvolver a ideia? 

Mafalda - Professor, não sei. 

R- Um exemplo, já te aconteceu alguma vez? 

Mafalda - Já. 
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R- Então? 

Mafalda - Por exemplo, aconteceu-me de eu estar na sala e vi uma aluna da minha 

turma que não sabia fazer o pino e a professora basicamente obrigou-a a fazer o pino, 

e ela, tipo, magoou-se e assim, porque a professora basicamente a obrigou. 

R- E sugestões para alterar aquilo que é abordado? Tens?  

Mafalda – (Acena negativamente). 

R- Não? Alguma modalidade que queiras ver incluída? 

Mafalda - Ó professor, dança, até ao 9º não há! 

R- Sílvia, mesma pergunta. 

Sílvia - Eu acho que está tudo bem. 

R- Alguma modalidade que gostasses de ver incluída? 

Sílvia - A dança também. 

R- Há alguma que aches que devia de ter uma incidência menor ou que não precisava 

de ser tao abordada? 

Mafalda - Corrida professor. 

R- Sílvia? 

Sílvia - Temos de estar sempre a correr em praticamente todas as modalidades. 

R- Mas ela estava a falar de corrida em resistência. 

Mafalda - Sim. 

R- Este ano não tiveram corrida de resistência… 

Mafalda - Foi o único ano em que não tive corrida de resistência. 

R- E porque é que achas? Achas que é boa ideia? Achas que não? 

Mafalda - Não ter para mim é boa ideia porque eu não gosto. 

R- Este ano a tua turma é essencialmente composta por mulheres, mas certamente 

que noutros anos pertenceste a turmas mais equilibradas em termos de rapazes e 

raparigas, vamos chamar-lhe turma mista. Pensa nas várias experiências que tiveste e 

diz-me: achas que há alguma diferença nas atividades propostas e que são feitas em 

EF numa turma mista e numa turma essencialmente composta por mulheres?  

Sílvia - Por exemplo, futebol quando a turma é mista, a turma é mais dividida e as 

raparigas jogam diferente do que os rapazes jogam.  

R- Mas naquilo que vos era proposto, ou seja, naquilo que o professor vos pedia para 

fazer acham que era diferente? Acham que tomavam mais em conta os gostos dos 

rapazes ou assim, e que as disciplinas se viravam mais para eles, por exemplo? 
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Sílvia - Acho que sim. 

R- Achas que sim? 

Sílvia - Sim. 

R- E este ano é diferente? 

Sílvia - Sim. 

R- Queres desenvolver mais um pouquinho? Precisava que me dissessem mais que 

sim porque senão sou eu que estou a ser entrevistado. 

Sílvia - Por um lado, este ano o método é igual para toda a gente, e que se calhar nos 

outros anos não era, as raparigas era um bocado diferente. 

R- Em que sentido?  

Sílvia - Sei lá... 

Mafalda - Não sei professor, porque o meu ano passado de EF foi um bocado 

diferente do que o resto dos meus anos. 

R- De que forma? 

Mafalda - De forma que os alunos davam mais aula do que a professora. 

R- Explica. 

Mafalda - É difícil de explicar, mas por exemplo, a minha professora entregou 

atestado, então tivemos uma professora substituta durante o ano todo. Nós 

basicamente dávamos mais aula que ela porque ela chegava la pousava a bola e dizia 

joga, basicamente fazíamos o que queríamos as aulas todas. Basicamente o que 

fazíamos na primeira aula do período a todas as modalidades, fazíamos o ano todo. 

R- E o que e que tu achas em relação a isso? 

Mafalda - Ó professor, eu acho que é um bocado mau, porque por exemplo, há 

pessoas que não têm tanta dificuldade, mas as que supostamente gostavam de 

aprender e não sabem, não aprendem nada, apanham o que os alunos fazem. 

Naquelas aulas, os que não gostavam ficavam sentados, os que gostavam faziam, se 

não lhes apetecesse não faziam, se lhes apetecesse faziam. 

R- Há quem considere existirem atividades físicas e desportivas mais adequadas a 

rapazes e AFD mais adequadas a raparigas, outros entendem não ser assim e que 

todas as AFD são adequadas a ambos os sexos. E para ti, qual é a tua opinião?  

Sílvia - Eu acho que todas as modalidades dão para rapazes como para raparigas mas 

claro que há algumas que são mais escolhidas pelos rapazes e outras pelas raparigas. 

R- E achas que essa maior propensão para os rapazes ou para as raparigas 

escolherem determinadas modalidades depende de quê? Depende da modalidade 

mesmo? Ou advém de outros fatores? 
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Sílvia - em algumas, se calhar, mesmo também da modalidade. Em outras... 

R- Se calhar do desempenho, ou seja, se calhar quem é bom a duma determinada 

modalidade tenta puxar. 

Sílvia - Acho que sim. 

R- Mafalda e tu, achas que há modalidades mais próprias para rapazes e outras mais 

próprias para raparigas? 

Mafalda - Ó professor, tipo, mais próprias não, mas os gostos costumam diferenciar 

nisso por exemplo, os rapazes costumam gostar mais de umas modalidades do que as 

raparigas, mas tipo, não tem a ver com se é próprio só para rapaz ou próprio só para 

rapariga. 

R- E de que modalidades é que as raparigas gostam mais do que os rapazes? 

Mafalda - Ó professor, tipo no desporto escolar? 

R- Aqui neste contexto que tu vives? 

Mafalda - Sei lá, professor por exemplo, as raparigas mais vólei e dança e assim e os 

rapazes mais futebol e basquete. 

R- Durante as aulas de EF diz-me como caraterizas a relação que tens com os teus 

colegas de turma rapazes?  

Mafalda - No contexto de aula de EF nunca houve problemas na relação dos rapazes 

ou das raparigas, e este ano acho que é a mesma coisa, se bem que são só dois, mas 

é a mesma coisa. 

R- Mas diz me é uma relação mais próxima, noutros anos foi mais próxima? 

Mafalda - Ó professor nos outros anos foi mais próxima porque nós também já nos 

conhecíamos há muitos mais anos. 

R- Sílvia? 

Sílvia - Sou da mesma opinião que a Mafalda. 

R- Achas que há alguma diferença entre trabalhar num grupo misto ou num grupo 

essencialmente composto por raparigas? 

Sílvia - Por exemplo neste grupo existe mais conflitos porque... 

R- Diz lá... 

Sílvia - ... 

R- Mafalda? 

Mafalda - Os conflitos. 

R- E porque é que achas que os conflitos acontecem? 
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Mafalda - Ó professor, por exemplo, na nossa turma é muito pela diferença de 

opiniões. 

R- Queres ilustrar com um exemplo? 

Mafalda - Ó professor por exemplo na turma, não vou estar a dizer nomes, já 

aconteceu, tipo, uma rapariga insultar a outra só porque apeteceu, não tem justificação 

possível para aquilo. 

R- Diz-me uma coisa com qual dos grupos, essencialmente composto por raparigas ou 

turma mista, é que tu achas que é mais produtivo o teu desempenho? 

Mafalda - Para mim é igual. 

R- E a Sílvia o que é que acha?  

Sílvia - Eu acho que é igual, as vezes se calhar numa turma que não seja mista nós se 

calhar estamos mais a vontade. 

R- E em que é que esse maior a vontade se traduz? 

Sílvia - Por exemplo, a apresentar um trabalho se calhar. 

R- E na aula de EF? É que estamos a falar do desempenho na aula de EF, sentes que 

pode haver menos constrangimento para vocês, desempenharem diga-mos assim, e 

estarem menos constrangidas, é? 

Sílvia - É igual professor. 

R- O que é que tu sentes quando vais para a aula de EF? Foi sempre isso que sentiste 

ou modificou-se?  

Sílvia - Eu sempre gostei de fazer EF, claro que às vezes posso estar uns dias mais 

cansada e isso, posso não ter tanta vontade, mas sempre gostei. 

R- Então a tua motivação, a tua vontade depende sobretudo da tua condição física?  

Sílvia - Um bocado. 

R- E tu Mafalda? 

Mafalda - Ó professor, acho que o gosto é igual, agora também depende do que ela 

disse do cansaço. E depois também depende do professor que dá a aula e da forma 

como dá. 

R- E da modalidade? 

Mafalda - Também. 

R- E do que é que depende mais? O que é que tem maior influência? Imaginem 

amanhã vocês vão ter aula, e até já sabem sobre o que é que é, certo? A vossa 

motivação em que medida é que é afetada?  
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Sílvia - Se eu gostar da modalidade claro que vou mais motivada para a aula, se por 

exemplo, se vamos a fazer sempre a mesma modalidade começamos a ficar um 

bocado fartos dessa modalidade e se calhar não vamos com tanta motivação. 

R- Mafalda? Mais ou menos o mesmo? 

Mafalda - Sim professor. 

R- Nas aulas de EF, e não me estou a referir em particular a este ano mas no geral 

destes anos todos que tiveste EF, achas que há alguma diferença na tua participação 

nas atividades (portanto, na forma como participas e te envolvas com a atividades) 

estando numa turma mista ou numa turma essencialmente composta por mulheres? 

Quais? 

Mafalda - Ó professor, não sei porque também depende do à vontade, se for uma 

turma de raparigas mas com quem eu não me dê com quase nenhuma, se for uma 

turma de rapazes com quem eu me dê com quase todos, depende muito das pessoas, 

não só de se é rapaz ou rapariga.  

R- Sílvia? 

Sílvia - Se o ambiente na turma for bom é normal que as pessoas estejam mais à 

vontade, se o ambiente não for tao bom é normal que as pessoas não estejam. 

R- E neste ano em particular com tantas raparigas na aula vocês estão mais à vontade 

para influenciar a aula? De que forma observas que o grupo se desenvolve, quem 

normalmente lidera as atividades?  

Mafalda - Na turma não há nenhum tipo de “líder”.  

R- Nos outros anos achas que havia? 

Mafalda - O ano passado eram todos, nos outros anos era comum. 

R- Sílvia? 

Sílvia - Eu acho que este ano na há ninguém que seja líder da turma, se calhar nos 

outros anos poderia haver. 

R- E a nível pessoal? Sentem que o facto de não haver uma liderança tao marcada ou 

um poder de influência tao marcado que aumenta o vosso espaço de intervenção? que 

diminui? que é exatamente igual ao que era? 

Sílvia - Ó professor por um lado sim, mas também por outro cada um tem a sua 

opinião pode dizer o que quiser. 

R- Mafalda? 

Mafalda - Ó professor, este ano acho que não, mas depois também depende das 

opiniões, e se esse tipo de pessoas são influenciáveis ou não. 
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R- E vocês sentem que se aproximam mais de uma posição em que conseguem 

influenciar efetivamente as vossas colegas este ano? De certa forma ter uma voz mais 

audível do que tinham numa turma com mais rapazes? 

Mafalda - Eu é igual professor, depende das pessoas com quem também eu me dou, 

com quem eu me identifico mais. 

R- Sílvia? 

Sílvia - Eu acho que é igual. 

R- Mafalda nos outros anos como é que achas que se desenvolve o processo de 

liderança nas atividades? Achas que depende de quê? 

Mafalda - Também das capacidades a modalidade, se uma pessoa que tem mais jeito 

para futebol é capaz de ter mais liderança e assim em futebol do que por exemplo, 

noutra modalidade que não tem tanto jeito. 

R- Vocês as duas por exemplo, vocês vêm as duas da área de dança. Não estou a 

meter os pés pelas mãos?  

Mafalda - Não. 

R- Sentem que quando abordamos dança, por exemplo, vocês tem um maior espaço 

para influenciar e para liderar as atividades? Sílvia, como é que te sentes com isso? 

Sílvia - Normal. 

R- Normal? 

Sílvia - Sim. 

R- Mafalda? 

Mafalda - Ó professor, é igual. Depende também, por exemplo, sinto-me mais à 

vontade porque tenho mais jeito para a modalidade, mas depois também depende das 

pessoas, por exemplo, do resto da turma porque há muito mais gente da turma que faz 

a mesma modalidade. 

 

R- Sempre tiveram professores, ou já tiveram professoras? 

Mafalda - (Acena afirmativamente). 

Sílvia - Sim, já tive professoras. 

R- Já tiveram dos dois? 

Mafalda - (Acena afirmativamente). 

Sílvia - Sim. 
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R- Mafalda, achas que a relação dos professores, e aqui dos dois sexos, é diferente 

com alunos e com alunas? 

Mafalda - Depende. 

R- De? 

Mafalda - Ó professor também depende do tipo de pessoa que é e... 

R- Daquilo que é a tua perceção, daquilo que foram as tuas experiências? 

Mafalda - É igual. 

R- Igual? 

Mafalda – (Acena afirmativamente). 

R- Sílvia? 

Sílvia - Eu acho que são iguais. 

R- Acham que em alguma ocasião aconteceu um professor tratar de forma diferente 

raparigas em relação ao que fazia com os rapazes?  

Mafalda - Ó professor, isso depende, por exemplo, um professor homem... um rapaz 

joga melhor futebol, e a rapariga, para rapariga, também joga muito bem futebol, e ele 

beneficia a rapariga por jogar muito bem futebol, mas não se compara ao rapaz. 

R- Achas que o rapaz é muito mais beneficiado? 

Mafalda - Não, acho que é a rapariga. 

R- Sílvia alguma coisa a acrescentar? 

Sílvia - Não. 

R- E vocês, em que é que influencia, o que é que altera em terem um professor ou 

uma professora? 

Mafalda - Como assim professor? 

R- Naquilo que é a tua experiência, qual é a diferença de ter um professor ou uma 

professora? 

Mafalda - É igual professor. 

R- Mafalda, tu dizias-me que achas que quando perante um rapaz que jogue muito 

bem e uma rapariga que jogue muito bem o professor vai tender a beneficiar mais a 

rapariga?  

Mafalda - Não professor, depende da modalidade. 

R- Porque é que achas que acontece? 
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Mafalda - Por exemplo professor, a futebol se a rapariga tiver muito jeito e o rapaz 

também tiver muito jeito, mas como é óbvio o rapaz pode ter mais jeito porque é uma 

modalidade mais masculina, que é praticada mais por rapazes. O professor é capaz 

de beneficiar a rapariga porque é rapariga e se calhar não está tao à vontade como 

um rapaz nessa modalidade.  

R- Sílvia queres acrescentar alguma coisa? 

Sílvia - (Acena negativamente). 

R- Agradeço-vos a atenção e a disponibilidade, além da vossa colaboração neste 

estudo. 

 


