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RESUMO 

O Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão1. Como forma de retratar e refletir sobre esses 

desafios, experiências e dificuldades que ocorreram no estágio, surge o presente 

documento – o Relatório de Estágio. Este encontra-se organizado em 4 

capítulos: Pré-Época, que contextualiza o meu percurso académico, apresenta 

as expetativas e o impacto face aos primeiros momentos do estágio profissional; 

Terreno de Jogo, enquadra a Escola e o EP, assim como é caraterizada a escola 

e contexto escolar do estágio. Complementarmente, é destacado o contributo da 

Orientadora do Estágio, do Professor Cooperante e respetivo núcleo e, 

caraterizada a turma; Premier League da Formação, construída segundo as três 

áreas de desempenho2: Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, que se reporta à realização da prática, dando ênfase às 

dificuldades sentidas e estratégias para fazer face às mesmas; Área 2 - 

Participação na Escola e Relação com a Comunidade, destacando a experiência 

no que diz respeito ao Desporto Escolar, Direção de Turma, bem como às 

atividades desenvolvidas pela Escola; Área 3 - Desenvolvimento Profissional, 

salientando a importância da reflexão, da observação e a influência da 

comunidade de prática e as Considerações Finais e perspetivas futuras, 

principais conclusões que retiro do estágio e perspetivas de futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ENSINO-APRENDIZAGEM; INCLUSÃO; IDENTIDADE PROFISSIONAL

                                                      
1 Ministério da Educação (2001). Decreto-Lei n.º 240/2001 de 17 de agosto. Diário da República, 
1.ª Série - A, n.º 201, 5569-5572. 
2 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre 
em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 
2014/2015. Porto: FADEUP. Matos (2014). 
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ABSTRACT 

The Professional Internship has the purpose of integrating to professional 

life in a progressive and oriented way through the practice of supervised teaching 

in real context, developing the professional skills that promote in future teachers 

a critical and reflective performance, able to meet the challenges and demands 

of the profession3. As a way to portray and reflect on these challenges, 

experiences and difficulties that occurred on the internship, the present document 

is presented – The Internship Report. This is organised in 4 chapters: Preseason, 

that explains my academic background, presents the expectations and the impact 

facing the first moments of the internship; Game Field, falls within the School and 

the EP, as well as a characterization of the school and the school context. In 

addition, it is highlighted the contribution of the Internship Advisor, the 

Cooperative Teacher and the respective group and the characterization of the 

class; Training Premier League, built according to the three performance areas4: 

Area 1 - Organisation and Management of Teaching and Learning, which refers 

to the implementation of the practice, emphasizing the difficulties and strategies 

to tackle them; Area 2 - Participation at School and Relationship with the 

Community, highlighting the experience with regard to School Sports, Class 

Supervising as well as the activities developed by the school; Area 3 - 

Professional Development, stressing the importance of reflection, observation 

and the influence of the community of practice and the Final Considerations and 

future perspectives, main conclusions from the internship and perspectives for 

the future. 

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

TEACHING AND LEARNING; INCLUSION; PROFESSIONAL IDENTITY

                                                      
3 Decree-law no. 240/2001 of 17 of August 
4 Normas Orientadoras do Estágio Profissional 2014-2015 da FADEUP (FADEUP’s Internship 
Guidelines for 2014-2015) 
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PREÂMBULO 

Até ao ano de estágio o futebol caminhou lado a lado com o meu percurso 

formativo - licenciatura e mestrado (ambos inteiramente direcionados para o 

ensino da Educação Física). Neste ano abdiquei da sua prática para me entregar 

de corpo e alma às vivências e exigências que o estágio impunha. Deste modo, 

neste ano letivo transformei-me numa ex-atleta, convocada para o “Campeonato 

do Mundo dos estagiários de Educação Física”. Segundo, Cunha (2004)5 “os ex-

jogadores tiveram uma vivência prática muito grande. Passaram por inúmeras 

situações que são fundamentais para a prática desportiva, como diferentes 

métodos de treino, diferentes tipos de comando, vivenciaram as experiências 

boas e más que ocorrem durante um jogo e campeonato”. Este foi o modo como 

olhei a minha experiência. 

Como ex-atleta de Futebol e apaixonada pela modalidade, considero que 

as vivências desportivas por que passei influenciaram de forma preponderante 

a minha formação e construção da minha identidade profissional, que se 

configurou de forma mais vincada ao longo deste ano de estágio. Deste modo, 

considerando a ligação reciproca entre estes dois mundos (O Futebol e o ensino 

da Educação Física), optei por produzir o presente documento por recurso a uma 

metáfora. Neste pressuposto, parti da reflexão acerca da experiência vivida, das 

condições e do exercício da atividade experienciada em contexto de estágio. 

Tratou-se assim de espelhar uma identidade pessoal e profissional, que tem o 

futebol como “pano de fundo”. Como tal, convoquei para esta reflexão acerca do 

ano de estágio, o Futebol e a Educação Física (EF), na medida em que a prática 

desta modalidade, em conjunto com as vivências em contexto escolar me 

permitiram aceder a ensinamentos e experiências que moldaram a minha 

identidade profissional.  

A estrutura apresentada surge como uma forma de espelhar a realidade 

percebida enquanto estudante-estagiária, sob a alçada de um professor 

cooperante, que foi treinador, e que sempre fez questão de estabelecer a ponte 

                                                      
5  Cunha, F. A. d. (2004). Técnicos de Futebol: Ex-atletas ou professores de educação física? 

Consult. 1 de Maio de 2015, disponível em 
http://www.fcunha.com.br/artigo/Tecnicos%20de%20futebol%20ex%20atletas%20ou%
20professor%20de%20educacao%20fisica.htm 
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entre a disciplina de EF e o mundo do rendimento desportivo. Assim, a estrutura 

adotada funda-se na perspetiva de Silva (1995, pp. 31-32), que sublinha que 

“fragmentar um corpo é lançar vários olhares sobre ele – o objeto possui tantas 

potencialidades e interpretações como aquelas que lhe impomos, variando entre 

a interpretação do objeto isolado ou em presença, ou imposição de um contexto”. 

Neste enquadramento, assumindo a EF como o objeto em estudo, procurei 

interpretá-la, com base na metáfora e analogia com o Futebol, e não apenas 

como um objeto isolado.  

Neste propósito, fragmentei as diretrizes formais e a realidade 

experienciada, pelo que a Escola que me acolheu neste ano de estágio deve 

ser entendida como o Clube, envolto de treinadores experientes (professores 

do grupo disciplinar de EF); os alunos, como a equipa que orientei; o professor 

cooperante como o treinador principal, a orientadora da faculdade como a 

dirigente desportiva, a direção da escola, como a assembleia geral (também 

eles professores de EF); os colegas estagiários, como “olheiros” desportivos, 

e eu, enquanto estudante-estagiária, a treinadora adjunta, que procura 

entender e olhar o Futebol (EF), para além da conceção tática.  

Tomando como referência uma época desportiva, as aulas devem ser 

entendidas como dias de jogo e os treinos reportam-se à formação adquirida e 

às frequentes reuniões com o núcleo de estágio. O jogo, que “deixa de ser um 

circo, um campo de morte, para ser um lugar investido de múltiplos afetos. O 

meu adversário já não é o meu inimigo, é uma entidade travestida, mascarada, 

que por um mecanismo de especularidade, de alteridade reflexiva, me permite 

entender o meu lugar, o lugar do meu corpo, no seio da linguagem que o jogo 

descodifica” (Silva, 1995, p.80). Foi deste modo que procurei incorporar, cruzar 

e estabelecer relações entre os dois pilares da minha vida, que embora 

separados neste ano de estágio, se fundiram na construção da minha identidade 

profissional. De realçar que o recurso à metáfora retratada, ocorrerá a partir do 

subcapítulo “Soa o apito do árbitro e já rola a bola no Estádio GaiaSchool”, que 

se reporta aos momentos iniciais do estágio. 



 
 

INTRODUÇÃO 
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Introdução 

O presente documento, intitulado de Relatório de Estágio (RE), surge no 

âmbito da Unidade Curricular Estágio Profissional (EP), do segundo ciclo de 

estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundários da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). Conforme o Regulamento do EP6 o objetivo do estágio incide 

na inclusão do estudante-estagiário na vida profissional da docência de forma 

progressiva e orientada, sobre o supervisionamento da sua ação, em contexto 

real de ensino.  

Piéron (1996, p. 16) refere que o estágio se trata de um momento “que 

assume particular interesse na formação dos professores por ser uma etapa de 

convergência, de confrontação entre os saberes "teóricos" da formação inicial e 

os saberes "práticos" da experiência profissional e da realidade social do ensino.” 

Do mesmo modo, o estágio, na ótica de Freire (2001), carateriza-se como uma 

oportunidade para os estagiários aprenderem a investigar as suas práticas, 

promovendo a reflexão na ação e sobre a ação; atitude que proporciona a 

aquisição de conhecimentos sobre como ensinar e a consciencialização de 

crenças relativas ao ensino e desenvolvimento pessoal e profissional. Estas 

aprendizagens e desenvolvimento destacados devem-se também, na minha 

perspetiva, pelo facto do EP se configurar como um agente de socialização de 

excelência - tal como denomina Albuquerque (2003). Este entendimento é 

corroborado por Nóvoa (1991, p. 14), ao considerar que a “troca de experiências 

e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada 

professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e 

de formando”. Já nas normas orientadoras do estágio7 está veiculado que “o 

estágio desenvolve competências profissionais que promovem nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências da profissão” (p. 3).  

                                                      
6 Regulamento da unidade curricular Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Em 

vigor no ano letivo 2014/2015. Porto: FADEUP. Matos (2014). 
7 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre 

em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em vigor no ano letivo 

2014/2015. Porto: FADEUP. Matos (2014). 
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 Por seu turno, e considerando, à semelhança de Flores e Day (2006), que 

o percurso que carateriza o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

estudantes estagiários é influenciado por fatores mediadores (percurso 

biográfico, experiências sociais e vivências formativas e desportivas) que os 

formam e os identificam com a pessoa que hoje são, o presente documento foi 

elaborado atendendo a este fator. Deste modo, considerando que “a história de 

cada professor influencia a forma como este concebe a sua prática de ensino” 

(Moreira et al., 2015, p. 248), o presente documento foi elaborado fazendo um 

paralelismo com a modalidade de Futebol, porquanto a sua prática ao longo de 

vários anos teve um impacto significativo na pessoa que sou hoje e nas 

conceções que tenho acerca do processo de ensino-aprendizagem. Assim, o RE 

funda-se na perspetiva da socialização antecipatória, que a par das experiências 

e vivências proporcionadas pelo ano de estágio, contribuíram para a 

(re)construção da identidade profissional.  

O RE visa assim retratar as experiências vividas, ao longo do ano, 

interpretando e refletindo sobre as mesmas, como uma forma complementar de 

promover o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Este encontra-se 

estruturado em 4 capítulos: Pré-Época, que contextualiza o meu percurso 

académico, apresenta as expetativas e o impacto dos primeiros momentos do 

EP; Terreno de Jogo, onde é enquadrada a Escola e o EP propriamente dito, 

de um ponto de vista legal, institucional e funcional, assim como é apresentada 

a escola e o contexto escolar em que realizei o estágio. Complementarmente, é 

destacado o contributo da Orientadora do Estágio, do Professor Cooperante e 

do núcleo para o meu processo formativo e caraterizada a turma; Premier 

League da Formação, construída segundo as três áreas de desempenho 

definidas nas Normas Orientadoras do EP 2014-2015 da FADEUP, 

nomeadamente Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, 

que se reporta à realização da prática, dando ênfase às dificuldades sentidas e 

estratégias para fazer face às mesmas, tendo em conta os desafios com os quais 

me deparei (planeamento, disciplina, comunicação, conhecimento do professor, 

modelos de ensino, destacando-se um estudo realizado, no âmbito da inclusão 

de um aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE), sob a égide do 

Modelo de Educação Desportiva (MED) e a avaliação); Área 2 - Participação na 

Escola e Relação com a Comunidade, engloba a experiência no Desporto 
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Escolar (DE), Direção de Turma, bem como as atividades desenvolvidas na 

Escola; Área 3 - Desenvolvimento Profissional, incorpora a importância da 

reflexão, da observação e a vivência em núcleo de estágio, enquanto 

comunidade de prática; e por último as Considerações Finais e perspetivas 

futuras, em que são apresentadas as principais ilações que retirei do EP e 

perspetivas para o futuro.





 
 

1. PRÉ-ÉPOCA 
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1.1. Reflexão autobiográfica  

Desde os pontapés, ainda no ventre da minha mãe, passando pelas 

sapatilhas novas a cada semana da infância, até ao calçar da chuteira, foram 

acontecimentos que me levaram a percorrer o caminho até ao presente 

momento… 

Já lá vão vinte e três anos de vida, dos quais dez estão ligados ao 

Desporto, mais especificamente à prática de Futebol. Prática que sempre me 

proporcionou prazer, aprendizagens e bem-estar, motivando-me a percorrer o 

caminho para a EF. O principal motivo que me fez ingressar neste ramo foi o 

querer incrementar e estimular aqueles que me rodeiam, no sentido de 

desfrutarem dos benefícios do exercício físico e da prática desportiva. Este 

estímulo e motivação para contagiar os outros fundamenta-se no Desporto, na 

medida em que este moldou e vincou a minha personalidade, pelas caraterísticas 

e exigências da prática, em que sem empenho, dedicação, esforço e capacidade 

de trabalho raramente se obtêm resultados positivos.  

A vivência no seio do Futebol fez com que, ao longo do meu processo de 

formação escolar e pessoal, encarasse os dias como se fossem treinos em que 

se prepara o jogo decisivo que terá lugar no fim-de-semana. Deste modo, cada 

dia de escola, de estudo, de trabalho individual ou em grupo era encarado como 

um treino, pautado pelo espírito perfecionista; sempre procurei alcançar os 

melhores resultados académicos. Nem sempre o consegui! Mas no desporto 

também aprendi a ganhar e a perder. De facto, cada vitória e cada derrota trazem 

consigo uma nova aprendizagem. Esta vivência torna-nos mais críticos, mais 

reflexivos e conscientes da nossa realidade, colocando-nos à prova enquanto 

atletas, pessoas e cidadãos. Esta ideia é ilustrada por Bento (1998, p. 149), 

quando se refere ao desporto de competição: “pelos princípios, valores e 

objetivos, pelos métodos, regras e conhecimentos que regem o exercício, o 

treino e a competição, o desporto é um ato fundante do Ser do Homem, onde 

apesar de todos os abusos e cegueiras, o caminho do desporto vai na direção 

do homem e da vida, procurando tornar um e outra mais humanos (…)”. Foi esta 

aprendizagem que fez nascer em mim o desejo e ambição de escolher este 

caminho. Um caminho que me permitisse transmitir e cultivar nos jovens 

princípios e valores por meio do Desporto, no sentido de os formar e educar 

enquanto cidadãos. 
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O caminho começou a ser traçado com maior objetividade no Ensino 

Secundário, em que optei, por ingressar no Curso Tecnológico de Desporto. Esta 

opção implicaria uma mudança de Escola e, consequentemente, deixar para trás 

os velhos amigos. A enorme determinação em ser professora de EF ficou bem 

evidente nesta opção. Estava dado o primeiro passo em busca de um sonho, de 

um objetivo de vida, de um futuro que me permitisse ser e fazer o que realmente 

me preenchia em termos profissionais.  

O ingresso nesta viagem foi bastante positivo, não só pelas marcas 

deixadas por alguns professores, que via como exemplos a seguir pela entrega 

e dedicação que evidenciavam, mas também pelo facto de ter adquirido 

capacidades organizativas e de gestão de eventos. Estas aprendizagens, hoje 

reconheço, que são fundamentais ao professor de EF, na medida em que as 

tarefas organizativas fazem parte do seu quotidiano. No curso tive experiências 

ao nível da organização do Corta Mato Escolar e de torneios, entre outras 

atividades. Face a esta diversidade de experiências, considero que o ingresso 

no curso tecnológico foi de facto um momento de afirmação, em que comecei a 

fazer jus à pergunta “o que queres ser quando fores grande?”, e à qual, desde 

de pequena respondo: “Professora de Educação Física”.  

Poucas foram as dúvidas que ao longo da infância e adolescência 

pairaram sobre mim, pelo que, findado o Ensino Secundário e consciente daquilo 

que realmente queria em termos profissionais, enveredei por um curso superior, 

também ele estreitamente ligado ao ensino - a licenciatura em Educação Física 

e Desporto Escolar, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Esta fase da minha vida, ainda que distante da cidade de onde sou natural e do 

clube que representava, e da exigência académica, não me fez abdicar do 

Desporto. Consegui conciliar os meus dois grandes amores - o Futebol e a 

formação em EF. Nesta fase, os efeitos positivos que o Desporto tinha sobre 

mim estavam presentes, nomeadamente na capacidade de organização, de 

gestão e de trabalho, bem como na capacidade de lutar pelo que gostava. 

Neste período, fruto da mobilidade internacional que realizei no segundo 

ano de Licenciatura, por um período de 6 meses, em João Pessoa, estado de 

Paraíba, Brasil, tive oportunidade de vivenciar outras realidades e conceções da 

EF. Esta passagem permitiu-me vivenciar contextos de vida diferentes, em que 

apesar das condições e meios desportivos não primarem pela excelência, o 
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gosto pela prática e ensino por parte de professores e alunos sobrepunha-se aos 

recursos existentes. No ensino superior, testemunhei um ensino direcionado e 

contextualizado com a prática, ficando evidente a intenção e cuidado para que 

houvesse transfer e contextualização das unidades curriculares (por exemplo, 

aprendizagem motora e fisiologia do exercício), com a disciplina de EF. A matéria 

era fundamentada com recurso a exemplos práticos. Esta aventura foi 

marcadamente positiva, recheada de experiências e novas aprendizagens, 

tendo vivenciado a perspetiva de que “a educação física, como área de matéria 

do currículo escolar, não é uma realidade monolítica, é um terreno partilhado e 

disputado por tradições e comunidades de prática” (Graça, 2012, p. 101). 

Concluída a licenciatura, decidi aprofundar os conhecimentos teórico-

práticos na área de Ensino da EF, ingressando no Mestrado na FADEUP, por 

muitos considerada a melhor Faculdade de Desporto do País. Nesta incursão 

perspetivava uma formação mais objetiva, eclética e direcionada para o ensino 

que, à partida, na UTAD não se viabilizava, face ao plano de estudos e 

testemunhos de colegas que já tinham vivenciado o 2º ciclo de estudos nesta 

instituição.   

A par do percurso académico, destaco as experiências como monitora no 

campo de férias de onde sou natural – Santa Maria da Feira -, que abarca alunos 

do 1º ao 3º Ciclo. Esta atividade permitiu-me ter um contacto com uma população 

que não é diretamente abordada nos cursos de formação de professores. 

Atendendo a este facto, e olhando para o estado atual do ensino, e em particular 

para as candidaturas nacionais de professores, considero que este contacto com 

as faixas etárias mais baixas se revela preponderante e produtivo, porquanto 

existe maior probabilidade de no início da atividade profissional ingressar nas 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s). 

De um modo geral, os meus últimos anos de formação estão inteiramente 

ligados ao ensino e com uma relação especial com o desporto. Acredito 

plenamente que o desporto tem um grande potencial ao nível dos valores e de 

integração social, contribuindo, assim, para o desenvolvimento integral do ser 

humano. 
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1.2. O pontapé de saída num jogo sem tempo pré-definido 

Após um intensivo ano de formação, no 1º ano de Mestrado de Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS), cada dia vivido 

aproximava-se cada vez mais do início do campeonato mundial - o EP. Para 

embarcar nesta viagem, a minha bagagem de mão começou a ser objetivamente 

construída neste primeiro ano de Mestrado. De facto, o ensino da EF e toda a 

envolvência escolar assumiram-se como o principal esquema tático. Este 1º ano 

levou-me, essencialmente, a conhecer táticas e “situações de bola parada”, ou 

seja, os fundamentos teóricos, tendo também permitido ter um primeiro contacto 

com a realidade escolar, pela lecionação de algumas aulas práticas no âmbito 

da didática. Porém, esta experiência foi muito superficial, já que aconteceu 

sempre em grupo e a lecionação de aulas foi esporádica, não havendo lugar à 

sistematização. Neste sentido, considero que o verdadeiro contacto com o 

contexto real de ensino e com a comunidade escolar só se consumou neste ano 

de estágio.  

A poucas horas do primeiro campeonato mundial enquanto treinadora 

(adjunta), de entre os objetivos a que me propus, pretendida incrementar, 

fomentar e/ou limar o conhecimento e experiências adquiridas na formação. 

Deste modo, pretendia incorporar a noção de formação continuada de forma a, 

à semelhança do que advoga Ferreira (2003, p.4), me tornar uma professora 

capaz de “utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para desenvolver-se 

em contextos pedagógicos práticos preexistentes”. Neste sentido, pretendia 

recorrer à experiência adquirida na minha vivência desportiva, do pouco contacto 

com o contexto escolar (proporcionado no primeiro ano de mestrado), e também 

às vivências nos campos de férias, enquanto monitora de atividades desportivas. 

Todavia, era sobretudo através do contacto com o professor cooperante, 

orientadora da faculdade e colegas do Núcleo de Estágio, que ambicionava 

aprofundar e adquirir novos conhecimentos, perspetivas, métodos, estratégias, 

etc. Assim esperava que o estágio me enriquecesse todos os dias com novas 

aprendizagens e que se constituísse como um meio de conquistar alguma 

autonomia pessoal, para que pudesse testar na prática pedagógica alguns dos 

fundamentos e conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do meu percurso 

pessoal e académico. 
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A par da ansiedade vivida, fui refletindo e antecipando algumas 

dificuldades que poderia encontrar, com o intuito de traçar possíveis estratégias 

de superação. Assim, parti consciente de algumas limitações inerentes à minha 

capacidade de projeção de voz e de alguma insegurança face a algumas 

matérias/modalidades que poderia ter que lecionar. Antevia a necessidade de 

formação e de investimento complementar em determinadas modalidades e/ou 

conteúdos, nomeadamente na dança, na natação, no corfebol e na orientação, 

que pela falta de vivências e contacto, suscitavam em mim alguma insegurança. 

Paralelamente, ambicionava a criação e conquista de um espaço e ambiente de 

aula agradável, onde os alunos se sentissem motivados e manifestassem 

vontade e um gosto especial pela prática. Estes eram os meus desafios, que 

simultaneamente, se constituíam como uma grande incógnita, nomeadamente 

sobre o caminho que deveria percorrer para alcançar a meta definida. 

Interroguei-me inúmeras vezes acerca de qual deveria ser a postura a adotar 

perante os alunos, uma vez que tinha consciência que nos primeiros momentos 

seria crucial a adoção de uma postura firme e assertiva, que se consumaria 

numa estratégia de ensino por comando, por forma a conquistar o respeito e 

disciplina dos alunos. Contudo, receava não saber em que momento poderia 

integrar outros estilos de ensino, no sentido de atribuir alguma autonomia e 

participação ativa dos alunos, gerando, consequentemente, um ambiente/clima 

motivacional mais positivo e interativo. Neste âmbito, Mosston e Ashworth (1986) 

advogam que os pressupostos de cada estilo de ensino têm uma importância 

particular em função dos objetivos de ensino-aprendizagem almejados, pelo que 

devem ser os próprios objetivos a demandar a opção por diferentes estilos de 

ensino. Concomitantemente, a opção por determinado estilo de ensino a adotar 

deve considerar o nível de desenvolvimento dos alunos e das suas 

possibilidades de conquistas e avanço na aprendizagem, entre outras variáveis 

que se manifestam no contexto das aulas. Segundo os mesmos autores, mesmo 

no decorrer da aula, e em função de necessidades e propósitos específicos, o 

professor pode mudar de estilo de ensino. Atendendo a este facto, o autor 

advoga que nenhum estilo de ensino deve ser considerado, por si só, melhor ou 

mais adequado que um outro. 

A par destas inseguranças e incógnitas, também tinha consciência que 

deveria ter uma atenção especial nas formas de comunicação e de instrução, 
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dado que quando integrei a curta prática pedagógica no primeiro ano de 

mestrado, tinha tendência de fornecer demasiada informação na apresentação 

das tarefas, comprometendo, em alguns casos, a compreensão por parte dos 

alunos.  

Estas eram efetivamente as limitações pessoais e profissionais que 

reconhecia e identificava, mas, por outro lado, estava ciente que o estágio 

poderia abrir outro leque inesperado de dificuldades e debilidades. Todavia, e 

caso tal se sucedesse, sentia-me energeticamente capaz e predisposta para 

reconhecer e aprender com os erros e fragilidades, perspetivando uma 

recorrente e contínua busca de estratégias de sucesso.  

Pretendia que o estágio se afirmasse efetivamente como uma experiência 

enriquecedora, pelo que não deveria cingir-me apenas ao prescrito pelo 

treinador, ou seja, por um caminho pautado pela segurança, pela rotina, por 

aquilo que já era sabido. Deste modo, parti com vontade de arriscar, de 

experimentar, de testar, de correr “riscos” calculados, isto é, aplicar algo novo, 

sem medo de errar, complementado pela reflexão na e sobre a ação. 

Paralelamente, também esperava contar com a disponibilidade e partilha de 

conhecimentos por parte do treinador, de forma a aprender com a sua 

experiência e com os seus feedbacks no sentido de melhorar a minha atuação, 

contribuindo igualmente para uma formação que “fosse para além dos livros”. Do 

mesmo modo, ambicionava contar com a vasta experiência da dirigente 

desportiva, tendo perspetivado um ano enriquecedor por recurso à descoberta 

guiada, com o desejo de percorrer com ela os caminhos vastos do conhecimento 

didático-pedagógico. Esperava também que os olheiros desportivos, cada um 

com as suas particularidades, competências e personalidades, contribuíssem 

para um acréscimo de aprendizagem no percurso conjunto que iríamos 

enfrentar; e que esse fosse pautado por um espírito de trabalho, empenho e 

união. 

Atualmente, são inúmeras as doenças e síndromes identificadas na 

sociedade. Assim, enquanto estagiária e futura docente um dos maiores desafios 

pautava-se pela possibilidade de ser confrontada com uma turma que incluísse 

alunos com NEE. Neste âmbito, e embora tenha tido no plano de estudos da 

Licenciatura uma unidade curricular denominada “Educação Física Adaptada”, 

esta circunscreveu-se à identificação e descrição das doenças e ao contacto com 
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modalidades adaptadas. Deste modo, era para mim um enigma as formas de 

atuação e estratégias de integração a adotar, pelo que esta se assumia como 

uma das grandes lacunas da minha formação e, como tal, um dos desafios que 

o estágio me poderia proporcionar. 

Por último, mas não menos importante, pretendia perceber de forma mais 

transparente a dinâmica de funcionamento e de comunicação das estruturas e 

departamentos da escola enquanto instituição. 

Por entre as expetativas criadas e a vontade de me envolver neste jogo 

de emoções fortes, coloquei a braçadeira de treinadora no braço e desloquei-me 

para o Estádio que passaria a ser a minha segunda casa. Um estádio que, pelas 

pessoas que nele exerciam diariamente a sua profissão, acreditava ser provido 

de ensinamentos e experiências propícias ao meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

Soa o apito do árbitro e já rola a bola no Estádio GaiaSchool 

Tendo já sido dado o pontapé de saída neste campeonato do mundo, sem 

data prevista para disputar a final (dada a necessidade de uma formação e 

investimento contínuos), faço desde já um balanço positivo à passagem por esta 

“fase de grupos” inerente à formação inicial. Fase de grupos esta que considero 

apenas parte de um longo processo, no qual, enquanto atleta-treinadora adjunta, 

fui agregando experiências e refletindo, de forma a (re)construir saberes que me 

permitiram modificar a prática profissional.  

Por entre vitórias e derrotas, o estágio foi espelhando a ação e influência 

de múltiplos fatores que decorrem dos contextos institucionais, assim como das 

caraterísticas individuais. Neste sentido, e segundo a minha vivência e 

perspetiva, considero que o grande objetivo de aprender a ensinar se 

fundamentou pela interação de diversos contextos: o contexto formativo, com 

particular destaque para os conhecimentos e experiências adquiridas na 

licenciatura e no primeiro ano de mestrado, mas também por um contexto 

prático, oriundo da prática pedagógica e de relatos da experiência do treinador. 

Este facto é sustentado por Beeth e Adadan (2006), ao considerarem que tanto 

os cursos, quanto as experiências adquiridas pelo estudante estagiário nas 

escolas têm um papel complementar no desenvolvimento académico-

profissional do processo de aprender a ser professor. 
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Neste contexto, a aprendizagem teve diferentes influências que se 

repercutiram na minha prática, nomeadamente, a experiência do treinador, a 

cultura do clube e do restante grupo de treinadores. No que concerne ao 

treinador, a sua experiência e cultura ficou logo patente no seu discurso e na 

propensão para refletir sobre um vasto leque de realidades e histórias vividas, 

no ambiente escolar e de treino. Deste modo, considerei, logo à partida, estar 

salvaguardado um primeiro caminho para a aprendizagem – os momentos de 

reflexão e diálogo com o treinador.   

No respeitante ao clube que me acolheu, destaco as inúmeras iniciativas, 

que ao longo da época, foram implementadas, quer no âmbito desportivo, quer 

nas restantes áreas de formação, envolvendo os atletas e toda a comunidade 

escolar. Enquanto treinadora pertencente ao departamento da EF, destaco não 

só os torneios organizados ao longo da época, mas também a importância que 

era atribuída pelo clube à condição física, dado que largos minutos do treino 

eram dedicados, por todos os treinadores, ao desenvolvimento das capacidades 

condicionais e coordenativas. Embora seja um objetivo claro da EF, enquanto 

aluna, não vivenciei tamanha importância nas aulas. A condição física era 

desenvolvida pontualmente ao longo do ano e integrada num contexto avaliativo. 

Ainda que este primeiro impacto com o desenvolvimento da condição física tenha 

despoletado em mim alguma insegurança, dado o conhecimento superficial 

acerca dos processos de planeamento mais ajustados, o campeonato começou 

a corresponder à expetativa que tinha acerca dos desafios que iria enfrentar no 

estágio.  

Ao longo do tempo, o campeonato constituiu-se não só num espaço de 

construção de novos conhecimentos, mas também como uma oportunidade de 

troca de saberes, que permitiram repensar e (re)construir formas de intervenção 

(fruto da dinâmica da equipa técnica, mas também do contacto com a restante 

estrutura humana do clube). Face a esta vivência intensa, a prática pedagógica, 

que o campeonato mundial me proporcionou, exerceu um relevante papel na 

construção da minha identidade profissional. Identidade esta que, no meu ponto 

de vista, se assemelha à definição de paradigma elaborada por Kuhn (1972), 

definindo-o como um conjunto de conceções básicas que um indivíduo (ou 

grupo) possui, permitindo-lhe uma determinada visão do mundo e da sua 

natureza. Porém, e apesar de inicialmente ter as minhas convicções, ideologias, 
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modelos e conceções de ensino (provenientes da formação académica) e da 

socialização antecipatória, aquando do campeonato, senti grande dificuldade em 

transpor para a prática pedagógica a identidade que tinha construído até então. 

Esta dificuldade deu-se, sobretudo, ao “paradigma” do treinador, que era 

demasiado vincado nos seus anos de experiência, face a uma abordagem 

marcadamente tradicional. Trata-se de uma conceção centrada no professor, na 

qual o aluno escuta as prescrições que lhes eram emitidas. Esta centralidade no 

professor, incide “não só das decisões sobre o que fazer, mas, também, na 

condução de um processo didático-metodológico em que a aprendizagem estava 

amparada nas crenças e valores do professor” (Bossle & Neto, 2009, p. 95). 

Perspetivava também contactar com um leque mais alargado de matérias 

de ensino. Contudo, estas acabaram por se cingir ao Voleibol, Futebol, 

Basquetebol e Ginástica, contrapondo, de igual modo, uma outra expetativa 

inerente ao cumprimento dos Programas Nacionais de Educação Física 

(principalmente às matérias a lecionar). Este acabou por ser “substituído” pelas 

ideologias construídas nos anos de experiência do treinador, impondo a 

lecionação daquelas quatro modalidades e a não consideração dos níveis de 

especificação dos conteúdos retratados no Programa Nacional de Educação 

Física (PNEF).  

O momento que mais expectava, e, que simultaneamente, mais receava, 

incidia sobre o modo como conseguir liderar a equipa, em particular do primeiro 

contacto e dos jogos iniciais. Contudo, e face à tomada de decisão por parte do 

treinador, que seria ele a orientar os primeiros treinos - com o intuito de 

disciplinar as equipas -, este “desafio” acabou por não ser verdadeiramente 

vivenciado.  

Como expetava, o campeonato constituiu-se como um meio propício do 

despoletar de debilidades e limitações, que não tinham sido verdadeiramente 

colocadas à prova nos anos de formação escolar. Neste âmbito, uma das 

limitações com a qual me deparei incidiu sobre o diagnóstico, que consiste 

segundo Rosado e Mesquita (2011) na identificação do erro, na reflexão sobre a 

sua natureza e importância e na identificação das suas causas. No entendimento 

de Hoffman (1977) esta é também uma limitação de muitos professores, que não 

conseguem identificar erros críticos nas respostas dos alunos e/ou não 

interpretam corretamente o seu significado. Desta dificuldade, uma outra se fez 
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sentir e que incidiu no impacto/reconhecimento de que, mesmo estando perante 

matérias alvo de foco na licenciatura e MEEFEBS, senti dificuldades em 

prescrever exercícios corretivos e/ou ajustar o grau de dificuldade, em especial 

na modalidade de Voleibol. Neste contexto, destaco Tom & Valli (1990), ao 

afirmarem que para além da base de conhecimentos disponibilizados pela 

investigação académica, reconhece-se também a existência de uma base de 

conhecimento derivada da teorização da prática (craft hnowledge), que se 

distingue da anterior por ser em grande parte tácita, situacional, não codificada. 

Complementarmente, Calderhead (1988) advoga que o conhecimento 

proposicional da matéria, das teorias de aprendizagem ou do desenvolvimento 

curricular não são traduzíveis diretamente para a ação. Do mesmo modo, 

confrontei-me na prática com esta realidade, também defendida por Lampert 

(1990), que afirma que o conhecimento proposicional informa a prática, mas não 

está preparado para responder com prontidão às exigências imediatas e 

particulares das situações concretas. 

À parte das primeiras questões de planeamento e gestão do processo 

ensino-aprendizagem da época desportiva, as minhas expetativas face ao clube 

foram, desde o primeiro dia, positivas, isto tendo em conta os espaços 

desportivos, todos com excelentes condições. Do mesmo modo, senti-me bem 

recebida pelos sócios e estrutura humana, nomeadamente os funcionários, que 

se mostraram disponíveis para me auxiliar no necessário. Paralelamente, a 

presença numa reunião geral de treinadores, contribuiu para que tivesse um 

enorme sentimento de pertença. Esta sensação fez-me “descer à terra” e 

constatar que a integração num estabelecimento de ensino se tornaria real. 

Considero que esta primeira reunião foi importante, na medida em que me 

permitiu aceder a uma outra perspetiva acerca da dimensão do clube (número 

de treinadores, atletas e estrutura humana), da sua organização, dos 

departamentos e núcleos existentes, assim como das normas de funcionamento 

e responsabilidades que iria assumir enquanto treinadora no clube. Também a 

presença na primeira reunião do grupo disciplinar reforçou esse sentimento de 

pertença, assim como, através da divergência de ideias e convicções por parte 

dos treinadores, me impulsionou, desde logo, a refletir sobre os vários pontos de 

vista expostos e argumentados. Deste modo, a minha perspetiva e conceção de 
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EF começou, a partir daqui, a ser objeto de análise e reformulação, mediante o 

testemunho de alguns depoimentos e pontos de discussão entre os treinadores. 

Já o primeiro dia de contacto com as instalações e infra-estruturas do 

clube espelhou, desde logo, uma boa gestão e organização. Mencione-se a título 

de exemplo, a plataforma online criada, que facilita o acompanhamento dos 

Encarregados de Educação - o software GIAE (Gestão Integrada para 

Administração Escolar) destinado aos docentes, no qual são registados os 

sumários, as faltas, os testes, a entrada dos atletas no clube, etc. Esta sensação 

gerada acerca da boa dinâmica do clube, também se refletiu na gestão dos 

espaços de EF e na inclusão de regras de funcionamento no clube e no próprio 

ginásio. 

Apesar das infraestruturas e recursos de qualidade que o clube continha, 

foram, tal como destacado anteriormente, enfrentados alguns imprevistos, 

adversidades e limitações. Porém, apesar de tal cenário, e como referem 

Shigunov et al. (2002, p. 96) “o contacto com a realidade e contexto da profissão 

leva-nos à descoberta da vocação para ser professor”. Assim foi comigo. Foi a 

confirmação daquilo que eu já sabia que queria ser – Professora de Educação 

Física. 





 
 

2. O TERRENO DE JOGO 
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2.1. A Escola enquanto instituição 

A escola é, de acordo com Meneses (1999), provavelmente uma das 

instituições mais importantes das sociedades contemporâneas, pelo que não 

deve ser apenas um local de instrução, mas um local onde se personaliza, 

socializa e educa a criança e o jovem para a sociedade em que se insere. Neste 

seguimento, Schmidt (1989, p. 12), considera que a Escola é “uma instituição 

social, inserida numa certa realidade, na qual sofre e exerce influência, pelo que 

deve organizar o ensino de forma a considerar o papel de cada indivíduo e de 

cada grupo organizado dentro da sociedade”. Este papel da escola foi reforçado 

pela implementação da Gestão Flexível do Currículo, que, segundo Roldão 

(1999, p. 16-17), se pauta por “um papel nuclear das escolas como centros de 

gestão educativa contextualizada.” Neste sentido, viabiliza-se a construção de 

uma “cultura de escola” própria e única, capaz de responder às necessidades de 

cada escola, dos seus agentes – professores e alunos - e de se afirmar enquanto 

organização individual, cuja identidade importa preservar. É neste sentido que 

Costa (1991) advoga o princípio da liberdade de ensino, estando estreitamente 

relacionado com os direitos de participação e de identificação com a própria 

escola, pelo que esta deverá adotar modelos educativos expressos em projetos 

educativos próprios, de acordo com a pluralidade e a diversidade dos elementos 

que integram as comunidades educativas a que pertencem. Neste contexto, tem 

sido valorizada uma maior autonomia das escolas, em que os professores devem 

ser entendidos como profissionais que procuram identificar e compreender 

problemas educativos, e, consequentemente, arquitetar soluções para os 

mesmos, no âmbito do currículo nacional. Assim, os professores devem assumir 

um grande protagonismo na gestão flexível do currículo. Neste âmbito, Roldão 

(1999, p. 18) atribui aos professores o estatuto de especialistas, com o poder de 

decidir acerca do modo como desenvolve o seu trabalho, “a capacidade de 

analisar e avaliar a acção desempenhada e introduzir-lhe ajustamentos – 

reflexividade e a pertença a – e o reconhecimento por – uma comunidade de 

pares, com identidade científica e profissional própria e com práticas 

profissionais partilhadas, consubstanciado na construção de Projetos (Projeto 
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Educativo de Escola (PEE)8, Projeto Curricular (PC)9 e Projeto Curricular de 

Turma (PCT))”10. A mesma autora advoga ainda que se entendermos “a escola 

como uma instituição curricular, o projecto educativo de cada escola deve ser 

visto também numa perspectiva curricular (ou mesmo num projecto curricular), 

onde se definem opções quanto às aprendizagens consideradas como 

prioritárias (dentro das balizas do currículo nacional) e quanto aos modos que se 

considerem mais adequados para o conseguir com sucesso” (p.29). Por sua vez, 

neste exercício da autonomia da escola, o PC, articulado com as decisões de 

política educativa e com as orientações organizativas do agrupamento e da 

escola, desempenha um papel fundamental como dispositivo para harmonizar 

decisões estruturadas e partilhadas pela equipa de professores de um 

agrupamento, da escola ou de uma turma, tendentes a dotar de maior coerência 

a sua atuação. Torna-se assim possível reunir as intenções curriculares 

nacionais com as necessidades da escola e concretizar propostas de 

intervenção pedagógica, trabalhadas de acordo com as especificidades do 

contexto, tendo em conta os vários níveis de decisão e da ação educativa. Assim, 

e segundo Leite et al, (2001, p.16), os projetos curriculares pretendem “ser meios 

facilitadores da organização de dinâmicas de mudança que propiciem 

aprendizagens com sentido numa escola de sucesso para todos.”  

Neste seguimento, Tardif e Lessard (2005, p. 55) consideram a escola 

como “um espaço sócio-organizacional no qual atuam diversos indivíduos 

ligados entre si por vários tipos de relações – professores, alunos, pais e 

Encarregados de Educação, que participam de forma ativa no percurso escolar 

do seu educando e no funcionamento dos próprios estabelecimentos de ensino”. 

                                                      
8 O PEE está consagrado na lei, nomeadamente no decreto-lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro, surgindo ligado à noção 
de autonomia da escola. No seu preâmbulo é atribuída à escola a competência para a elaboração do seu projeto 
educativo numa perspetiva de desenvolvimento da autonomia. No decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, o projeto 
educativo de escola é entendido como: o documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e 
aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os 
princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa” 
(DL 115-A/98, de 4 de Maio, artigo 3º, n.º2, alínea a). 
9 O PC é, segundo Pacheco (2001, p. 91), uma adaptação do currículo pelos professores tendo em atenção a 
prescrição existente e o contexto escolar em que se desenvolve, representando a articulação das decisões da 
administração central com as decisões dos professores tomadas no contexto da escola e funcionando como um elo 
de ligação intermédio entre o currículo base e o projecto educativo da escola, por um lado, e a planificação de 
actividades que cada professor prepara, por outro. 
10 O PCT é um documento que deve ser elaborado por todos os professores de uma determinada turma. É a 

interpretação do currículo ao nível micro, em função da diversidade de cada turma. 
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A escola deve assim ser entendida, segundo Alarcão (2003, p. 81), como 

“um sistema local de aprendizagem, que se situa num território específico, 

desenvolve a sua dinâmica própria”, na medida em que, tem agora, legalmente, 

o poder de “tomar decisões nos domínios estratégico, pedagógico, 

administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu projeto educativo e 

em função das competências e dos meios que lhe são consignados” (p.5).11   

Por outro lado, na sociedade atual, e segundo Siedentop et al. (2004), a 

escola figura-se ainda como a instituição mais bem qualificada para proceder à 

formação do cidadão desportivamente culto, desportivamente instruído, 

competente e entusiasta. Formação esta que é conseguida através da disciplina 

de EF. Nesta perspetiva, e tal como advoga Bento (1999), a EF tem que ser 

encarada como uma disciplina relevante do currículo escolar, que vai muito para 

além de físico, onde o movimento e o desporto, enquanto matéria de ensino, 

estão inerentes. Deve ser assim entendida como uma disciplina curricular que 

torna o desporto como uma forma específica de lidar com a “corporalidade”, 

enquanto sistema de comportamentos culturais, marcado por normas, regras e 

conceções socioculturais. 

 

2.2. A UEFA (Utilidade da Educação Física Atualizada) na escola 

A importância da disciplina de EF no contexto educativo e curricular é 

desde logo assumida pela Constituição da República Portuguesa (Artigos nº 70, 

73 e 79)12, reconhecendo que esta tem um papel fundamental no 

desenvolvimento social, quando vista no contexto de uma atividade eclética e 

inclusiva que promove a saúde e o bem-estar. Neste seguimento, e tal como 

defende Crum (1993), a EF é muito mais do que o desenvolvimento da aptidão 

física, que um espaço recreativo e de divertimento, podendo deter três papéis 

principais, nomeadamente a aquisição de condição física, a estruturação do 

comportamento motor (uma corporalidade consciente) e a formação pessoal, 

cultural e social. Contudo, e tal como exalta Graça (2012, p.101), “a Educação 

Física é pois um mar alimentado por fontes e cursos de água com os mais 

                                                      
11 Ministério da Educação. (1998). Decreto-Lei nº 115-A/98, 4 de Maio. Diário da República, 1.ª 
Série, n.º 102, 1988 (2) - 1988 (14). 
12 Assembleia da República. (2005). Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12 de Agosto. Diário da 
República, 1.ª Série, n.º 155, 4642-4686. 
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variados caudais. Por míngua dos caudais, por falta das chuvas e por 

evaporação das águas, o mar pode regredir e no limite desaparecer”.  

Neste entendimento, considero que o modo como alguns professores 

implementam a EF, tende a não ser coerente. Assiste-se a uma EF alimentada 

de formas distintas, pela inclusão, ou não, dos três papéis mencionados por 

Crum, não fazendo muitas vezes jus ao seu valor educativo e à sua missão 

formativa. Atendendo a esta realidade, considero que a EF deve ser alimentada 

pela renovação de discursos e práticas, não se prendendo apenas ao papel 

inerente ao desenvolvimento da aptidão física, como alguns profissionais ainda 

o fazem. 

Já enquanto professora estagiária, senti necessidade da mudança, pois 

confesso que até à incursão pelo EP o lado formativo da disciplina estava, de 

certo modo, desmerecido. Porém, ao longo do estágio procurei rumar em direção 

aos três grandes papéis da EF, tendo conseguindo desvendar e demarcar com 

maior clareza, fruto da experiência, discurso e depoimentos do treinador, o lado 

formativo e educativo da disciplina. Neste sentido, aprendi a identificar os 

momentos em que a educação sobre o aprender a estar, a trabalhar e a respeitar 

o trabalho do outro se deve sobrepor à aprendizagem das habilidades motoras. 

É neste meio, e, por exemplo, através do trabalho de condição física que os 

atletas devem desenvolver o espírito de sacrífico e capacidade de trabalho, de 

forma a perceberem que sem esforço, empenho e rigor no cumprimento das 

tarefas, não obterão resultados. E esta é uma mensagem, uma construção da 

mente, um induzir de atitudes que os atletas devem desenvolver e transpor para 

o exterior da aula, no sentido de se consciencializarem para uma forma de estar 

na vida e para a construção do seu futuro enquanto pessoas. 

Vários são os argumentos que refletem a importância da inclusão desta 

disciplina no currículo nacional, assim como são inúmeros os fatores que 

argumentam no sentido da sua necessidade e direito. No entanto, e apesar do 

reconhecido valor da EF, suportado, por exemplo, pela OMS (Organização 

Mundial de Saúde) - que aponta a EF como o principal meio de promoção da 

prática de atividade física -, as medidas que têm sido tomadas por parte dos 

governos de todos os países (inclusive o Português) e a reformulação dos 

programas/currículo nacional, vão ignorando e/ou contrariando a sua 

importância. Neste seguimento, destacam-se medidas como a redução da carga 
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horária da EF no ensino básico e secundário, assim como as alterações ao nível 

da valorização da classificação da disciplina no ensino secundário. Se olharmos 

o ensino básico, em 2001, quer no 2º ciclo, quer no 3º ciclo, a carga horária 

semanal encontrava-se concretamente determinada em 135 minutos. Contudo, 

no 3º ciclo, a EF passa a ser inserida numa área disciplinar, denominada 

Expressões e Tecnologias, que alberga quatro disciplinas. Esta integração, veio 

determinar uma real hipótese de redução da carga horária da disciplina, uma vez 

que está estipulado um total de 300min para a área disciplinar. Assim, e estando 

atribuídos 90/min para a Educação Visual, sobram 210/min para as restantes 

disciplinas, o que poderá comprometer o alcance dos 135/min dedicados à EF 

(que já vinha a ser aplicado desde 2001). Já no que respeita ao Ensino 

Secundário, o que se assiste é ao estabelecer de uma carga mínima: 150 

minutos, pelo que caiu a carga horária estabelecida em 2004 (180/min), tida por 

adequada em termos de formação integral.  

Atendendo a este panorama, considero que o abandono de uma carga 

horária semanal normativamente determinada constitui, desde logo, uma porta 

aberta a futuras desvalorizações da EF no contexto escolar; gerará tendências 

escolares para a adoção desse mínimo, e, potenciará situações de desigualdade 

entre alunos de diferentes escolas. Desvalorização essa que é de certo modo 

evidenciada nas matrizes curriculares de 2012, que atendem a uma redução da 

dispersão curricular, concretizada no reforço de disciplinas consideradas 

fundamentais, mas onde a EF não faz parte desse “leque” que incluiu o 

Português, a Matemática, a História, a Geografia, a Físico-Química e as Ciências 

Naturais, assim como o ensino do Inglês, que passará a ser obrigatório por um 

período de cinco anos. 

Por sua vez, e no que concerne ao domínio dos efeitos da avaliação no 

ensino secundário, a classificação na disciplina de EF é considerada para efeitos 

de conclusão do nível secundário, mas não entra no apuramento da média final, 

exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos na área do desporto (artigo 

28º, nº 4), ao invés do que ocorria anteriormente. Neste contexto, e tendo em 

conta que se considera que todas as disciplinas do programa do secundário 

devem ter o mesmo tratamento, a EF não deve ser exceção, na medida em que 

também são testadas aptidões e adquiridas competências, tal como nas 

restantes disciplinas.  
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Com as medidas implementadas, considero existir uma desvalorização da 

disciplina de EF, curiosamente a única que trabalha num nível cognitivo, físico e 

psicológico, incutindo nos seus alunos a capacidade de resolução de problemas, 

de superação, de espírito de equipa, a socialização, etc. Neste contexto, como 

refere Graça (2012, p.98), “por muita vontade que os professores de educação 

física tenham em implementar programas consequentes de ensino e 

aprendizagem pautados pela exigência de rendimento à semelhança de outras 

áreas do currículo, eles têm que se confrontar inevitavelmente com uma teia de 

resistências e obstáculos”.  

Apesar destas resistências, considero, à semelhança de Batista e Queirós 

(2015, p.40) que “o caminho da educação física deverá apontar sempre para o 

seu valor educativo e formativo, pois, da Escola, é isso que se espera!” 

 

Após breve contextualização da instituição Escola e da disciplina de EF, 

e considerando que o desporto competição, embora se caraterize pelas suas 

práticas desportivas de maior intensidade e competitividade, têm também na sua 

essência, segundo Santos (2006), preocupações relacionadas com a aquisição 

de valores éticos e morais, serão daqui adiante, agregadas as duas dimensões 

(Escola e EF) na logística de um clube. Isto, tendo como fundamento as palavras 

de Bento (2007), ao considerar que no desporto para jovens, mesmo num nível 

federado, o desporto é pedagógico e educativo, pois permite aos seus 

praticantes ultrapassar barreiras em situações de dificuldade e adversidade, 

aprender regras e especificidades associadas a uma modalidade desportiva e a 

aprender a lidar com os outros, tal como se objetiva na escola e na própria 

disciplina de EF. 

 

2.3. O estágio profissional como primeiro mediador da transição defesa-

ataque  

No artigo 2º do Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional13, 

é referenciado que “o EP visa a integração no exercício da vida profissional de 

                                                      
13 Regulamento da unidade curricular Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. 

Em vigor no ano letivo 2014/2015. Porto: FADEUP. Matos (2014). 
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forma progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos 

futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão” (p. 2). 

O estágio comporta uma dupla condição de aluno/professor, que no 

entendimento de Piéron (1996, p. 16) é “uma etapa de convergência, de 

confrontação entre os saberes "teóricos" da formação inicial e os saberes 

"práticos" da experiência profissional e da realidade social do ensino”. Neste 

pressuposto, encarei o EP como um projeto de formação. Formação esta, que 

segundo Ferry (1983, p. 35), pode ser encarada como “função social, de 

transmissão de saber, de saber interno e de ocasiões de aprendizagem, de 

encontros, de experiências”. Nestes pressupostos, considero que o professor 

estagiário constrói o seu conhecimento profissional a partir das experiências 

vividas, podendo estas serem alcançadas de forma espontânea ou ocasional, ou 

de forma formal, estruturadas em instituições organizadas para esse fim.  

Apesar das experiências vividas e da integração no estágio inicialmente 

ter sido perspetivada como a chegada a um Universo onde tudo é conhecido (as 

regras do jogo, as caraterísticas do campo, pois é nele que a equipa treina 

durante a semana), acabou por se revelar um contexto novo, pelo facto do jogo, 

em si, ser imprevisível, criando um conjunto de conflitualidades internas, de 

epicentro exógeno no estudante estagiário (Siedentop, 1991).  

Segundo Hubermam (2000), o professor estagiário defronta-se com dois 

sentimentos: o da sobrevivência, que se carateriza pela luta em não desistir da 

profissão, ao deparar-se com todas as adversidades; e o da descoberta, que se 

carateriza pelo facto de se sentir um profissional, de se descobrir enquanto 

profissional. A transição consumou-se, deste modo, por momentos de ataque 

organizado, pautado por alguma apreensão e ansiedade face às novas 

responsabilidades, mas também por contra-ataques, caraterizados por um 

período de emoção e entusiasmo. Almeida et al. (2013) reforçam também esta 

transição, ao afirmarem ser uma fase de dúvidas, insegurança e tensões, 

norteadas pelo medo de falhar, mas, simultaneamente, de aprendizagens 

intensas, sendo que as tarefas que estão inerentes passam pela construção de 

conhecimentos profissionais e pela manutenção do equilíbrio pessoal. 
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Esta transição, além dos sentimentos retratados, pautou-se 

essencialmente pela dificuldade retratada por Albuquerque, et al. (2002, p. 85), 

a de “ligar perspetivas, conhecimentos e ações prioritárias transmitidas pela 

Faculdade com aquelas veiculadas nas Escolas”. Neste seguimento, a transição 

enquanto estudante/professora-estagiária é perfeitamente ilustrada por Cunha 

(2008). De facto, ao nível do estilo pessoal senti que evolui da imitação rígida de 

modelos de ensino para um modo pessoal de ensinar (ainda que condicionado 

por algumas conceções do treinador). 

Considero, contudo, que este “choque com a realidade” foi sendo vencido 

pela existência de espaços em que era possível refletir sobre o que foi feito, 

partilhar preocupações com os outros e encontrar respostas (Carrega, 2012). 

Neste contexto, a transição fez jus ao defendido por Alves (1997, p. 816-818), 

que refere que “se os inícios profissionais são vividos como amargos e difíceis, 

também se regista uma vivência exploratória e gratificante” (p. 816-818). Neste 

contexto, Flores (1999) realça ainda que é uma fase marcada por imensas 

aprendizagens, sendo um período rico em termos de novas experiências 

pedagógicas, durante o qual se confrontam expetativas e realidades. Contudo, 

e após vivenciar este ano de estágio, considero ainda que a riqueza do próprio 

e do respetivo projeto de formação, dependem do indivíduo, sendo este o 

responsável último pela ativação e desenvolvimento de processos formativos, 

em que a vontade e motivação intrínseca são determinantes na procura de metas 

de aperfeiçoamento pessoal e profissional.  

 

2.3.1. Caraterização do Clube por entre os trilhos do meio envolvente 

O clube que me acolheu neste ano de estágio “destina-se, 

prioritariamente, à prática letiva, a práticas pedagógicas e educacionais de 

complemento curricular e outras, tendo como finalidade a educação para a 

cidadania” (p. 9)14. No sentido de ir ao encontro da missão da escola, incluiu uma 

série de projetos plurianuais, considerados relevantes. De entre estes destaca-

se o DE; o projeto de educação para a saúde, que abrange áreas como a 

alimentação e atividade física, consumo de substâncias psicoativas, sexualidade 

e violência em meio escolar/saúde mental; o programa Eco-Escolas, que 

                                                      
14 Regulamento Interno da Escola. Aprovado em Conselho Geral em 17 de Junho de 2014 
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pretende ser um contributo para criar cidadãos conscientes e ativos pelo 

ambiente, entre outros. Integra-se no sistema público de ensino e orienta a sua 

oferta educativa em função das necessidades sentidas pelo meio em que está 

envolvida, apreendidas através da abertura e estreita ligação com a comunidade 

e em particular com a associação de pais e encarregados de educação. 

Atualmente, acolhe o terceiro ciclo do ensino básico e os cursos científico-

humanísticos do ensino secundário. 

Situa-se na Freguesia de Mafamude, na cidade de Vila Nova de Gaia, 

sendo servido por uma boa rede de transportes. Envolvida por um complexo 

habitacional em expansão permanente, iniciou a sua atividade no ano letivo de 

1965/1966 - Decreto-Lei N.º 45636, de 31 de Março de 1964, com frequência 

mista. Atualmente é administrado e gerido pelos seguintes órgãos: Conselho 

Geral, Direção, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo. Do ponto de 

vista das instalações foi alvo de uma recente requalificação (2009-2011), 

apresentando excelentes condições, para toda a comunidade escolar. 

Presentemente é constituído por um edifício central, onde se situam os serviços 

administrativos e de apoio (Refeitório, Bufete e um espaço polivalente); quatro 

pavilhões com salas de aula; uma sala de arquivo e uma oficina de manutenção. 

Nos espaços exteriores encontra-se um polidesportivo (composto por 2 balizas 

e três tabelas de basquetebol), e dois pavilhões gimnodesportivos (ambos com 

balneários), que possibilitam a prática das mais variadas modalidades 

desportivas. Num dos pavilhões, existe ainda um espaço dedicado ao “Fitness”. 

Este encontra-se equipado com uma vasta tipologia de materiais desportivos 

(TRX, bosu, pesos livre, escada, kettlebell, bolas medicinais, etc), permitindo a 

integração do treino funcional nas aulas de EF. Em ambos os pavilhões existe 

um gabinete de apoio aos professores do Grupo de Recrutamento 620, Área 

Disciplinar de EF.  

Frequentam o clube 1506 jogadores, sendo: 617 (21 equipas) do Ensino 

Básico, e, 889 (30 equipas) do Ensino Secundário. De entre estes atletas, 

encontram-se incluídos também atletas com NEE, sendo que, nestes casos 

particulares, a escola proporciona apoio pedagógico personalizado de caráter 

permanente através de projetos elaborados pelo seu corpo docente, dos 

serviços especializados e do serviço especializado em Educação Especial. O 

pessoal docente, maioritariamente entre os 40 e 60 anos, é composto por 103 
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elementos, em que 68% pertencem ao quadro do clube. No que concerne aos 

restantes elementos que constituem o clube, destacam-se os 8 assistentes 

técnicos; 27 assistentes operacionais; 1 Técnico Superior: Psicóloga e 4 do CEI. 

De entre os treinadores, o grupo disciplinar de EF é composto por 11 treinadores, 

em que o treinador principal assume a função de coordenador do departamento 

de expressões. 

 

2.3.2. A equipa técnica 

A dirigente desportiva 

A professora orientadora, enquadrada neste contexto como dirigente 

desportiva, fez jus a ambas as designações/funções, na medida em que sempre 

dirigiu e orientou o núcleo ao nível do planeamento, no sentido de este se tornar 

mais simples. De facto a sistematização proposta conduziram a uma 

contextualização prática mais adequada.  

Por seu turno, a forma de interagir com o núcleo, muito pautada pelo 

questionamento, com vista à reflexão individual e conjunta, permitiu que 

pensássemos sempre mais além, desenvolvendo assim a capacidade de 

reflexão, necessária à melhoria dos processos enquanto futuros professores. 

Deste modo, destaco a importância que exerceu ao orientar-nos para uma 

melhoria significativa e gradual dos processos quer de planeamento, quer da 

própria prática pedagógica, sempre com base na reflexão. A disponibilidade para 

esclarecer dúvidas que foram surgindo ao longo deste ano de estágio, também 

foi uma constante. 

 

O treinador principal  

O professor cooperante, entendido como o treinador principal, foi 

correspondendo às expetativas criadas em redor do seu papel. Neste sentido, 

destaco a sua grande disponibilidade em transmitir os conhecimentos e 

aprendizagens adquiridas com a sua vasta experiência profissional, quer no 

âmbito do ensino, quer no âmbito do treino. Esta partilha proporcionou melhorias 

significativas na gestão das aulas e na organização do processo ensino-

aprendizagem. Paralelamente, saliento a sintonia com a dirigente desportiva, já 

que o treinador também procurou, desde cedo, incutir o sentido da reflexão sobre 

a ação, e, tal como realça Pimenta (2006, p.71), “a reflexão sobre a prática, a 
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sua análise e interpretação constroem a teoria que retorna à prática para 

esclarecê-la e aperfeiçoa-la”. Esta postura instigadora da reflexão foi essencial 

à transição teoria-prática que, aula após aula, contribuíram para uma 

aprendizagem constante ao longo de toda a época desportiva.  

Contudo, e apesar da boa relação e ligação criada com os estagiários, o 

treinador, na minha opinião, procurou sempre impor as suas abordagens na 

prática pedagógica, limitando, até certo ponto, a implementação de abordagens 

e modelos de ensino distintos, nomeadamente os abordados no primeiro ano de 

mestrado. Face a esta descrença do treinador em modelos de ensino distintos 

dos resultantes dos seus anos de experiência, considero que este esteve pouco 

aberto à inovação. 

 

“Os olheiros” 

Ainda que um jogador com qualidades técnicas suficientes para tal, 

progrida com a bola em direção à baliza, de pouco lhe servirá seguir sozinho 

com ela perante três ou quatro adversários. É necessário o apoio dos colegas, 

isto é, que estes ofereçam linhas de passe, coberturas ofensivas e espaço, de 

forma a desequilibrar os adversários e oferecer mais opções ao portador… É 

neste contexto que exalto a importância que os meus colegas de estágio tiveram 

ao longo deste “campeonato”. De facto, sozinha teria sido muito difícil alcançar 

os objetivos a que me propus. O apoio foi crucial, não só para encontrar 

soluções, novas linhas de passe, mas também para aprender a fintar e a driblar 

as dificuldades e limitações que juntos fomos descortinando.  

Com formação em diferentes instituições, mas com o ingresso na 

FADEUP a marcar um ponto comum entre as “três jovens promessas”, que 

integravam a equipa técnica, muitos foram os pontos em comum que fomos 

descortinando… Desde o mesmo nome, à mesma terra Natal, passando pelos 

mesmos antecedentes desportivos (já que todos praticamos o mesmo desporto 

coletivo – o Futebol/Futsal), até ao mesmo perfil de trabalho e ambições. Tudo 

isto começou por ser patenteado logo após o primeiro dia. Os diálogos que a 

partir daí se estabeleceram, fizeram-se crer que estava perante colegas 

constituídos pela mesma fibra que eu, ou seja, marcados pelo empenho, rigor no 

cumprimento das tarefas, sentido de responsabilidade e ambição de remar na 

direção de uma melhoria permanente. Logo marcaram a sua posição, com o 
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desejo e ânsia de serem os melhores a cada dia. Mas, gradualmente, o conceito 

de equipa foi sendo alimentado e colocado em prática, pelo que o campeonato 

que se avistava começou a ser enfrentado a três, norteado por um treinador 

experiente, que muitas histórias tinha para contar. E foi assim que, juntos, fomos 

delimitando o caminho a seguir.  

Defino-os aqui como olheiros desportivos, na medida em que estes 

viveram os meus jogos na bancada, fornecendo o seu apoio através da análise 

e reflexão partilhada da prática pedagógica, constituindo-se como críticas 

construtivas e auxiliando-me na procura de estratégias e soluções face aos 

problemas. Revelaram ser os melhores olheiros que poderia ter, pois através da 

rotina sistemática de acompanhamento que o treinador induziu neste ano de 

estágio, estes auxiliaram-me na identificação dos meus problemas, debilidades 

e dificuldades, sempre no sentido de melhorar a minha prática e competência. 

Juntos, e, essencialmente, através do diálogo e reflexão constante a cada aula, 

a cada reunião disciplinar, a cada experiência divulgada pelo treinador, 

conseguimos alcançar o objetivo de transformar a experiência coletiva em 

conhecimento profissional.  

Construímos assim, aquilo que Wenger (1998) define como comunidades 

de práticas, ou seja, um conjunto de indivíduos que aprendem, constroem e 

“fazem” a gestão do conhecimento. A experiência e conhecimento adquiridos no 

seio da comunidade de prática só foi possível pela adoção de um espírito de 

pertença, consumada em 3 formas destacadas por Wenger (1998): o 

envolvimento, a imaginação e o alinhamento com a comunidade. 

O envolvimento como modo de pertença é descrito, por Wenger (1998), 

como um triplo processo que inclui: a negociação do significado em curso, 

formação de trajetórias e a revelação de histórias da prática. Esta forma de 

envolvimento permite construir quem nós somos, envolvendo, segundo o autor, 

a reciprocidade entre a participação e retificação, moldando a nossa experiência. 

Já à imaginação, estão associadas as mudanças, que são conseguidas por meio 

da reflexão, fundamentando a conceção de novos procedimentos, explorando 

alternativas e criando cenários futuros. Por fim, o alinhamento expressa-se na 

coordenação da energia e atividades, de modo a enquadrar um grupo de 

pessoas em estruturas mais amplas. 
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Deste modo, e ainda que não haja respostas prévias feitas para o conjunto 

de dilemas que a prática coloca, considero que através da construção de 

diálogos internos e externos à comunidade de prática, em particular com os 

treinadores do grupo disciplinar, fomos conseguindo criar um conjunto de 

estratégias de ação, uma identidade, uma forma de estar no seio escolar. 

 

2.3.3. A Equipa 

A maioria dos atletas que constituíam a equipa do 10º ano do Curso 

Científico-Humanístico das Ciências e Tecnologias era proveniente de outras 

Escolas do concelho de Gaia. Era inicialmente composta por vinte e sete atletas 

- catorze do sexo feminino e treze do género masculino, com idades 

compreendidas entre os catorze e os dezasseis anos. Contudo, a maioria (17), 

tinha quinze anos, e apenas três somavam dezasseis anos de vida – sendo, 

estes últimos, repetentes do 10º ano de escolaridade. 

No que à classificação obtida na disciplina de EF diz respeito, e tendo 

como referência os dados caraterizacionais recolhidos na primeira aula, cinco 

atletas obtiveram (no ano transato) nível 3, oito, nível 5 e a maioria nível 4. 

Quanto aos atletas repetentes, obtiveram notas compreendidas entre os treze e 

quinze valores. Face a estes dados, perspetivei que a equipa se caraterizasse 

por um nível de desempenho médio/bom, aliado ao facto de, em resultado da 

aplicação do questionário de Atividades Físicas Habituais15 (Anexo 1), ter 

apurado que dos vinte e sete alunos dezanove praticavam desporto fora do 

contexto escolar. De entre as modalidades, as mais praticadas eram o 

Basquetebol, o Voleibol e a Natação, todas com quatro atletas. Destacou-se 

ainda a prática do Andebol por parte de dois atletas, sendo as restantes (Futebol, 

Karaté, Hóquei de patins, Equitação e Jiu Jitsu) praticadas por um atleta. 

Paralelamente, as questões colocadas à equipa reforçaram também o nível de 

desempenho perspetivado, na medida em que a maioria (59%) se caraterizava 

por ser moderadamente ativo, e 6 muito ativos (23%). Neste sentido, apenas um 

aluno foi considerado inativo e 4 (12%) evidenciaram-se como sendo pouco 

ativos. 

                                                      
15 Desenvolvido originalmente por Russel R. Pate – University of South Carolina/ EUA. Traduzido 
e modificado por M.V Nahas- NuPAF/UFSC para uso educacional, servindo como estimativa de 
nível de atividade física habitual de adolescentes e adultos jovens. 
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A maioria dos praticantes (12), como referido, estava inserida em 

desportos coletivos, tendo sido notório, na minha opinião, o transfer de alguns 

conteúdos e comportamentos entre modalidades, designadamente o Futebol, 

Andebol e Basquetebol. Este aspeto é ilustrado, por exemplo, no facto de apenas 

quatro atletas serem praticantes de Basquetebol e, na avaliação diagnóstica 

realizada, ter constatado que: “alguns comportamentos observados já estão 

adquiridos pela maioria dos alunos, destacando-se a colocação entre o atacante 

e o cesto; o pressionar o portador, bem como a intenção de desarme” (Reflexão 

6, dia 3 de outubro de 2014). Por seu turno, e atendendo a que a maioria 

praticava desportos individuais e/ou desportos caraterizados pela preensão da 

bola (como é o caso do Basquetebol e Andebol), considero que este facto poderá 

estar relacionado com as dificuldades técnicas que a maioria dos atletas 

evidenciou no Voleibol. 

No que concerne à condição física, e em particular às capacidades 

condicionais e coordenativas, foram aplicados três testes de avaliação - o 

Overhead squat test, para avaliar a flexibilidade tendo em conta zonas articulares 

pré-definidas; um teste para avaliar a força abdominal, através de 7 fases que 

vão aumentando gradualmente de dificuldade; e o teste de flexões, no sentido 

de avaliar (tendo por base a lista de verificação “faz/não faz”) o alinhamento do 

corpo; o movimento simultâneo e contínuo dos membros superiores e inferiores 

e a formação de um ângulo de 90º entre o braço e o antebraço (na flexão). Por 

fim, a capacidade de resistência foi avaliada segundo a manutenção da corrida 

por um período de 12min. A aplicação destes testes, em detrimento de outros, 

como por exemplo, o fitnessgram, foi determinada pelo treinador principal. 

Com base nestes testes e na observação das primeiras aulas de 

Ginástica, foi possível concluir que a equipa revelava baixos índices de 

flexibilidade, e, em casos particulares, níveis de coordenação muito baixos, que 

me surpreenderam pela negativa. De entre as zonas articulares avaliadas no 

teste da flexibilidade destacam-se (pela negativa): a zona tibiotársica, ombros e 

joelhos. 

Já no respeitante à força abdominal, a maioria dos atletas (7 e 10, 

respetivamente) alcançou a fase 3 (médio) e 4 (bom). Contudo, evidenciou-se 

também uma percentagem significativa de atletas com indicadores de força 

abdominal baixos, uma vez que quatro atletas apenas alcançaram a fase 1 
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(pobre) e seis a fase 2 (justo). Na capacidade de resistência, a globalidade da 

equipa não apresentou baixos índices, à exceção de 5 raparigas. Estes dados 

basearam-se não só na interrupção da corrida antes do tempo, mas também nos 

indicadores de qualidade do movimento, designadamente: o arrastar e barulho 

dos pés e a postura corporal. Um cenário similar foi diagnosticado face às 

flexões, já que a globalidade dos rapazes cumpria os parâmetros, enquanto que 

a maioria das raparigas (10) não realizava o movimento simultâneo. 

Todos estes dados recolhidos revelaram-se cruciais para o planeamento 

anual e das unidades temáticas, na medida em que viabilizou uma melhor 

definição dos objetivos e orientou o processo de individualização do trabalho de 

condição física. 

Por seu turno, e no que concerne às atitudes e conceitos psicossociais, 

nas primeiras aulas constatei que nas relações estabelecidas entre os atletas, 

havia uma propensão para a equipa se agrupar em função do género, havendo 

pequenos grupos já definidos. Nesta formação de grupos, identifiquei a 

tendência de “exclusão” de uma atleta, que não revelava grande afetividade com 

nenhum dos grupos pré-definidos, sendo habitualmente escolhida como última 

opção ou integrada num grupo por decisão da treinadora. Apesar desta 

tendência, os atletas, ao longo dos exercícios manifestavam um bom sentido de 

cooperação com a colega. 

Paralelamente, a equipa revelou ser, na maioria das vezes, disciplinada e 

respeitadora, e, na generalidade, empenhada na realização das tarefas. 

Contudo, destacou-se desde o início, e em casos particulares, baixos níveis de 

concentração, levando à dispersão em alguns momentos da aula. De destacar 

as conversas paralelas e as brincadeiras entre atletas, sendo estas transversais 

a todas as disciplinas, tal como era regularmente discutido nas reuniões do 

conselho de equipa. Estas caraterísticas espelharam-se também nos resultados 

académicos obtidos ao longo do ano, sendo mesmo destacada como a equipa 

do 10º ano de escolaridade com os piores resultados ao nível de escola, face 

aos exames intermédios.  

Por fim, no que concerne aos problemas de saúde, exalto a existência de 

3 alunas portadoras de doença inflamatória crônica das vias aéreas – asma, não 

tendo sido este um fator limitativo na realização das aulas. 





 
 

3. PREMIER LEAGUE DA FORMAÇÃO 
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3. Premier League da Formação 

3.1. Definição do modelo de jogo – 1x4x3x3 

Para dar início a este campeonato do mundo, uma das primeiras tarefas 

incidiu na definição de um modelo de jogo, sendo, segundo Oliveira (2004), a 

partir do respetivo modelo que brota a operacionalização da conceção de jogo 

do treinador, funcionando este como orientador de todo o processo, promovendo 

e gerindo toda essa operacionalização. 

Deste modo, em reunião com o treinador principal, delimitou-se um 

modelo de jogo, sendo na figura 1, apresentada a sua organização estrutural, 

que esboça um plano macro, ou seja, o planeamento anual desta época 

desportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Definição da organização estrutural do modelo de jogo 

A idealização de um modelo de jogo por um treinador parte da sua filosofia, da 

cultura do clube e da pressão social, como os adeptos e os media (Correia, 

2012). Contudo, nesta época desportiva, prevaleceu única e exclusivamente a 

filosofia do treinador principal. Foi imposto uma configuração do planeamento 

anual que nunca tinha vivenciado enquanto aluna de EF, estando esta espelhada 

na figura 1. Deste modo, o treinador defendeu e implementou a lecionação de 

apenas quatro matérias para todo o ano letivo – Futebol, Voleibol, Basquetebol 

e Ginástica de Solo - lecionadas de forma alternada ao longo do ano. Esta 

configuração contrastou com o habitual ensino massivo - por período. Neste 

contexto, o treinador advogou que este modo de estruturar o processo de ensino 

revela-se ineficaz, porquanto os atletas no período seguinte, já deixaram de 

dominar os conteúdos abordados.  
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Esta forma de planeamento assumiu-se, na minha perspetiva, como uma 

tentativa de dar resposta a um dos maiores desafios que se coloca aos 

professores de EF, designadamente o de promover de forma consistente a 

evolução dos seus atletas. Considero, de igual modo, que esta medida surgiu 

por um sentimento também vivenciado por Guilherme (2015, p.117), dado que o 

autor testemunha a sensação de que “ano após ano, ensinava as mesmas coisas 

aos mesmos atletas e, no ano seguinte, tinha de reiniciar o processo. A evolução 

era tão ténue que chegava a ser desmotivante. A única diferença era a 

maturidade motora que iam ganhando que permitia em idades mais velhas 

avançar mais rapidamente e revelar qualidades de desempenho melhoradas, 

mas sempre aquém das espectativas criadas”. 

Contudo, e apesar de reconhecer a iniciativa do treinador, após ter 

conhecimento do modo organizativo que este perspetivava - o ensino das 4 

modalidades, questionei-me se desta forma seria possível potencializar o 

progresso e evolução do desempenho motor de cada atleta, em determinada 

modalidade, dado que recorrendo a esta forma de planeamento, cada matéria 

seria abordada apenas de duas em duas semanas. Neste seguimento, e ainda 

que não tenha descurado os argumentos apresentados pelo treinador – maior 

diversidade (sendo possível avivar os conteúdos de cada modalidade ao longo 

de todo o ano) - considerei, desde logo, que iria ter pela frente a missão de 

motivar constantemente os atletas para a prática exclusiva de quatro matérias. 

E de facto esta necessidade fez-se sentir, embora muito influenciada pela 

diminuta progressão ao nível dos conteúdos. 

A par desta circunstância, e sendo a época desportiva circunscrita às 

quatro modalidades anteriormente referidas, fiquei de certo modo surpresa com 

o não cumprimento do PNEF, uma vez que o mesmo indica matérias nucleares 

(obrigatórias), como por exemplo a Dança, e ainda outras duas matérias. Do 

mesmo modo, esta opção de planeamento anual para a época desportiva, não 

se enquadrava nos conteúdos programáticos definidos pelo grupo disciplinar. 

Conteúdos nucleares que incluíam o Andebol, Basquetebol e Voleibol dos jogos 

desportivos coletivos, a ginástica (desporto individual) de solo, acrobática e 

minitrampolim, e um leque de matérias opcionais, sendo aqui incluída a Dança, 

que no PNEF, é referenciada como matéria nuclear. 
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Face ao planeamento anual adotado, uma das minhas expetativas, que 

passava pelo investimento e aprofundamento em matérias sobre as quais não 

tinha tanto conhecimento e “a vontade” previa-se utópica, pois não haveria 

espaço para a sua lecionação. Contudo, e apesar desta primeira perspetiva de 

que a minha formação iria ficar de certo modo empobrecida, o estágio desde 

logo se encarregou de contrariar esta lógica de pensamento, ao confrontar-me 

com a falta de conhecimento sobre o conteúdo e sobre os próprios exercícios, 

nas matérias consideradas tradicionais. Paralelamente, passei a reconhecer 

positivamente a iniciativa do treinador, que procurou, desde logo, incutir o seu 

cunho pessoal à época desportiva, correspondendo indiretamente ao “apelo” de 

Bento (2003, p. 25), que convida “o professor a não ser um mero recetor passivo 

de programas e de meios de ensino programado”. Concomitantemente, 

espelhou uma abordagem pensada a médio e longo prazo – o período de 3 anos 

do ensino secundário -, em que no 10º ano importava, essencialmente, dotar os 

atletas com ferramentas básicas em cada uma das matérias, para nos anos 

seguintes aprofundar cada uma delas. Neste sentido, o treinador que me 

acompanhou nesta época desportiva, foi um exemplo claro da importância da 

identidade profissional, na medida em que fez jus a uma outra perspetiva 

destacada por Bento (2003, p. 27) – “Se pretendemos ensinar com eficácia, se 

queremos formar nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, 

aproveitando o escasso tempo disponível, então temos que definir o essencial 

do ensino e concentrar nisso a nossa atividade e a dos alunos”. E, foi deste 

modo, com esta estrutura organizativa da época desportiva, que fui 

descortinando os seus pontos fortes, afirmando-se como um meio que 

viabilizava elevar os níveis de desempenho e de conhecimento dos atletas nas 

matérias abordadas, algo que a disciplina de EF, na minha opinião tem 

descurado, pelo escasso tempo dedicado a cada matéria. 

 

3.1.1. Plano Anual 

Garganta et al. (2013, p.217), referem que “uma das tarefas primárias de 

quem orienta o processo de ensino e treino passa por conhecer o nível de 

desempenho dos sujeitos, de modo que possam ser definidos objetivos claros e 

concretizáveis, bem como todo o planeamento, periodização e estratégias de 

treino/preparação”. Face ao conhecimento obtido da equipa e ainda que, 
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segundo o PNEF, se considere que no 10º ano interessa consolidar e, 

eventualmente, completar a formação diversificada do ensino Básico, os níveis 

de exigência do currículo real dos atletas não se encontravam ajustados aos 

explanados no PNEF. Assim, houve necessidade de estabelecer um quadro 

diferenciado de objetivos face a esta realidade/equipa particular. Deste modo, 

algumas matérias não foram norteadas pelos níveis elementar e avançado, 

como indica o PNEF. Paralelamente, e atendendo ao modelo de jogo imposto, 

este não se caraterizou como um conceito estanque, na medida em que este 

termo esteve intimamente relacionado com um outro – a evolução. Assim, e no 

sentido de ir elevando os níveis de desempenho, a forma de planeamento não 

foi sendo “cumprida à risca”, pelo que acabaram por ser contempladas aulas 

consecutivas nas matérias em que os jogadores revelavam mais dificuldades. 

De facto, como advoga Miranda (2009), nunca podemos afirmar a finitude de um 

modelo de jogo, pois este carateriza-se como sendo um projeto em permanente 

construção, já que o treinador não sabe como será exatamente o jogar da sua 

equipa: “nós sabemos as fronteiras e por onde se vai, mas depois os jogadores 

acrescentam muita coisa” (Oliveira, 2008)16. E foi nesta perspetiva que o 

planeamento nem sempre foi cumprido, sendo essencialmente norteado pela 

evolução, ou não, dos jogadores, tal como ilustra o seguinte excerto: 

 “O segundo período, à semelhança do primeiro, pautar-se-á pela 
lecionação das matérias de forma alternada, ainda que sejam 
contemplados períodos contínuos, nas modalidades que considerei 
carecerem de uma maior evolução e progressão de conteúdos, como é o 
caso do Voleibol. Deste modo, e no sentido de proporcionar melhorias 
significativas e um incremento do desempenho dos alunos, optei por 
lecionar o Voleibol ao longo de três aulas consecutivas”. (Plano anual: 2º 
período, 2 de janeiro de 2015) 

 
O mesmo sucedeu aquando da preparação do 3º período, em que “optei 

(a partir do mês de Maio) por lecionar em cada semana a modalidade de Futebol” 

(Plano anual: 3º período, dia 3 de abril de 2015), tendo em conta o escasso 

número de treinos dedicado à modalidade, e consequente reduzida evolução dos 

atletas do nível introdutório. 

Contudo, a construção do modelo de jogo também foi sendo pautada por 

uma multiplicidade de fatores (que não apenas a evolução), que se relacionam 

                                                      
16 Resposta de Oliveira numa entrevista descrita no relatório de estágio profissional de Silva 
(2008, p.71) 
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entre si e em que segundo Oliveira (2008)17, está “inerente a interação de muitas 

coisas, como a cultura do país ou do próprio clube. As culturas dos clubes são 

fundamentais para se jogar com determinadas caraterísticas (…) Depois 

também entra as estruturas que se tem, ou seja as condições materiais 

existentes (…) Tudo isto entra na criação de um modelo de jogo, mais as ideias 

do treinador, a qualidade dos jogadores, as estruturas em que queremos jogar”. 

Estes elementos foram aspetos fundamentais, que, de facto, nortearam esta 

época desportiva, em que a cultura do clube se fez sentir essencialmente através 

de uma enorme valorização do trabalho de condição física (transversal a todos 

os treinadores); das condições materiais e espaciais, que muito embora o clube 

possuísse dois pavilhões e um polidesportivo, os materiais existentes não 

permitiam a prática simultânea de duas matérias, pesando aqui também o 

elevado número de jogadores que cada equipa comportava (entre 28 a 30); e 

dos ideais do treinador, que muito marcaram os conteúdos e respetiva 

progressão. Assim, a tomada de decisão que está inerente a este tipo de 

planeamento incidiu essencialmente sobre os objetivos do ano, as matérias a 

abordar e em que dia/espaço (tendo como referência o roulement), mas também 

a planificação dos treinadores que ocupariam o pavilhão no mesmo período de 

treino. Contudo, este parâmetro não foi tido em consideração na elaboração 

inicial do planeamento anual, tal como patenteia o seguinte excerto:  

“foi necessário reajustar o planeamento anual, tendo em conta os 
recursos materiais disponíveis. Neste sentido, e em virtude da lecionação 
da mesma modalidade por parte de uma outra professora, projetei uma 
aula de Basquetebol. Assim, a estratégia de planeamento anual adotada 
demonstrou-se falível, na medida em que face ao espaço mais reduzido 
à quarta-feira, havia projetado as modalidades de Voleibol e Ginástica. 
Contudo, tal como aconteceu nesta semana, não foi possível conciliar a 
prática destas duas modalidades, uma vez que os professores que 
ocupam o pavilhão à mesma hora, iriam lecionar precisamente a Ginástica 
e o Voleibol. Deste modo, e dado o escasso material existente, percebo 
que o planeamento anual não pode partir apenas da equação entre o 
espaço e os requisitos da modalidade, mas sim da constante 
comunicação e ajuste com os demais professores que possuem o mesmo 
horário letivo”. (Reflexão 15, dia 5 de novembro de 2014) 

 
Nesta perspetiva, o plano anual foi sendo construído por período e 

reestruturado sempre que necessário, fruto do desempenho dos atletas, da 

                                                      
17 Resposta de Oliveira numa entrevista descrita no relatório de estágio profissional de Silva 
(2008, p.69) 
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alteração do roulement e matérias a lecionar pelos restantes treinadores a cada 

novo momento da época, bem como pelas condições meteorológicas, tal como 

ilustram os seguintes excertos: 

(1) “(…) a incerteza que se fez sentir, derivava das condições 
climatéricas, mas também sobre as condições do piso onde iria ser 
lecionada a aula. Deste modo, a ocorrência de precipitação que se fez 
sentir durante toda a semana, colocava em causa a realização da aula de 
Futebol no exterior – local predileto para a sua prática. Paralelamente, e 
tendo patenteado no dia anterior (à lecionação da aula) que o piso no 
interior do pavilhão se encontrava muito escorregadio, uma nova 
modalidade foi por mim considerada – a Ginástica. Esta outra 
possibilidade de lecionação tinha como base a segurança dos alunos, já 
que esta, ao ser realizada nos colchões, precavia a ocorrência de quedas 
e eventuais lesões” (Reflexão 10, dia 17 de outubro de 2014);  

 

(2) “Contudo, e não obstante às condições climatéricas favoráveis, 
e, ao facto da modalidade de Futebol ter carecido, neste segundo período, 
de um reduzido número de aulas, optei por, ao contrário do previsto, 
lecionar Futebol. Neste seguimento, e face às caraterísticas da turma, 
onde exalto as dificuldades por parte dos elementos do género feminino, 
considerei necessário a inclusão de uma aula que antecedesse a 
avaliação sumativa, por forma a rever e exercitar alguns dos conteúdos 
que serão alvo de avaliação.” (Reflexão 44, dia 11 de março de 2015) 
 

De facto, como sublinha Bento (1987, p. 66), o plano anual não foi 

construído para ser um documento fechado, esteve “sempre suscetível ao ciclo 

contínuo da planificação, em que todos os projetos são testados diretamente na 

praxis, sendo corrigidos e alterados até que o produto ocasione satisfação 

plena”.  

A construção deste nível de planeamento foi sofrendo uma evolução 

significativa, não só ao nível da tomada de decisão e respetiva estruturação do 

período, mas também face à sua maior objetividade e aplicabilidade. Este 

progresso deu-se, por um lado, no facto de não me ter limitado a equacionar o 

desempenho dos atletas, mas também o meu desempenho enquanto treinadora-

adjunta. Neste seguimento, e atendendo que no 3º período já tinha bem definidas 

as estruturas de aula e sentia que já conseguia controlar a equipa, procurei 

rentabilizar as matérias e o escasso número de treinos, adotando um 

planeamento que incluía, sempre que possível, a lecionação de duas matérias 

em simultâneo, tal como espelha o seguinte excerto: 
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“tendo em conta que nesta fase os elementos acrobáticos já se 
encontram minimamente consolidados, e serão, fundamentalmente, 
exercitados com base numa sequência selecionada pelos alunos, 
perspetivo a rentabilização de matérias, integrando, na mesma aula, o 
Voleibol. A opção pelo Voleibol tem em conta as caraterísticas da 
modalidade e espaço disponível, assim como o facto de perspetivar a 
introdução do jogo 2x2, e, deste modo, é possível ter mais aulas para 
exercitar quer o jogo no Voleibol, quer as sequências na Ginástica”. (Plano 
anual: 3º período, 3 de abril de 2015) 

 
Por outro lado, e por estímulo da dirigente desportiva, procurei atribuir ao 

planeamento anual um sentido cada vez mais prático e com transfer para o 

momento de aplicação, ao destacar desde logo (no módulo quatro), os conceitos 

da cultura desportiva, psicossociais e de condição física, que deveriam ser alvo 

de um maior realce nas respetivas aulas.  

Tal como referido, a construção do planeamento anual já deveria atender 

à componente da condição física, a qual, fruto da valorização por parte do clube 

e do treinador, foi alvo, desde o início, de um investimento extra no intento de 

encontrar um método de trabalho que permitisse atender ao processo de 

individualização. Neste sentido, a equipa técnica teve pela frente, logo nos 

momentos iniciais da época desportiva, o desafio de elaborar um programa de 

condição física que ao longo do ano letivo permitisse elevar a aptidão física dos 

atletas, atendendo às necessidades individuais de cada um.  

 

3.1.1.1. Agilidade e coordenação de esforços para desenvolver o 

trabalho de Condição Física  

A aquisição de uma aptidão física adequada, depende de cada indivíduo, 

das suas capacidades físicas potenciais, do seu passado desportivo, das 

caraterísticas da modalidade desportiva, entre outros aspetos.  

Neste entendimento, o núcleo procurou arquitetar um processo de 

individualização, tendo em conta os resultados dos testes de aptidão física (já 

focados anteriormente). Apesar deste intento e do investimento na planificação 

ter sido realizado logo no início do ano letivo, no primeiro período foi 

essencialmente dada prioridade em dotar os atletas de uma aptidão física que 

permitisse a realização das aulas de EF, tendo sido esta componente trabalhada 

nas fases inicial e final da aula, sem obedecer ao princípio da individualização. 

O processo de individualização só foi implementado na décima nona aula, tendo 
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em conta que a sua implementação deveria ser efetivada após a equipa estar 

controlada - após a criação de determinadas rotinas. 

Durante este período o núcleo procurou estabelecer uma estratégia que 

permitisse efetivamente atender às capacidades e necessidades de cada aluno, 

tendo optado por constituir quatro grupos de trabalho. A grande dificuldade nesta 

fase incidiu na composição similar de cada grupo, dada a diversidade de 

limitações particularmente ao nível da flexibilidade. Deste modo, optei por seguir 

uma lógica de constituição dos grupos que teve primeiramente em conta o teste 

dos abdominais, mais especificamente o nível atingido e a qualidade de 

execução das flexões, deixando para segundo plano o Overhead squat test dado 

que não permitiu alcançar uma similaridade de resultados entre um número 

significativo de atletas. Como tal, neste caso em particular, optei por destacar 

individualmente a(s) articulação(ões) com menor amplitude, encontrando assim 

paridade entre alguns atletas. Assim, os dados provenientes do Overhead squat 

test foram alvo de especificação após a constituição dos grupos, destacando 

exercícios de flexibilidade mediante as necessidades de cada atleta, a par dos 

exercícios transversais a todos os grupos. 

Face aos resultados obtidos, os grupos foram formados segundo três 

níveis de desempenho – um grupo composto por atletas considerados no nível 

"Avançado" (A), um grupo de atletas do nível "introdutório" (D) e dois grupos no 

nível "elementar" (B e C). 

O primeiro grupo (A) foi fundamentalmente constituído por atletas que 

atingiram o nível 4/5 no teste dos abdominais e apresentaram bons índices de 

flexibilidade e de execução das flexões. Em contrapartida, o grupo D abrangeu 

atletas caraterizados entre os níveis 1 e 3, mas que apresentavam grandes 

debilidades na execução das flexões. Paralelamente, o grupo C também revelou 

algumas fragilidades na execução das flexões e abdominais, embora menos 

significativas em relação ao grupo D. 

Por fim, o grupo B incluía atletas dos níveis 3/4 e que apresentavam 

essencialmente, dificuldades na realização do movimento simultâneo dos braços 

nas flexões. 

Após a formação dos grupos, com base na análise dos dados recolhidos 

nos testes de avaliação inicial, cada grupo foi ainda alvo de individualização ao 

nível da carga e número de repetições, à forma de execução das flexões e 
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abdominais, e ainda com um trabalho de flexibilidade específico. Este trabalho 

individual da flexibilidade incidiu sobre as articulações dos ombros e quadril, 

tendo neste caso particular assumido um caráter complementar dirigido aos 

atletas identificados com limitações a este nível.  

 Ultrapassado o desafio inerente à formação dos grupos, uma outra grande 

dificuldade se fez sentir: a definição de diferentes cargas e número de repetições 

para cada grupo. Esta dificuldade e insegurança deveu-se essencialmente à falta 

de conhecimentos sobre esta matéria, tendo sido colmatada na interação com o 

treinador principal, mas também com pesquisa adicional.  

Neste âmbito, realço a perspetiva de Gilbert e Trudel (2001), acerca do 

conhecimento do treinador, já que estes consideram que o conhecimento 

engloba diferentes domínios: i) o conhecimento científico proveniente da 

formação académica e auto-investigação; ii) o conhecimento prático, ou seja, 

conhecimento tácito que é originado pela sua prática de treino acumulada; e 

ainda, iii) o conhecimento resultante da prática desportiva como ex-atleta em 

situações de treino e competição. Atendendo a esta perspetiva, considero que 

esta falta de conhecimento ao nível da Condição Física se deve ao facto de, na 

formação inicial não ter sido alvo de foco como uma unidade curricular, tendo 

sido feita alusão ao trabalho de condição física apenas no 1º ano de mestrado, 

sob a égide do treino Funcional. Acresce também o facto de não ter tido 

experiências relevantes enquanto atleta.  

Face a esta reconhecida falta de conhecimento ao nível da condição 

física, o número de séries e repetições obedeceu a elementos oriundos da 

literatura, tendo sido, essencialmente, ajustado o grau de complexidade de 

realização da tarefa, implementando diferentes formas de execução face aos 

três níveis de desempenho. No que concerne ao desenvolvimento da força, tive 

em conta o facto de que os atletas não tinham grande experiência no treino desta 

capacidade, pelo que optei por seguir a lógica de Souza (2007), que sugere a 

adoção de protocolos de treino com predominância do número de repetições 

mais alto e cargas moderadas durante a fase inicial de adaptação ao treino. 

Paralelamente, e no que diz respeito ao incremento de carga, atendi à 

concordância entre vários autores. De entre eles destaco Oliveira et. al. (2003), 

que sugerem que a sobrecarga utilizada deve permitir a execução de pelo menos 

seis repetições por série, podendo o número de séries variar de uma a três. Este 
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volume e intensidade é igualmente defendido por Greco (2010), que exalta a 

realização de 1-3 séries de 6-15 repetições, com uma variedade de exercícios 

para membros superiores, inferiores e de tronco. Também no que ao incremento 

diz respeito, este autor defende o aumento gradual da resistência entre 5 a 10%, 

assim que houver aumento dos níveis de força.  

Por forma a reforçar este tipo de prescrição em termos de volume e 

intensidade, tive também em conta o American College of Sports Medicine 

(ACMS, 2002) e Borin et al. (2007)  que apontam para o mesmo número de 

séries e repetições, duas a três vezes por semana. 

No que ao desenvolvimento da resistência aeróbia diz respeito, também 

procurei incutir, em certa medida, o processo de individualização ao nível do 

ritmo e a velocidade de corrida; pois o que poderia ser apropriado e benéfico 

para um indivíduo, poderia não o ser para outro. Assim, toda a exercitação 

proposta foi orientada e estruturada de forma a culminar com a formação desta 

competência individual – escolha da velocidade ideal de corrida. Deste modo, 

um dos objetivos agregados a esta capacidade condicional incidiu sobre a 

competência de “programar” e selecionar um ritmo apropriado à situação 

colocada, em função das capacidades individuais, da distância a cumprir e das 

dificuldades do percurso.  

Apesar deste cuidado na planificação e projeção do programa 

individualizado da condição física, durante o ano letivo houve necessidade de 

fazer vários reajustes, não apenas do ajustamento das cargas e número de 

repetições (que foi sendo feito com base em alguns momentos de avaliação 

formativa), mas também ao nível das estratégias para colmatar a falta de 

dinamismo e qualidade das execuções, como é visível no excerto a seguir 

apresentado:  

“Neste primeiro momento de implementação do processo de 
individualização, os alunos revelaram-se empenhados, correspondendo 
positivamente à autonomia que aqui seria imposta. Contudo, evidencio a 
necessidade de acompanhar regularmente os grupos, por forma a estes 
alcançarem um ritmo de execução mais dinâmico. Para este efeito, foram 
também designados os alunos com atestado médico. Porém, também 
estes revelaram alguma apatia para impor ritmo e controlo à atividade do 
grupo pelo qual havia sido responsabilizado. (…) Através da observação 
e diálogo com os alunos, foram realizados pequenos ajustes”. (Reflexão 
19, dia 19 de novembro de 2014) 

 



51 
 

Esta falta de dinamismo e de rigor na qualidade das execuções foi de facto 

um obstáculo à individualização, levando-me a colocar estrategicamente os 

grupos pelo espaço, por forma a salvaguardar um maior controlo sobre todos os 

atletas: “no sentido de viabilizar um maior controlo sobre o trabalho de condição 

física, deverei, em futuras aulas, colocar estrategicamente os quatro grupos pelo 

espaço. Desta forma, considero que a colocação dos grupos em “L” poderá 

facilitar o controlo e deslocamento pelo espaço”. (Reflexão 21, dia 26 de 

novembro de 2014) 

Outra estratégia que foi adotada foi a, nomeação (por parte da treinadora-

adjunta) do grupo de trabalho que tinha realizado com melhor qualidade, 

dinamismo, rigor e sincronismo as séries e respetivas repetições, instaurando, 

assim, um caráter “competitivo” entre os grupos, no sentido de, no final do ano 

letivo, o grupo com mais nomeações ser recompensado. Paralelamente, e tendo 

constatado que o trabalho de flexibilidade também não estava a ser desenvolvido 

com o rigor e amplitude necessária para incrementar melhorias significativas, 

implementei, a partir da vigésima oitava aula, o trabalho a pares. 

 A par destas estratégias, em alguns jogos procurei ir consciencializando 

os atletas para a importância do desenvolvimento da aptidão física, e que os 

exercícios só teriam benefícios se realizados com qualidade e correção postural. 

Todavia, estas tentativas não tiveram o efeito desejado, tal como sublinha a 

seguinte reflexão:  

“tendo em conta que o trabalho autónomo ao nível da condição 
física vinha a ser descurado pelos alunos, quer ao nível da qualidade de 
execução, quer ao nível da dinâmica e intensidade desejada, optei por 
induzir o trabalho à minha contagem e controlo, tal como no primeiro 
período. Assim, salvaguardei a execução por parte de todos os alunos, 
incluindo o processo de individualização apenas aquando da realização 
das flexões (dado que as raparigas realizam menos repetições), com o 
objetivo de privilegiar e garantir a sua correta execução”. (Reflexão 48, dia 
8 de abril de 2015)  

 
Apesar desta alteração, procurei dar continuidade à individualização no 

trabalho da força, tendo no entanto cingido o processo à diferenciação entre 

sexos, no sentido de assegurar um maior controlo na qualidade de execução. 

Por outro lado, para além de atender ao insucesso do trabalho por grupos, 

tive em consideração o facto do programa não incidir sobre o desenvolvimento 

da resistência aeróbia, adotando, a cada início de período, uma estrutura distinta 
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do habitual. Esta opção partiu do pressuposto que no período de férias os atletas 

não dariam continuidade ao trabalho de aptidão desenvolvido, sendo necessário 

investir na sua capacidade de resistência para garantir condições de realização 

das tarefas propostas nos treinos. Do mesmo modo, senti necessidade de 

efetivar esta reestruturação pelo facto da capacidade de resistência ser apenas 

diretamente trabalhada aquando da lecionação de Futebol no espaço exterior.  

Assim, “(…) optei por incutir um trabalho de condição física 
diferenciado (…) aliei a corrida moderada a vigorosa à realização intercalada 
de flexões, abdominais e saltos de canguru, e, entre as séries realizadas, 
decorria o trabalho de flexibilidade. Contudo, e ainda que todos os alunos 
tenham realizado as três séries, a terceira foi, principalmente por parte das 
raparigas, realizada com algum esforço evidente, e, consequentemente, não 
executaram com a qualidade pretendida as flexões e abdominais. Atendendo 
a este facto e tendo como objetivo o processo de individualização das 
capacidades dos alunos, em vez de requisitar intensidade/velocidade de 
corrida, os alunos deverão realizar o percurso ao seu próprio ritmo. 
Paralelamente, por forma a salvaguardar que todos os alunos realizam as 
repetições indicadas, estas deverão ser cumpridas ao sinal sonoro do 
professor, que, por sua vez, terá um maior controlo sobre as respetivas 
execuções”. (Reflexão 27, dia 7 janeiro de 2015) 

 

Por fim, realço ainda que o programa de condição física também sofreu 

alterações no sentido de acompanhar e reajustar-se à forma de planeamento 

das aulas, nomeadamente aquando da exercitação simultânea do trabalhado de 

condição física e de uma outra situação de aprendizagem:  

“no sentido de assegurar maiores índices de empenhamento motor 
aquando da Condição Física e aumentar o controlo sobre a qualidade e 
execução dos alunos, considero (…) que o trabalho deve ser o mais 
homogéneo possível. Assim, e não descurando a individualização do 
processo, os alunos devem cumprir o número de repetições e forma de 
execução que consta no programa de condição física, mas realizando todos 
o mesmo exercício – flexão, abdominal, saltos canguru, etc. Deste modo, e 
estando os alunos a realizar a mesma tarefa, perspetivo que se torne mais 
fácil o seu controlo, a par da outra situação de aprendizagem”. (Reflexão 41, 
dia 27 de fevereiro de 2015) 

 
Embora tenham sido feitos vários esforços para viabilizar o processo de 

individualização da condição física, considero que ao longo deste ano letivo não 

consegui encontrar uma estratégia que efetivamente contribuísse para o 

desenvolvimento individual dos atletas, muito devido ao facto de estes 

desvalorizarem a qualidade de execução do movimento, revelando-se pouco 

autónomos neste domínio. 
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 Face a estes aspetos, e indo ao encontro do postulado por Garganta e 

Santos (2015, p.148), considero que o Treino Funcional pode ser equacionado 

como uma “estratégia de mudança, tendo em conta que é uma atividade 

acessível a qualquer aluno e fácil de implementar”. Este, pelo facto de preparar 

as pessoas para as tarefas do dia-a-dia e procurar contemplar padrões de 

movimento básicos do ser humano como: saltar, agachar, lançar, tracionar, 

elevar uma carga do chão, equilibrar, surge, na minha opinião, como uma forma 

de dar sentido ao desenvolvimento da condição física no contexto da aula de EF. 

Deste modo, considero que o treino funcional seria mais desafiante e motivador 

para os atletas, já que seria contextualizado e mais diversificado. Por outro lado, 

e sendo a motivação também considerada importante por parte de Garganta e 

Santos (2015, p. 146), “pois sem motivação não é possível haver empenho”, uma 

outra estratégia e forma de elevar os respetivos níveis de motivação poderá 

incidir, segundo os mesmos autores, “na colaboração dos alunos na construção 

de circuitos, incentivá-los para surgirem exercícios, para que sintam que fazem 

parte do processo” (p. 153). Face ao experienciado, considero que o treino 

Funcional pode ser uma forma de trabalhar a condição física em que os atletas 

estejam mais envolvidos e empenhados. 

 

3.1.2. Unidade temática 

Alguns autores interpretam um jogo como um caos constante, no qual é 

necessário criar uma organização. O jogo é aqui entendido como cada aula de 

EF, sendo, neste cenário, pertinente o surgimento de um sistema de jogo e da 

periodização tática (a unidade didática), como forma de reduzir esse caos.  

O sistema de jogo arquitetado teve em conta o conjunto da organização 

estrutural (figura 1), a organização funcional, a dinâmica da equipa e das 

respetivas caraterísticas que lhe dão sentido (Oliveira, 2004). A partir deste, 

fundamentou-se a periodização tática, em que se pretendia “criar uma lógica 

semanal de experiências com o objetivo de haver aquisição de conhecimentos 

específicos (coletivos e individuais), de habilidades técnicas específicas (…)” 

(Oliveira, 2012)18. Assim, para reduzir a probabilidade do “caos” do jogo, o 

                                                      
18 Oliveira, J. G. (2012). Periodização Tática - Pressupostos e Fundamentos [documento 

PowerPoint]. Brasil. 
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sistema de jogo foi edificado a partir do currículo, tal como é publicado, sendo 

este, posteriormente, “transformado e adaptado pelo processo de planificação 

através de acrescentos, supressões e interpretações e pelas decisões do 

professor sobre o ritmo, sequência e ênfase” (Arends, 1997, p. 44). Neste 

sentido, a construção do sistema assenta num “ponto de comutação das 

indicações gerais e globais do programa e do plano anual acerca de objetivos e 

matérias para indicações detalhadas para as diversas aulas” (Bento, 2003, p. 

91). O mesmo autor refere ainda que “o planeamento a este nível procura 

garantir, sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e 

organizar as atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e 

orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo 

visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 2003, p. 60). 

 Para alcançar estes fins, o sistema de jogo utilizado foi o de Vickers 

(1990), tendo sido estruturado em três grandes fases: a primeira inerente à 

análise das variáveis do contexto que interferem direta e indiretamente no 

processo de ensino-aprendizagem, de modo a intervir posteriormente de uma 

forma mais real e consistente a nível escolar. Para tal, foi realizada uma 

caraterização das infraestruturas, do material disponível e do nível de prestação 

inicial dos atletas; a segunda incluiu as decisões, tendo sido determinada a 

extensão e a sequência da matéria, assim como definidos os objetivos, 

configurada a avaliação a utilizar (inicial, formativa e sumativa) e criadas 

possíveis progressões de ensino; por fim, a terceira reportou-se à aplicação, 

sendo o culminar de todo o processo. Aplicação esta em que se deu uma maior 

evolução ao nível da construção de uma Unidade Temática (UT) e, que a tornou 

muito mais prática e operacionalizada, fazendo jus ao nome “aplicação”. Neste 

sentido, este módulo em particular, que resumia toda a planificação anterior, 

depois de interiorizado e consolidado, orientou de forma mais eficaz a 

elaboração dos planos de aula, dado que ao consultar “aquela mera tabela”, 

conseguia saber o que iria abordar no momento e nas próximas sessões. Mas 

como “ensinar não é apenas transmitir matéria programática (…) deve-se ter em 

atenção todos os domínios do desenvolvimento da personalidade” (Bento, 2003, 

p. 83), pelo que o próprio módulo, pela sua articulação com todo o planeamento, 

passou a reforçar ainda mais esta necessidade de “associar sempre a 

preparação da matéria de ensino à reflexão acerca da realização de objetivos 
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relativamente independentes da matéria” (p. 82). Deste modo, com a edificação 

do módulo 8, “é possível atribuir a cada aula os seus objetivos específicos, o seu 

perfil próprio, partindo e convergindo todas numa direção unívoca. E assim, cada 

aula não surgirá mais isolada na sua função e estrutura” (Bento, 2003, p. 82). 

Todavia, para alcançar este nível de planeamento revelou-se necessário 

dedicar atenção a cada um dos módulos anteriores. Neste processo enfrentei 

algumas dificuldades. Uma delas incidiu sobre a estruturação didática da 

matéria, em que “é preciso refletir sobre quais são os conhecimentos e 

capacidades a desenvolver e que elementos da matéria devem ser forçosamente 

apropriados e dominados por todos os alunos” (Bento, 2003, p. 83) e, 

posteriormente, sobre a sua simplificação – “tornar simples o complexo, de 

reduzir o difícil ao fácil e compreensível” (Bento, 2003, p. 82). 

Outros desafios incidiram na construção de um documento objetivo, de fácil 

leitura, apenas com a informação necessária, bem como na sustentação e 

fundamentação das tomadas de decisão relativamente aos conteúdos e 

progressões. No primeiro caso, a elaboração do documento cada vez mais 

objetivo foi sendo conseguida pela articulação dos módulos e, pela inclusão da 

diferenciação dos níveis não apenas no módulo 3, mas, extensível ao módulo 

dos objetivos, da avaliação e respetiva aplicação. Deste modo, a evolução sobre 

estes parâmetros permitiu materializar este tipo de planeamento como um 

documento que “apresenta aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem” (Bento, 2003, p. 75). Por seu turno, a 

dificuldade que assentou na justificação da UT, porquanto a abordagem 

implementada em algumas matérias eram opções do treinador, não minhas, e 

não estavam em consonância com alguma literatura recente a que tinha acedido 

durante o 1º ano de mestrado. Porém, ainda que o próprio planeamento da UT 

tenha sido, de certo modo, limitado às ideias e filosofias do treinador, procurei, 

principalmente nos Jogos Desportos Coletivos, implementar, gradualmente, 

situações de aprendizagem que se aproximassem da minha conceção e do meu 

ideal de modelo de ensino; que visava ajustar as propostas à evolução e 

desempenho dos atletas, tendo como centro o jogo. 

Para além das dificuldades vivenciadas, após este processo de elaboração 

das UT e da consequente tentativa de aplicação, ao longo do ano letivo fui 

reconhecendo dois aspetos fundamentais do planeamento que Guilherme (2015) 
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sublinha. O primeiro reside na importância de construir “unidades didáticas com 

número limitado de conteúdos, que permita um experienciar consistente, ao 

invés de um número exagerado, que não permita solidificar o que se deseja” (p. 

120). O segundo, prende-se com a necessária densidade de exercitação que os 

conteúdos têm de ter para que possa existir evolução. Deste modo, sublinha-se 

“a importância de escolher os conteúdos adequados para o nível de desempenho 

dos alunos, apresentá-los em contextos providos de sentido e objetividade, 

articulá-los e geri-los corretamente durante a unidade didática” (Guilherme, 

2015, p. 120). Estes elementos revelaram-se fatores fundamentais para a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, considero que 

estes princípios são indispensáveis à elaboração deste nível de planeamento. 

Para trabalhar o modelo/sistema de jogo no treino, não podemos criar 

exercícios e situações aleatórias, que em nada tem a ver com as ideias que 

pretendemos operacionalizar. Neste sentido, o planeamento da UT deve ser, 

acima de tudo, “o elo de ligação entre pretensões imanentes ao sistema de 

ensino e aos programas das respetivas disciplinas e a sua realização prática, e 

que se consuma na sequência: elaboração do plano – realização do plano – 

controlo do plano – confirmação ou alteração do plano” (Bento, 2003, pp. 15-16). 

 

3.1.3. Plano de aula 

Segundo Bento (2003, p. 101) “a aula é realmente o verdadeiro ponto de 

convergência do pensamento e da ação do professor. (…) é não somente a 

unidade organizativa essencial, mas sobretudo a unidade pedagógica do 

processo de ensino. E isto porque tanto o conteúdo e a direção do processo de 

educação e formação, como também os princípios básicos, métodos e meios 

deste processo, devem encontrar na aula e por meio dela a sua correta 

concretização”. Neste sentido, e segundo o mesmo autor, é no planeamento da 

UT que se dão os primeiros passos para a preparação da aula. “Os objetivos e 

os conteúdos essenciais estão definidos em traços largos; a aula está integrada 

no processo global da unidade didática, estando assinalada a sua função” (p. 

164). 

Porém, nesta convergência com a ação, a definição dos objetivos foi a maior 

dificuldade encontrada na elaboração e operacionalização do plano de aula, 

ainda que tivesse consciência de que “a clareza de objetivos, de tarefas e 
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exigências direciona a atividade do professor e dos alunos para o essencial, atua 

positivamente e diminui os desvios da linha do ensino. Por isso, todo o professor 

deve esforçar-se por clarificar os objetivos, tanto para ele como para os seus 

alunos” (Bento, 2003, p. 113). 

Inicialmente a construção do plano de aula contemplou os objetivos gerais e 

específicos, a descrição da situação de aprendizagem e as componentes 

críticas. Porém, uma das dificuldades/inconsistência incidiu sobre a distinção e 

compreensão clara do conceito inerente aos objetivos específicos e gerais. 

Neste sentido, fui auxiliada pela dirigente desportiva, que elucidou a equipa 

técnica acerca das diferenças entre ambos, assim como (tal como foi realizado 

nos outros níveis de planeamento), nos orientou para tornar o plano mais prático 

e objetivo. Assim, os objetivos gerais passaram a ser elaborados face aos quatro 

conceitos da estrutura de conhecimentos de Vickers (1990) - Habilidades 

motoras, cultura desportiva, condição física e conceitos psicossociais. 

Tendo depois refletido sobre as questões dos objetivos, optei por formular 

objetivos comportamentais em detrimento dos específicos, pois considerei que 

os objetivos da aula e do respetivo exercício se tornavam mais claros, ajudando-

me a concentrar no essencial e no que realmente queria que os atletas 

aprendessem/realizassem.  

Tal como reforça Mourinho (2010)19, o treinador deve ter “uma estrutura e um 

objetivo no treino. O treinador deve organizar as coisas com progressão, os 

jogadores devem perceber o objetivo de cada exercício e, eles devem trazer ao 

jogo, o que eles aprenderam, o que treinaram durante o treino, durante a 

semana, durante meses, durante os anos da sua formação”. Ainda que desde o 

início tivesse esta intenção e objetivo presentes, considero que foi 

fundamentalmente a partir do momento em que o plano de aula passou a ser 

construído com maior detalhe face aos objetivos da aula e após a inclusão dos 

objetivos comportamentais, que se viabilizou o cenário retratado por Mourinho 

(2010). Com a maior aplicabilidade e objetividade do plano, passou a ser mais 

fácil perceber o principal objetivo do treino e de cada exercício, tendo, 

paralelamente, conseguido passar essa mensagem aos atletas de forma mais 

                                                      
19 Sessão de transição defensiva. (28 de Janeiro). Saber Sobre o Saber Treinar   Consult. 12 

Julho de 2015, disponível em http://www.sabersobreosabertreinar.com/ 
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clara, orientando também a emissão de feedbacks para o que era essencial em 

determinado exercício. Deste modo, considero que “abri linhas de passe” para 

alcançar o objetivo a que me propôs desde o início do ano letivo: contribuir para 

a aprendizagem dos atletas. Segundo Rink (1985), quando os professores 

estruturam a experiência, selecionam as tarefas a realizar pelos alunos e ajustam 

o ambiente de aprendizagem, os estudantes alcançam os resultados 

pretendidos. E foi neste sentido que fui evoluindo na construção dos planos de 

aula, tornando-os mais específicos face aos atletas, às suas necessidades e aos 

seus níveis de desempenho.  

A construção de um plano cada vez mais ajustado aos atletas e à equipa, foi 

conseguida à passagem para o segundo momento da época, assumindo-se 

como um período em que o treinador conhece bem os seus jogadores, “quando 

sabe onde residem os pontos fracos e fortes de cada um, sendo possível 

empregar com objetividade as medidas necessárias de consolidação, 

diferenciadas segundo o estado respetivo de desenvolvimento, conduzindo 

assim todos os atletas a um nível satisfatório, apoiando particularmente os mais 

fracos, estimulando corretamente os mais fortes” (Araújo, 2009, p. 38). A partir 

daqui, a seleção dos exercícios, passou a ser norteada por um maior ajuste às 

caraterísticas da equipa, quer ao nível psicomotor, quer ao nível dos conceitos 

psicossociais. Assim, e no sentido de dar continuidade ao investimento na 

melhoria do plano, para que realmente auxiliasse a condução do processo de 

ensino-aprendizagem, destaco a pertinência de ter passado a elaborá-lo tendo 

em conta os diferentes níveis de desempenho dos atletas. Esta premissa 

repercutiu-se nos objetivos da aula, nos objetivos comportamentais, nas 

componentes críticas e nas situações de aprendizagem, que continham 

especificidades em função de cada nível. Esta evolução ao nível da 

diferenciação foi também ela gradual, sendo primeiramente efetivada com 

recurso à introdução de pequenas variáveis distintas entre os grupos, 

salvaguardando, em primeira instância, o controlo sobre toda a equipa e a 

rentabilização do tempo de aula. 

Os conceitos psicossociais, mais especificamente a (in)capacidade de 

concentração e consequente limitação ao nível da compreensão, passaram 

também a nortear a construção do plano de aula, porquanto tinha detetado que 
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estas caraterísticas impossibilitavam a implementação de exercícios com um 

certo grau de complexidade, como ilustra o seguinte excerto:  

“um dos exercícios implementados gerou um significativo tempo de 
transição, dadas as dificuldades de compreensão por parte dos alunos do 
nível introdutório. Mesmo com a demonstração, emissão de palavras-
chave (…) até com a colocação dos alunos no exercício sobre a minha 
indicação para quem teria de atacar/defender, estes não conseguiram dar 
seguimento ao mesmo de forma autónoma. (…) fiz ainda uma última 
tentativa (…) ao solicitar aos alunos de nível introdutório que observassem 
os alunos do nível avançado (que se encontravam a realizar o mesmo 
exercício). Sentindo que mesmo assim os alunos não expressaram 
confiança na compreensão do exercício, optei por avançar para a situação 
de aprendizagem seguinte. Este episódio com o qual me deparei espelha 
a função que de facto um plano de aula assume, constituindo-se apenas 
como um guião, em que no papel todos os exercícios funcionam, mas, na 
realidade estes podem não corresponder às expetativas, 
independentemente do cuidado e investimento na planificação”. (Reflexão 
55, dia 6 de maio de 2015)  
 

Com vista a inverter este cenário, passei a não atender apenas na dinâmica 

dos exercícios e respetiva simplificação, mas também a incluir (essencialmente 

no início do treino) exercícios que estimulassem e exercitassem a capacidade 

de concentração dos atletas. 

Por outro lado, os planos de aula assumiram-se como o meio de aplicação e 

indução da minha ideologia/modelos de ensino que considerei mais ajustados e 

promotores de aprendizagens significativas. Esta iniciativa não foi, desde logo, 

incutida, muito devido à abordagem inflexível do treinador, mas também, no 

sentido de dar continuidade a algumas rotinas que inicialmente foram por ele 

implementadas, e que asseguravam uma maior disciplina, controlo e um maior 

empenhamento motor - pela simplicidade do processo de instrução e 

organização. Contudo, a pouco e pouco procurei transportar para o plano de aula 

a minha abordagem, em que por meio de um constante processo de reflexão 

sobre a ação, tomava algumas decisões pré-interativas, ou seja, decisões de 

planeamento, que permitiam fazer “o balanço da aula e do seu plano e, por outro 

lado, proporcionavam uma ponte com as decisões prévias para a aula ou aulas 

seguintes” (Januário, 1996, p. 68). O seguinte excerto ilustra o balanço realizado 

acerca de um exercício que na prática não resultou como esperado:  

“(…) procurei, na planificação da aula, incluir exercícios que a meu ver 
teriam transfer para o jogo. (…) As alterações realizadas iniciaram-se pelo 
exercício de aquecimento, onde para além da mobilização perspetivava 
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uma primeira abordagem face à colocação do defensor, tendo em conta 
que os alunos, tendem a utilizar de forma faltosa os braços. Assim, 
procurei limitar a ação dos mesmos, dando um colete aos alunos que 
cumpriam a função de defensores. (…) concluo que esta adaptação foi 
genericamente cumprida e eficaz face aos motivos pelos quais a decidi 
implementar. Contudo, o exercício ficou aquém das minhas expetativas 
em termos de intensidade imprimida pelos alunos, fator este 
preponderante, dado que o exercício destinava-se também ao 
aquecimento. (…) Tendo em conta estes fatores, considero que uma das 
soluções poderá incidir sobre a integração da bola no exercício, e, na 
passagem (pela teia de aranha) dos alunos a pares – dois a dois em 
passe. Deste modo, aliando o trabalho de grupo/pares ao estímulo da 
bola, considero que um maior empenhamento motor poderá ser 
alcançado”. (Reflexão 28, dia 9 de janeiro de 2015) 

 

3.2. Por entre a Basculação de ideias e a tomada de decisão para a 

concretização do objetivo de jogo: a aprendizagem 

O percurso do estágio foi marcado por uma avalanche de tomadas de decisão 

– uma das caraterísticas mais importantes de um futebolista… “A forma como o 

jogador define uma jogada, como escolhe a melhor opção a dar a bola, como 

sabe qual a melhor decisão a tomar para dar melhor seguimento a um contra-

ataque, a uma triangulação, na gestão da posse, no preferir o passe em vez de 

partir para o drible, no atacar a bola ou ficar na contenção, etc” (Castro, 2015)20. 

Ou seja, vários movimentos no jogo são afetados pela tomada de decisão. Este 

foi o modo como encarei os treinos: tal como uma situação de jogo dependem 

de sucessivas tomadas de decisão acerca dos exercícios, da organização dos 

atletas pelo espaço, dos momentos e formas de instrução/transição para o 

exercício seguinte, etc. Umas foram devidamente pensadas aquando da 

planificação/preparação para o jogo, mas outras foram, inevitavelmente, 

tomadas em função das circunstâncias do próprio jogo – número de atletas, 

material e espaço disponível, condições climatéricas, entre outros aspetos. O 

excerto seguinte ilustra uma das decisões de alteração da estrutura e 

planificação da aula, no sentido de atender às condições atmosféricas:  

“Tive em consideração a temperatura ambiente, uma vez que o início 
da semana se pautou pelas baixas temperaturas. Assim, aumentei o tempo 
destinado ao aquecimento, sendo que este incluiu corrida, mobilização 

                                                      
20 Castro, R. (2015). Tomada de decisão, a sua importância no futebol. Futebol Portugal   Consult. 

18 Julho, disponível em http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-
futebol/ 

 

http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-futebol/
http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-futebol/
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articular e ainda manipulação e controlo de bola. Do mesmo modo, à chegada 
dos alunos, optei por colocá-los, desde logo, em situação de corrida, para 
que fossem aquecendo e ativando, fazendo a chamada em simultâneo”. 
(Reflexão 15, dia 5 de novembro de 2014) 

 
Contudo, as decisões tomadas nem sempre produzem os efeitos desejados. 

Neste confronto destaco as tomadas de decisão relativas à organização do 

espaço do treino de sexta-feira, uma vez que no primeiro bloco tinha todo o 

pavilhão disponível. Embora este parâmetro fizesse jus às condições espaciais 

que a maioria dos treinadores ambiciona, inicialmente gerou muitas adaptações 

de aula para aula, até conseguir encontrar uma estrutura que não afetasse o 

controlo da equipa e os exercícios, tal como ilustra o seguinte excerto:  

“ (…) Esta forma de organização do espaço e a utilização completa do 
pavilhão, dificultou o controlo e a gestão da aula. Neste sentido, a 
organização adotada, não permitia que aquando do deslocamento 
mantivesse todos os alunos no meu campo visual. Paralelamente, ao ter duas 
situações distintas, separadas por uma distância considerável, constatei que 
não incidia muito na exercitação técnica das raparigas, uma vez que também 
tinha como outra preocupação prevenir comportamentos desviantes e/ou fora 
da tarefa, na situação de jogo dos rapazes. Ainda que tenha tentado dividir a 
atenção pelos dois espaços, tornou-se difícil conciliar constantemente a 
emissão de feedbacks e o controlo, assim como a gestão do tempo de aula”. 
(Reflexão 10, dia 17 de outubro de 2014)  

 
As dificuldades sentidas a este respeito incidiram também na passagem para 

o segundo bloco de treino, em que este era realizado em meio pavilhão. Num 

dos primeiros planos procurei manter a mesma modalidade ao longo de toda a 

aula, mas deparei-me com o facto de no segundo bloco não existirem as 

melhores condições, por exemplo, para lecionar Futebol. Face a esta 

constatação, quando lecionava Futebol passei a planear a lecionação de uma 

outra modalidade para o segundo bloco. A modalidade foi maioritariamente a 

Ginástica, por permitir a inclusão de todos os atletas nas situações de 

exercitação, e também ser, na altura, a matéria em que os atletas revelavam 

mais dificuldades. 

 Porém, constatei que esta estratégia não favorecia a densidade motora 

do segundo bloco, pela mudança radical de modalidade: Futebol – Ginástica. 

Esta alteração leva os atletas a não realizarem o número de repetições 

desejável, permanecendo parados no colchão ou na conversa com os colegas. 

Assim, e não tendo conseguido alterar na totalidade esta postura dos atletas, 
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optei por manter a mesma modalidade no segundo bloco da aula, sendo que no 

caso particular do futebol, incluía o desenvolvimento da condição física e a 

exercitação técnica. Deste modo, não se registou uma mudança abrupta no 

comportamento e empenho dos atletas, aquando do segundo bloco de aula. 

Por seu turno, e à semelhança do que Placek (1984) constatou, a par do 

comportamento dos alunos, as preocupações práticas representam os fatores 

que mais influenciam o processo de planeamento. Complementarmente, 

Januário (1996, p.34) destaca que “as maiores zonas de preocupação situam-se 

nas decisões sobre atividades a ensinar, material disponível e organização da 

classe.” Estes pontos careceram efetivamente de muito tempo de reflexão e de 

atenção da treinadora. Assim, ao nível da construção de situações de 

aprendizagem, procurei que estas garantissem o sucesso de realização, e que, 

simultaneamente, fossem desafiantes, isto é, comportassem um certo grau de 

dificuldade. Com esta forma de planear, tinha como intento incrementar nos 

atletas “o prazer de conseguir fazer, de vencer e o desprezo pelo fracasso e pela 

angústia da derrota” (Guilherme, 2015, p. 110). À semelhança do autor, 

acreditava serem “catalisadores do investimento individual e coletivo de quem 

joga” (p. 110). Esta perspetiva que esteve na base na construção das situações 

de aprendizagem, vai ao encontro do conceito de Vygotsky (1984) de zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP). Esta zona é definida pelo autor como a 

distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, aquele que o aluno 

consegue alcançar sozinho, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da solução de problemas sob a orientação de um adulto, neste caso o 

professor, ou em colaboração com companheiros mais capazes. Partindo desta 

concetualização, o autor chama a atenção para o facto da escola normalmente 

trabalhar apenas com o desenvolvimento real. Contudo, tal como o autor 

defende, considero que o mais adequado seria utilizar o contexto da ZDP, ou 

seja, trabalhar com o desenvolvimento potencial. Para tal, e como referido 

anteriormente, nas aulas procurei incluir situações de aprendizagem que fossem 

desafiantes para os atletas. Neste contexto, e segundo Vygotsky (1998, p. 113), 

“o que é hoje ZDP, será nível de desenvolvimento real amanhã”, perspetivando 

que o que a criança faz hoje com ajuda, fará amanhã sozinha. 

Do mesmo modo, as caraterísticas/comportamento dos atletas também me 

levaram a tomar algumas decisões ao nível da estrutura da aula e da sua 
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organização, bem como da seleção dos exercícios, em que procurei colmatar 

uma das debilidades que habitualmente manifestavam – a baixa capacidade de 

concentração. O seguinte excerto retrata uma das estratégias a que recorri para 

procurar melhorar a capacidade de concentração: “Inclui o exercício no plano de 

aula, tendo em vista, para além do desenvolvimento das habilidades motoras, o 

incrementar da concentração e empenho, conceitos psicossociais que os alunos 

do nível introdutório tendem a descurar nas aulas”. (Reflexão 54, 29 de abril de 

2015) 

Todas estas decisões inerentes à elaboração do plano eram, porventura, 

consideradas de acordo com a matéria a lecionar, dado que estas ao longo do 

tempo foram exigindo diferentes ponderações, tal como testemunhado a seguir 

na retrospeção pelas modalidades abordadas. 

 

Voleibol 

No voleibol as principais dificuldades centraram-se na motivação dos 

atletas para a realização dos treinos, já que até ao 3º período estas incidiram 

essencialmente sobre a técnica, incluindo apenas os conteúdos passe e 

manchete. Paralelamente, o grande desafio a cada nova planificação incidiu 

sobre a criação de exercícios ajustados às capacidades dos atletas e que, ao 

mesmo tempo, fossem motivantes/desafiantes. Esta necessidade, e procura 

constante em ajustar os exercícios aos atletas, assumiu um grande peso na 

elaboração do plano de aula, já que a maioria dos atletas revelava significativas 

dificuldades técnicas. Dificuldades estas que aliadas à limitada capacidade de 

concentração e, a dada altura, ao nível de desmotivação, exigiram de mim um 

constante investimento na construção e adaptação dos exercícios.  

Para que os atletas não tivessem única e exclusivamente a exercitar o 

passe e manchete frente a frente, fui manipulando algumas variáveis, induzindo 

por exemplo o deslocamento (com e sem bola), impondo o tocar com as mãos 

no solo antes de efetuar o passe (para que os atletas assumissem uma postura 

pré-dinâmica e se enquadrassem com a bola), entre outras estratégias. Contudo, 

a certa altura deparei-me com dois aspetos relevantes: um inerente ao facto do 

maior número de contactos sobre a bola não corresponder necessariamente a 

uma melhoria da técnica, tal como expressa o seguinte excerto: 
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“Ainda que, nos exercícios inerentes à técnica, os alunos tenham 
correspondido bem em termos de dinâmica, o mesmo não se verificou na 
qualidade de execução. (…) concluo que não basta atender isoladamente 
à densidade motora, pois esta, ainda que tenha aumentado 
significativamente o número de contactos, não garante, por si só, êxito e 
qualidade de execução (Reflexão 49, dia 10 de abril de 2015);  

 
O outro fator incidiu sobre a consciencialização de que algumas das 

variáveis descentravam o aluno do aprimoramento da técnica, concentrando-se 

apenas na sustentação da bola. Ou seja, apesar dos atletas conseguirem realizar 

a maioria dos exercícios, estes, por si só, não garantiam qualidade à execução. 

Face a esta constatação, voltei a equacionar a base de exercitação – um aluno 

à frente do outro -, simplificando as tarefas e induzindo nestas aspetos que de 

certo modo “forçassem os atletas” a aplicar a técnica. Serve de exemplo a 

manutenção das mãos ao nível da “linha do cabelo” e o tocar dos polegares na 

testa antes de jogar a bola. 

Todavia, atendendo à tipologia das tarefas e conteúdos que 

predominaram ao longo dos dois períodos, considero que a falta de rigor e 

qualidade na execução não se devia apenas ao nível dos atletas, nem ao 

desajuste das tarefas, mas essencialmente a fatores motivacionais. Fator este 

que para Magill (1984) é importante para a compreensão da aprendizagem e do 

desempenho de habilidades motoras, devido ao seu importante papel na 

iniciação, manutenção e intensidade do comportamento. Segundo o mesmo 

autor, sem a presença da motivação, os alunos não exercerão as atividades, ou, 

possivelmente, farão mal o que for proposto. De facto considero que este foi o 

fator chave, pois recorri a diferentes formas de exercitar a técnica e nenhuma 

permitiu atingir o objetivo – a realização do exercício respeitando alguns dos 

itens inerentes à qualidade técnica – mencione-se a título de exemplo os critérios 

do passe: mãos acima e à frente da testa em forma de concha; coordenar a 

flexão e extensão dos MS e MI e aplicar trajetória alta à bola, e da manchete: 

“puxar os ombros para a frente” e manter a plataforma estável.  

A procura de exercícios e formas de lecionar a aula que induzissem 

melhorias ao nível da técnica foi efetivamente uma constante e o maior desafio. 

Mas, ainda que acreditasse efetivamente que o problema residia na falta de 

motivação dos atletas para os conteúdos, não desisti de os tentar motivar e 
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manter empenhados na realização dos treinos, tal como ilustra o seguinte 

excerto:  

“(…) conclui, com base nos referidos autores que existe um 
conjunto de fatores psicológicos (conscientes ou inconscientes) de ordem 
fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a 
conduta de um individuo, despertando a sua vontade e interesse para uma 
tarefa ou ação conjunta. (…) Face a este aspeto, e sentindo-me impotente 
para com a introdução de novos gestos técnicos, nomeadamente, o 
serviço e remate (muitas das vezes questionados pelos alunos nas aulas), 
dado que o professor cooperante considera prematura a sua introdução 
no 10º ano de escolaridade, a solução deverá passar por criar desafios 
pessoais e coletivos dentro das tarefas. (…) acreditando que neste caso 
particular têm sido os fatores externos a influenciar a motivação intrínseca 
dos alunos, pretendo, em futuras aulas, planificar os exercícios no sentido 
de criar interesse nos mesmos, pela necessidade de superação, 
estipulando e reajustando limites/objetivos numéricos”. (Reflexão 49, dia 
10 de abril de 2015) 

 

Como reforça o excerto apresentado, outra estratégia passou pelo 

estabelecimento de metas, isto é, a identificação do que se deve fazer ou 

acompanhar, que basicamente é o objetivo da ação ou de uma série de ações 

(Harris & Harris, 1984). Paralelamente, pode também ser entendido como o ato 

de fornecer um padrão específico para motivar os indivíduos a dirigir a ação 

(Burton, 1993; Locke & Latham, 1985); e foi efetivamente nesta base que recorri 

a esta estratégia, incluindo: 

“um exercício fundamentado na sustentação de bola, com o 
objetivo de testar o desempenho dos alunos, desafiando-os a realizar 25 
toques consecutivos, e, após o seu alcance, apontava um novo desafio, 
por exemplo 50 toques. (…) procurei cingir a tarefa à sustentação e ao 
cumprimento do objetivo, sem impor “regras” de deslocamento após 
enviar a bola, no sentido de garantir uma maior qualidade de execução. 
Assim, induzia uma determinada autonomia de ação aos alunos, pelo que 
o deslocamento deveria ser realizado, segundo a própria análise da 
trajetória da bola. Face a esta estratégia, considero que os alunos de facto 
se sentiram desafiados, tendo espelhado alguma motivação para o 
exercício, no sentido de se superarem, bem como, superar os recordes 
colocados por mim enquanto professora, e, enquanto “competição” entre 
as restantes duplas”. (Reflexão 50, dia 15 de abril de 2015) 

 
Apesar de com esta estratégia ter conseguido motivar os atletas para se 

empenharem na realização das tarefas, os erros técnicos, ainda que em menor 

número, continuaram a existir. Neste sentido, e de acordo com o diálogo e 

reflexão junto do treinador e, na ótica deste, restava uma solução:  
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“impor rigorosamente a necessidade dos alunos cumprirem com a 
tarefa da forma solicitada, deixando claro que enquanto não executarem 
o exercício de acordo com os critérios pretendidos, não iria avançar para 
uma nova situação de aprendizagem. Porém, e face às caraterísticas da 
turma, encontro-me um pouco reticente face ao êxito desta estratégia e 
postura a adotar face à turma, na medida em que os alunos, para além de 
um elevado índice de desconcentração, apresentam-se muitas vezes 
desmotivados face à tipologia de tarefas – muito simples e de certo modo 
repetitivas, de aula para aula. Ao ser-lhes imposto mais tempo, no mesmo 
exercício, antevejo comportamentos desviantes ou fora da tarefa, mas, 
acima de tudo um menor rigor na execução técnica, fruto da desmotivação 
e do tempo excessivo na mesma tarefa” (Reflexão 52, dia 22 de abril de 
2015) 

 
Tendo refletido sobre a solução apontada pelo treinador (como consta no 

excerto anterior) optei por não incluir na plenitude a sua estratégia, também 

devido ao facto de esta ter surgido no 3º período, em que o reduzido número de 

treinos não iria permitir uma melhoria significativa. Contudo, esta estratégia foi 

tida em consideração, assumindo-se como um último “trunfo que tinha na 

manga”. Antes deste, e como não desisti de encontrar soluções para viabilizar 

os objetivos centrados na técnica: 

“testei uma estratégia no sentido de manter os alunos próximos um 
do outro, já que a taxa de insucesso se deve ao progressivo afastamento 
dos alunos e que os leva a cometer erros de execução e aldrabar a 
exercitação em busca da sustentação de bola, em detrimento da correção 
técnica. Após a aplicação do exercício, em que após o passe o aluno 
deveria tocar no joelho do colega, considero que a estratégia teve êxito, 
resultando muito bem comparativamente com as tentativas anteriores”. 
(Reflexão 59, dia 20 de maio de 2015) 

 

 Por fim, realço ainda o facto de aquando da introdução do jogo 2x2 uma 

das estratégias para desenvolver a técnica do passe e da manchete ter 

considerado os ângulos de passe que este tipo de jogo exige. Para tal, procurei 

incluir exercícios que viabilizavam o passe segundo a estrutura de jogo 2x2. 

Estrutura de jogo esta que tal como foi abordado na didática de Voleibol do 

primeiro ano de mestrado, afigura-se, na minha opinião, como a que se deve 

implementar inicialmente, em detrimento do jogo 1x1, visto que este não assume 

um caráter coletivo e não tem transfer face aos ângulos de reenvio da bola. Neste 

seguimento, e embora reconheça que inicialmente alguns atletas necessitavam 

de muita exercitação técnica, gostaria de ter tido oportunidade para testar a 

abordagem de ensino de voleibol aprendida no primeiro ano de mestrado – 
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Abordagem Progressiva ao Jogo. Deste modo, partindo do pressuposto que um 

dos objetivos da disciplina passa por ensinar a jogar, considero que a orientação 

do processo ensino-aprendizagem deveria ter incidido mais no jogo, em 

detrimento da técnica, que seria trabalhada de acordo com as dificuldades 

patenteadas pelos atletas face ao desempenho no jogo. Assim, mesmo com as 

dificuldades que os atletas revelavam, considero que seria possível incluir esta 

abordagem, sustentada pela manipulação de variáveis que permitissem dar 

fluidez ao jogo, perspetivando que os problemas enfrentados face à 

desmotivação para a matéria de voleibol fossem significativamente reduzidos e, 

por seu turno, o processo de ensino-aprendizagem teria sido mais enriquecedor. 

Não tendo sido possível incluir e desenvolver esta abordagem, procurei, 

aquando da introdução do jogo 2x2: 

“que a exercitação da técnica fosse contextualizada com as ações 
de jogo, mediante os níveis de desempenho dos alunos. Como tal, 
procurei fazer ligeiras adaptações à base do exercício de sustentação, 
incluindo o deslocamento antero-posterior (com bola) no caso dos alunos 
de nível introdutório, aproximando-o dos objetivos de jogo que têm sido 
estipulados nas aulas - aproximar a bola da rede e reposicionar-se no 
campo após envio da bola. Já nos alunos do nível avançado, procurei 
exercitar o passe paralelo à rede e os respetivos deslocamentos, em 
particular do recebedor, consciencializando os alunos para o timing de 
subida para a rede”. (Reflexão 52, dia 22 de abril de 2015). 

 

Ginástica 

O desafio da ginástica incidiu essencialmente sobre a criação de uma 

estrutura de treino que permitisse um maior controlo da equipa, assim como pela 

criação de estratégias que aumentassem o número de repetições, já que os 

atletas, à semelhança do voleibol, revelaram-se, a certa altura, desmotivados, 

não se empenhando/concentrando na realização das tarefas. Esta questão da 

desmotivação prendeu-se, de igual modo, com o reduzido e repetido número de 

elementos acrobáticos lecionados ao longo do ano letivo (rolamento à frente a 

atrás engrupado; rolamento à frente e atrás com membros afastados e 

estendidos; apoio facial invertido e pino de cabeça). Complementarmente, a 

desmotivação acentuou-se devido à escassa progressão de exercitação face a 

cada um dos elementos.  

Esta progressão pedagógica começou por ser regida pelo treinador, que 

ao lecionar os primeiros treinos implementou a forma inicial de execução dos 
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elementos. Contudo, e considerando que ao décimo terceiro treino os atletas já 

realizavam com sucesso a progressão implementada - trepar a parede até 

alcançarem a posição vertical, optei, por iniciativa própria incluir uma outra forma 

de exercitação. Porém, esta não foi “aprovada” pelo treinador, que, regeu 

durante todo o ano letivo, as progressões a incluir. O seguinte excerto retrata a 

respetiva iniciativa e reflexão sobre o desempenho da equipa:  

“Após introspeção junto do professor cooperante, concluiu-se que 
o processo de individualização dos elementos acrobáticos deve ser 
incutido mais adiante, quando os alunos estiverem efetivamente 
disciplinados e sobre o nosso controlo. Porém, pondero a necessidade de 
investir em situações que se tornem desafiantes para os alunos com mais 
destreza, já que estes, nesta fase, expressam alguma desmotivação, 
dado que o exercício comporta uma exigência inferior face às suas reais 
capacidades. (…) sem descurar a importância da disciplina e controlo da 
turma, bem como a perspetiva do professor, penso que se reúnem 
condições para elevar o grau de dificuldade do apoio facial invertido, uma 
vez que, para além de alguns alunos possuírem aptidão para tal (…) 
estes, ao estarem dispostos na mesma linha pelo espaço, não iriam 
comprometer (na minha perspetiva) o controlo da turma”. (Reflexão 13, 
dia 29 de outubro de 2014) 

 
A partir desta “impossibilidade” de manipular a complexidade dos 

elementos acrobáticos, passei a “reunir esforços” para controlar a equipa e as 

execuções, assim como para aumentar o número de repetições. Uma das 

primeiras medidas incidiu na alteração da estrutura de treino. A que considerei 

“ideal”, após experimentação, incidiu sobre a colocação dos colchões formando 

um “L”, permitindo-me colocar no centro do espaço e, assim, ter a equipa no meu 

campo visual. Do mesmo modo, se tivesse que me deslocar para uma das 

laterais, também me conseguia enquadrar com os restantes atletas. Esta 

estratégia auxiliou-me a ter um maior controlo sobre o empenho da equipa e, 

consequentemente, viabilizou a introdução da diferenciação por níveis, sem que 

me descentrasse dos restantes atletas. Para tal, e após reconhecer quais os 

atletas que se encontravam no nível avançado, optei por colocá-los 

estrategicamente na extremidade do “L”, para que sempre que sentisse 

necessidade de introduzir uma variável ou emitir um feedback individual, 

mantivesse a restante equipa no meu campo visual. 

 Após encontrar a estrutura de treino mais ajustada às caraterísticas da 

equipa, o desafio passou a incidir sobre formas de aumentar o número de 
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repetições. Uma das primeiras estratégias incidiu sobre a reformulação do 

número de elementos por grupo, tal como ilustra o seguinte excerto:  

“Se possível, deverei privilegiar a formação de grupos de dois 
elementos, por forma a aumentar o número de repetições, dado que o 
tempo de exercitação dedicado, revelou-se ajustado às características da 
turma. Primeiro porque revela globalmente baixos índices de 
concentração, e por outro lado, dificuldade em manter elevados níveis de 
desempenho na realização de uma mesma tarefa. Isto acarreta, em certos 
grupos, a diminuição do número de repetições, fruto de comportamentos 
desviantes (conversa entre elementos) e execuções pouco rigorosas e 
sem grande consciência corporal”. (Reflexão 31, dia 21 de janeiro de 
2015) 

 
 Não tendo registado um significativo sucesso na implementação da 

referida estratégia decidi:  

“colocar estrategicamente dois colchões juntos, como espaço de 
exercitação por cada três alunos. Com esta estratégia, perspetivava o 
aumento das repetições, uma vez que os alunos deveriam realizar o 
elemento acrobático duas vezes consecutivas. Coloquei também 
estrategicamente os alunos pelos respetivos colchões, no sentido de 
minimizar os comportamentos fora da tarefa e momentos de diálogo (…) 
enquanto um aluno realizava o elemento duas vezes consecutivas, os 
dois elementos em espera encontravam-se em extremidades opostas do 
colchão, reduzindo a probabilidade de dialogarem, e, interromperem 
momentaneamente as execuções. A aplicação desta estratégia resultou 
positivamente, uma vez que o número de repetições aumentou, bem 
como, a qualidade de execução. Qualidade esta que a meu ver foi 
incrementada devido ao facto dos alunos realizarem o elemento de forma 
consecutiva, dado que, aquando da segunda repetição, estes tentavam 
melhorar/corrigir aspetos que falharam na execução anterior”. (Reflexão 
40, dia 25 de fevereiro de 2015) 

 
Contudo, e apesar da iniciativa em aumentar a densidade motora nos 

treinos de Ginástica, a questão (des)motivacional dos atletas nunca deixou de 

ser sentida e de se afirmar como um obstáculo ao sucesso das estratégias 

implementadas, tal como retrata o seguinte excerto: “no desenrolar da aula, e 

face aos elementos acrobáticos que já vêm sendo exercitados no período 

transato, a turma, apesar da colocação estratégica dos colchões, não revelou 

um sentido de trabalho e empenho na realização e superação das dificuldades”. 

(Reflexão 48, dia 8 de abril de 2015) Como tal, recorri a uma nova estratégia:  

“(…) optei por formar grupos de dois, em vez dos habituais 3 
elementos por colchão. (…) perspetivei que os alunos aumentassem 
significativamente o número de repetições, tendo, paralelamente incluído 
a “regra” de realização de duas repetições consecutivas. Com esta última 
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regra procurava manter o objetivo inerente a uma maior concentração dos 
alunos na realização da tarefa, e, por sua vez, incrementar uma maior 
consciência corporal, tendo em conta o sucesso ou não da primeira 
execução (…) Perante esta alteração dos grupos dar-se-ia um aumento 
considerável do número de colchões, pelo que não recorri à habitual 
estrutura de colocação dos colchões – em “L”, devido à proximidade dos 
colchões e alunos. Deste modo, optei por colocar os colchões em xadrez, 
formando três corredores”. (Reflexão 54, dia 29 de abril de 2015) 

 
 Esta estratégia de colocação dos colchões acarretou ajustes acrescidos 

por forma a manter o controlo da equipa e incrementar uma boa dinâmica de 

realização dos elementos acrobáticos. Para tal: 

“tinha como intento posicionar-me numa das laterais do espaço, no 
sentido de manter todos os alunos no meu campo visual. Porém, esse 
objetivo foi-se desvanecendo, dada a constante solicitação por parte dos 
alunos, tendo-me levado a individualizar os feedbacks e intervenções. (…) 
tendo em conta que o número de solicitações na aula não se fundamentou 
apenas pelas dúvidas (provenientes da falta de atenção), mas também, 
pela insegurança e medo na realização de determinados elementos, 
considero que uma das estratégias deve passar por colocar um colchão 
vago, no corredor onde me irei posicionar. Deste modo, os alunos que me 
solicitarem, devem ocupar o respetivo colchão, por forma a que não tenha 
que me deslocar, e, consequentemente, voltar, momentaneamente, as 
costas aos alunos. Desta forma considero que será possível alcançar com 
maior sucesso o controlo sobre os alunos, e, diminuir a ocorrência de 
feedbacks individuais”. (Reflexão 54, dia 29 de abril de 2015) 

 
 Apesar das estratégias que fui tentando implementar ao longo dos treinos 

de ginástica se terem constituído como um bom reportório de soluções enquanto 

futura professora, considero que ao nível das progressões pedagógicas não 

alcancei um conhecimento prático que desejava, pois estas foram limitadas e 

básicas face às reais capacidades dos atletas. O investimento a este nível foi 

conseguido essencialmente pelo diálogo e troca de impressões com duas 

treinadoras ligadas à modalidade, mas que raramente se viabilizou na prática 

pela necessidade de seguir a ideologia e progressões do treinador. Contudo, 

num dos últimos jogos em que tive oportunidade de ter a presença de uma 

dessas treinadoras, confirmou-se a minha expetativa de que os atletas eram 

capazes de executar progressões mais próximas do elemento acrobático final. 

Esta conclusão foi patenteada pelo facto da treinadora ter tomado a iniciativa de 

desenvolver com os atletas diferentes progressões e formas de realizar os 

elementos acrobáticos - apoio facial invertido e pino de cabeça -, sendo 

sublinhada no seguinte excerto:  
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“Face a esta vivência, foi notória a motivação e satisfação dos 
alunos por enfrentarem situações mais desafiantes, e, provaram que 
tinham capacidades para, ao longo do ano letivo serem integrados noutras 
situações de aprendizagem. Assim, neste curto espaço de tempo, foi 
alimentada a perspetiva que sempre tive face aos alunos do nível 
avançado, na medida em que estes reuniam ferramentas motoras para 
enfrentarem progressões de aprendizagem mais complexas, do que as 
que foram sendo aplicadas ao longo do ano letivo. Deste modo, considero 
que neste ano letivo os alunos não tiveram margem de progressão, tendo 
sido até orientados para a estagnação das suas capacidades”. (Reflexão 
60, dia 22 de maio de 2015) 

 
 Face a esta experiência de ensino da ginástica de solo, considero que de 

facto a segurança da execução deve ser uma prioridade. Contudo, também 

considero que a questão da segurança não deve ter como ponto exclusivo de 

foco as ajudas, mas conjuntamente a atitude e formas de abordagem do 

professor. Este, na minha opinião e à semelhança do que advoga Araújo (2004), 

deve adotar uma postura de não incentivo à urgência de passar dos elementos 

mais simples para os mais complexos, tal como foi feito ao longo desta época 

desportiva. Porém, este facto, tal como considera Araújo (2004, p.7), “não deve 

ser impeditivo à adoção de situações de aprendizagem pedagogicamente 

adequadas a cada aluno, em função do seu nível de desenvolvimento gímnico, 

da sua idade e da sua experiência desportiva”. Neste âmbito, defendo um ensino 

que privilegie a individualidade do atleta, no sentido de, perante um atleta com 

potencialidades, serem criadas condições necessárias para as desenvolver. 

Deve ser, para este propósito, facultada uma margem de atuação e autonomia 

com o objetivo de promover um desenvolvimento geral de todos os atletas e de 

criar condições para que os mais habilidosos possam ir mais além. Assim, e 

segundo o mesmo autor, considero que a abordagem da ginástica deve pautar-

se por “uma certa liberdade de escolha aos alunos (em função das suas 

caraterísticas e motivações), não só ao nível dos elementos gímnicos a executar, 

mas também na utilização preferencial de algumas situações em detrimento de 

outras” (p.9). Afinal, como afirma (Araújo, 2004, p.10) “o ensino individualizado 

estrutura-se no sentido da maximização das competências e capacidades de 

cada um, no respeito por todos”. 
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Basquetebol 

O basquetebol foi a matéria em que consegui implementar, com maior 

“liberdade”, o modelo que considero ser o mais promotor de aprendizagem da 

modalidade – o modelo de ensino para a compreensão do jogo. Esta 

proximidade ao modelo deu-se muito devido ao facto de lecionar esta 

modalidade no treino de 6ª feira, em que no primeiro bloco tinha todo o pavilhão 

disponível. Deste modo, nos planos de treino incluía sempre o jogo no primeiro 

tempo, norteando o ensino e as situações de aprendizagem segundo os 

problemas e dificuldades que os atletas iam encontrando e manifestando. Neste 

sentido, o maior desafio incidiu na manipulação de variáveis a incluir no jogo, 

para ir ao encontro dos conteúdos alvo de exercitação. O seguinte excerto retrata 

uma das estratégias utilizadas que se repercutiu não apenas na aprendizagem, 

mas também na melhoria da gestão e controlo dos atletas:  

“Considero que o jogo resultou bem, nomeadamente a estratégia 
utilizada para aumentar o cumprimento da marcação individual, na medida 
em que o defensor responsável pelo portador da bola deveria realizar 10 
flexões, sempre que o mesmo finalizasse sem marcação. Por seu turno, 
e focando essencialmente a minha atenção e feedback sobre a respetiva 
marcação individual, considero que induzi consequentemente um maior 
controlo sobre a turma, dado que afirmava a minha atenção e presença 
sobre o comportamento dos alunos. Assim, (…) os alunos 
consciencializaram-se de que estariam a ser constantemente observados. 
A manutenção desta postura ao longo da aula permitiu que muitos dos 
comportamentos fora da tarefa fossem sendo anulados”. (Reflexão 51, dia 
17 de abril de 2015) 

 
Por outro lado, como o objetivo do jogo é concretizar o cesto através do 

lançamento da bola, os planos incluíram sempre situações de exercitação 

técnica do lançamento em apoio e na passada. Inicialmente estas foram 

projetadas de forma mais analítica e sem oposição. Contudo, como no jogo os 

lançamentos são por norma realizados com alguma pressão defensiva e como 

a meio do segundo período a técnica de lançamento já estava assimilada, tomei 

a iniciativa de criar situações de exercitação com oposição simplificada, 

aproximando-a do contexto de jogo:  

“(…) Reconhecendo de antemão que os alunos não aplicam o 
lançamento na passada em situação de jogo e, paralelamente, revelam, 
no geral, algumas dificuldades no aspeto decisional, optei por introduzir 
uma tarefa baseada no jogo. Paralelamente, e no mesmo sentido de 
potencializar a fluência e ocorrência de lançamentos, aquando da 
concretização do lançamento, o aluno responsável pela marcação ao 
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portador da bola deveria deslocar-se até à linha do meio campo e, só 
depois poderia reintegrar o jogo. Por seu turno, para conferir objetividade 
ao exercício e em especial à defesa, aquando da recuperação de bola, 
esta tinha como forma de pontuar a colocação da bola na linha do meio 
campo”. (Reflexão 41, dia 27 de fevereiro de 2015) 

 
Esta tentativa de colocar oposição nas situações de aprendizagem, em 

detrimento de situações analíticas que já prevaleciam sobre um número de 

treinos significativo e que não acompanhavam a evolução e necessidades dos 

atletas, foi mais uma tentativa “frustrada”, dado que o treinador não partilhava a 

perspetiva de incluir oposição (ainda que simplificada) nas situações de 

lançamento. Apesar de algumas divergências de ideias neste âmbito, fui 

acatando a argumentação do treinador e considerando alguns pontos da mesma 

aquando dos processos de reflexão e a cada nova construção do plano de aula. 

Ainda assim, e por de certo modo ter vivenciado duas abordagens distintas na 

modalidade de Basquetebol – uma marcadamente analítica (1º período) e outra 

mais próxima do modelo de jogo de competência dos jogos de invasão (2º e 3º 

período), considero que a última, consegue envolver mais os alunos - maior 

empenho e motivação nas situações de aprendizagem.  

Deste modo, e tal como advogam Graça et al. (2013, p.197), considero 

que o ensino da modalidade de Basquetebol deve atender ao Modelo de 

Competência nos Jogos de Invasão (MCJI), “de acordo com uma alternância e 

sucessão de movimentos de decomposição “jogo global” – “jogo parcial” – “tarefa 

particular” e recomposição das aprendizagens novamente no jogo global”. 

 

Futebol 

O futebol a par do Voleibol, foi a matéria mais desafiante ao nível da 

planificação da aula. Neste caso particular muito devido ao facto das raparigas 

não apresentarem habilidades e motivação para a modalidade. Assim, o 

planeamento desta matéria foi sendo elaborado num jogo de tentativas sobre 

formas de exercícios (mais analíticos ou com maior transfer para o jogo) e na 

descoberta da estrutura funcional do jogo que mais se adaptava às caraterísticas 

das atletas.  

A planificação dos treinos para o nível introdutório, designadamente do 

ensino das habilidades motoras específicas, acarretaram, desde logo, muitas 

dúvidas. Dúvidas estas que incidiram na primeira fase na abordagem que deveria 
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implementar, isto, atendendo às expressivas dificuldades das raparigas. Assim, 

num primeiro momento refleti sobre duas perspetivas diametralmente opostas 

que Guilherme et al (2015, p. 126) destaca. A primeira “carateriza-se pelo 

isolamento da habilidade e pela criação de exercícios que permitam que essa 

habilidade seja sistematicamente exercitada, de modo a que os seus padrões de 

manifestação sejam condizentes com os seus requisitos técnicos preconcebidos 

e a sua eficácia e eficiência se manifestem. A segunda advoga que as 

habilidades devem ser apreendidas em situação de jogo, uma vez que elas só 

ganham sentido quando expressas nesse contexto”.  

Contudo, numa fase inicial optei por “jogar pelo seguro”, implementando 

a primeira perspetiva, que era a defendida pelo treinador. No entanto, ainda que 

as atletas conseguissem realizar as situações de aprendizagem propostas, 

faziam-no sem a dinâmica desejada, executando os exercícios a passo e sem o 

mínimo de empenho. Face a este cenário, procurei investir numa abordagem 

que contrariasse a falta de empenho manifestada. Assim, procurei encontrar um 

equilíbrio entre as duas perspetivas mencionadas, pelo que, tal como também 

defendem Guilherme et al. (2015, p. 126), por vezes há necessidade de criar 

“contextos de prática com determinadas caraterísticas, que não em situação de 

jogo, que permitam o desenvolvimento dessas habilidades”. A criação destes 

contextos fundamentaram-se na crença de que as tarefas iriam induzir uma 

maior motivação por não serem marcadamente analíticas, procurando fazer jus 

ao testemunho de Araújo (2009, p.38) que defende que “o treinador tem de ser 

capaz de provocar, através da sua ação, o interesse e motivação dos que 

aprendem e treinam, pois não há progresso nem êxitos possíveis sem a 

participação motivada dos atletas”. Por outro lado, sustentavam também a 

ideologia que defendo e que incide “na importância das habilidades serem 

objetiváveis e serem aprendidas em contextos ambientais em que os 

mecanismos cognitivos, percetivos, decisionais e motores sejam 

permanentemente solicitados” (Guilherme, 2014, p. 21). 

Na procura de implementar esta perspetiva, optei por recorrer a situações 

fundamentadas na posse de bola e situações de jogo em formato holandês, 

sempre em superioridade numérica. Reconhecendo uma ligeira alteração ao 

nível da predisposição para a realização dos exercícios, e considerando que 

estaria a ser viabilizada a exercitação da técnica, optei por implementar a 
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estratégia inerente à criação de rotinas, alicerçada pela perspetiva de Fonseca 

(2011), ao considerar que são as vivências repetidas, a prática sistemática e o 

treino persistente que vão permitir que o controlo motor seja adquirido e a 

evolução dos desempenhos aconteça.  

De facto, as aulas foram projetadas quase sempre para os mesmos 

conteúdos (no caso das raparigas), já que a ligeira evolução nunca justificou a 

introdução de outros. No entanto, a prática repetida aqui sublinhada não incidiu 

sobre a repetição concreta dos exercícios, mas sim na exercitação dos 

conteúdos dentro de uma determinada estrutura (exemplo: jogo holandês), que 

ia sendo alvo de manipulação de variáveis e da formação de equipas. Isto, no 

sentido de dar significado à aprendizagem e de manter as atletas minimamente 

empenhadas, tal como ilustra o seguinte excerto:  

“não atendi aos níveis de desempenho entre as alunas, 
possibilitando a formação autónoma das duplas/trios. Esta estratégia 
surge pela constatação de que entre elas existem alguns grupos bem 
definidos e que quando desmembrados tendem a manifestar algum 
desânimo, e, consequentemente, incrementa ainda mais a falta de 
empenho, por se sentirem inibidas/envergonhadas com a falta de aptidão 
para a modalidade”. (Reflexão 56, 8 de maio de 2015) 

 

A par das várias estratégias e manipulação de variáveis, procurei 

posicionar-me e centrar a atenção sobre o espaço de exercitação das raparigas, 

com o intuito de as motivar. Para isso, aumentei de forma substancial o número 

de feedbacks (de reforço) e orientei-as na tomada de decisão e correção técnica 

(quando detetados erros que o justificassem). 

Contudo, apesar das várias estratégias utilizadas, quer ao nível dos 

exercícios, quer de um maior acompanhamento, motivação e emissão de 

feedback, a evolução das atletas não foi muito significativa, levando-me a 

considerar que a evolução nesta fase dependia essencialmente da vontade, 

empenho e atitude das atletas. Tal como reforça Freire (1996) ao considerar que 

o sucesso depende do que o aluno faz para aprender. 

Perante esta ilação, passei a orientar, fundamentalmente, a minha 

atuação segundo a perspetiva realçada por Oliveira (2009, p.17): “o treinador 

deve atuar de acordo com as suas caraterísticas e limitações, sem nunca 

esquecer a responsabilidade que lhe está atribuída quanto à formação social e 

emocional dos atletas com quem trabalha e à melhoria gradual destes”. Assim, 
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consciente deste facto e do insucesso das inúmeras estratégias, a dada altura a 

prática de futebol passou a decorrer “na observância de princípios orientadores 

e na edificação de atitudes que conduzissem ao gosto pelo esforço, pela 

superação e pelo aperfeiçoamento” (Garganta et al., 2013, p. 202). Deste modo, 

procurei consciencializar as atletas para a necessidade de se empenharem na 

superação das suas dificuldades, fazendo o transfer para a vida pessoal e 

profissional, em que nem sempre temos a possibilidade de fazer o que mais 

gostamos. Por conseguinte, nas aulas de EF deviam desenvolver esse espírito 

de superação e de determinação. 

Não obstante às dificuldades, considero que as estratégias e constante 

vontade em alterar este cenário não foram em vão, pois foram alcançados alguns 

resultados. Resultados estes que incidiram sobre uma melhor ocupação do 

espaço e um maior envolvimento no jogo (mais mobilidade e ações de suporte 

ao portador). Porém, considero que este “insucesso” sobre uma maior qualidade 

técnica também se justifica pelo insuficiente número de treinos para criar 

alterações no comportamento e controlo motor, já que como refere Guilherme 

(2015, p.118) “se perguntarmos a um treinador experiente e competente o que é 

que um jogador em formação de determinada modalidade evolui durante duas 

semanas, cerca de 18 horas de atividade específica, ele responderá que a 

evolução será ténue. Para que se sinta uma evolução consistente e seja 

evidenciada a proficiência do seu desempenho, um jogador necessita de meses 

de treino persistente”. Efetivamente, a melhoria substancial não aconteceu, 

muito devido ao reduzido número de treinos, fortemente condicionado pelas 

condições climatéricas, dado que o Futebol era fundamentalmente lecionado 

quando ocupava o espaço G2 (em que os treinadores tinham prioridade para 

ocupar o espaço exterior). 

Ainda assim considero que, não obstante a pouca evolução técnica, 

consegui que as atletas aprendessem pelo facto de não ter abdicado de incluir o 

jogo em todos os treinos, tal como espelha o seguinte excerto:  

“(…) decidi incutir o jogo nesta aula, no sentido de emitir feedbacks 
relativos ao posicionamento em campo, com o objetivo de mentalizar as 
raparigas acerca da ocupação racional do espaço. (…) foram sendo feitas 
Interrupções quando verificava uma expressiva aglomeração em torno da 
bola. Assim, e mantendo as alunas nos locais que ocupavam aquando da 
interrupção, fui alertando-as para o espaço envolvente que se encontrava 
vazio, e que estas deveriam ocupar. Deste modo, a inclusão do jogo 
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materializa a perspetiva de que “aprendemos a jogar jogando”, e, por outro 
lado, considera que a exercitação e melhoria da técnica, por si só, não 
irão fazer com que as raparigas consigam jogar. (Reflexão 10, dia 17 de 
outubro de 2014) 

 
A intenção de incluir o jogo assentou no facto de acreditar que “aprender 

a jogar futebol, é aprender a saber ver, a saber-decidir e a saber organizar-se no 

espaço e no tempo, individual e coletivamente, num todo coerente que permita 

agir eficazmente em contextos que se alteram permanentemente” (Garganta et 

al., 2013, p. 255). Ou seja, ainda que em termos técnicos não tenha ocorrido 

uma evolução significativa, procurei com que as atletas aprendessem, pelo 

menos, a saber organizar-se no campo e a tomar decisões face às situações de 

jogo (facilitado em termos de complexidade). 

Para além das decisões a tomar relativamente ao ensino-aprendizagem de 

cada uma das matérias, um outro conjunto de decisões e estratégias foram 

sendo equacionadas no sentido de criar condições e um ambiente propício à 

aprendizagem. Estas estratégias tinham como objetivo minimizar o tempo de 

transição e maximizar o empenhamento motor/densidade motora, procurando ir 

ao encontro do referido por Januário (1996, p.107), “a qualidade e quantidade 

das experiências formativas oferecidas aos alunos são influenciadas pela forma 

como o tempo educativo é gerido pelo professor (…) minimizando os períodos 

academicamente não produtivos, maximizando as atividades dos alunos, 

integrando e ligando com fluidez os vários momentos e atividades da aula.” 

Assim, após alcançar um controlo da equipa e de esta estar enquadrada com as 

rotinas de treino implementadas, procurei investir e atender cada vez mais neste 

fator inerente à melhoria das tarefas de gestão, tendo implementado e testado 

gradualmente diferentes estratégias. A este nível, destaco a pertinência dos 

testemunhos e vivências do treinador, que sempre auxiliou os membros da 

equipa técnica no desenvolvimento de estratégias que aumentassem o tempo 

de empenhamento motor. 

As estratégias que inicialmente se centraram na realização da chamada 

enquanto os atletas realizavam a corrida incorporada no aquecimento, na 

distribuição dos coletes no próprio momento de corrida e na rentabilização do 

material/estrutura da aula, gradualmente foram sendo complementadas com um 

outro leque de estratégias. Estas, no sentido de fazer jus a algumas 
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caraterísticas da equipa como a demora no deslocamento/transição, a falta de 

concentração e conversas paralelas aquando da instrução, entre outras. Neste 

seguimento, uma das estratégias que sublinho incidiu na criação de rotinas nos 

exercícios, nomeadamente nos da fase inicial o treino, de forma a facilitar os 

processos de transmissão, organização e controlo – “Através da repetição de 

exercícios, e respetivo alerta de que vamos realizar a mesma atividade na aula 

seguinte, os alunos começam a assimilar a sua organização e funcionamento, 

contribuindo assim para a diminuição do tempo de transição/organização”. 

(Reflexão 10, 17 de outubro de 2014) 

Paralelamente, esta estratégia também viabilizou uma gradual evolução e 

desenvolvimento técnico-tático, correspondendo ao veiculado por Frade 

(2006)21, que refere que “o treinador deve criar exercícios específicos em função 

do modelo de jogo, para que os jogadores possam repetir várias vezes, para que 

possam experimentar o máximo e descobrir quanto possível. A experiência vem 

de situações vivenciadas, e se no jogo não convém cometer erros, é no treino 

que existe espaço a erros, em que não existe pressão para evoluir, onde o 

jogador mais pode adquirir experiência e se adaptar ao modelo de jogo”.  

Os resultados positivos ao nível da diminuição do tempo despendido na 

organização estão referenciados no excerto que se segue:  

“Neste sentido, e face a alguma demora na organização dos 
exercícios, patente na última aula, incitei a criação de rotinas por forma a 
minimizar o tempo de organização. Deste modo, e após implementar esta 
estratégia, considero que, de facto, esta permite diminuir significativamente o 
tempo de organização, pelo que os alunos, ao serem relembrados acerca da 
sua execução, dispuseram-se rapidamente”. (Reflexão 11, dia 22 de outubro 
de 2014).  
 
Paralelamente, e tal como destaca o seguinte excerto, a criação de rotinas 

permitia também constatar, de forma mais facilitada, se estariam a ocorrer 

evoluções no desenvolvimento de determinado conteúdo/exercício:  

“Exalto a inclusão do “meinho” - 3x1 (que havia sido realizado sem 
grande êxito na décima aula), por forma a auferir um feedback acerca da 
evolução e progressão das raparigas na execução do exercício. Este permitiu 
fazer um balanço acerca do trabalho que vem sendo desenvolvido nestas 
duas aulas. (…) o feedback acabou por ser positivo, na medida em que se 
verificaram alterações significativas no desempenho da atividade, 

                                                      
21 Princípio da Especificidade. Teoria do Futebol, disponível em 

http://www.teoriadofutebol.com/principio-especificidade 
 

http://www.teoriadofutebol.com/principio-especificidade
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comparativamente com o primeiro contacto com o exercício. Neste sentido, a 
grande maioria das raparigas revelou uma postura bem mais ativa, realizando 
o passe seguido de deslocamento, tendo também sido patente uma maior 
intencionalidade em direcionar o passe, não se limitando a “chutar” a bola”. 
(Reflexão 12, dia 24 de outubro de 2014) 

 
 Por seu turno, e atendendo, como referido anteriormente, à limitada 

capacidade de concentração dos atletas, à tendência para enveredarem em 

conversas paralelas e darem continuidade às mesmas aquando da organização, 

optei por, no sentido de minimizar o tempo de organização e transição, adotar a 

estratégia de organizar primeiramente os atletas (rapazes), por forma a que 

estes iniciassem logo os exercícios. Esta estratégia teve como fundamento o 

facto destes últimos, por norma, serem mais rápidos na organização e 

compreensão dos exercícios, comparativamente com as raparigas.  

“Estas de facto têm mais dificuldades em compreender os 
exercícios, sendo também elas mais apáticas na organização/transição. 
Assim, o objetivo passou por instruir o exercício a toda a turma, ordenando 
de seguida a organização dos rapazes no campo, e, enquanto isto, 
voltaria a rever a instrução com as raparigas”. (Reflexão 10, dia 17 de 
outubro de 2014) 

 
 Por sua vez, e quando configurada de forma objetiva a diferenciação por 

níveis, optei por dar seguimento à última estratégia, realizando a instrução por 

grupos, mantendo, assim, sempre um grupo em empenhamento motor.  

Quando integrava um exercício novo e com um certo grau de 

complexidade, adotava a estratégia de realizar primeiro a instrução ao número 

de atletas que o exercício requisitava e só após a compreensão deste grupo de 

atletas, é que instruía a restante equipa, já com base na demonstração do 

exercício. 

Por fim, e no sentido de contribuir diretamente para a densidade motora 

do treino, procurava rentabilizar ao máximo o espaço de treino e o próprio 

aquecimento passou, após “conquistado” o controlo e disciplina da equipa, a ser 

objeto de uma situação de aprendizagem com transfer para o jogo e/ou incluía 

no aquecimento e na condição física a exercitação técnica.  

Contudo, a dada altura focalizei-me demasiado nesta questão inerente ao 

aumento da densidade motora, descurando alguns aspetos importantes para o 

sucesso do treino e do processo de ensino-aprendizagem. De entre eles destaco 

os seguintes:  
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(1) “Senti algumas dificuldades em coordenar e conciliar todas as 
tarefas de organização (trocas e introdução de diferentes variáveis para 
os alunos que estavam de fora a exercitar a técnica), gestão e controlo da 
turma e do tempo, e emissão de feedbacks. Neste seguimento, considero 
que indiretamente acabei por descurar a intervenção sobre os alunos em 
exercitação. Face à máxima rentabilização do espaço, senti igualmente 
dificuldade em deslocar-me de forma adequada, uma vez que o espaço 
estava a ser praticamente todo aproveitado para as situações de 
aprendizagem” (Reflexão 15, dia 5 de novembro de 2014);  

 

(2) “Após o término da aula e respetiva autoanálise sobre a mesma, 
concluo que o planeamento de aula não deve atender, por si só, à 
rentabilização do tempo de empenhamento motor e a formas de 
organização que possibilitem a inclusão de todos, mas, em primeiro lugar, 
a uma estratégia que permita controlar com eficácia as atividades. Caso 
contrário, não se propiciam aprendizagens aos alunos, uma vez que, ao 
ter diversos focos de atenção, torna-se complicado controlar a execução 
da maioria dos alunos, e estes acabam por exercitar o erro”. (Reflexão 22, 
dia 28 de novembro de 2014) 

 
Por seu turno, e embora tenha investido diariamente na melhoria da 

planificação, decisões pré-interativas22, existem sempre imprevistos no decorrer 

do treino, sendo necessário tomar decisões numa fração de segundos - as 

decisões interativas. Esta tomada de decisão é, segundo Castro (2015) 23 “o que 

separa um bom jogador de um grande jogador”. Um grande jogador consegue 

ver o que mais nenhum jogador vê, de pensar antes de ter a bola, de perceber o 

que fazer numa fração de segundos. Neste sentido, considero que um bom 

professor/treinador também deve ser dotado desta capacidade, principalmente 

face a situações imprevistas no plano de treino. Efetivamente fui confrontada 

com algumas jogadas de “contra-ataque”, ou seja, situações que não tinha 

previsto e que exigiam de mim uma rápida reação e respetiva tomada de 

decisão. Estas aconteceram essencialmente nas duas primeiras fases da época. 

Estes momentos causaram-me alguma insegurança, mas com o auxílio do 

treinador fui encontrando estratégias que me permitiam “ganhar tempo” para 

                                                      
22 “As decisões pré-interativas designam-se também por decisões de planeamento (…) permitem 

o balanço da aula e do seu plano e, por outro lado, representam um primeiro momento, 

proporcionando uma ponte com as decisões prévias para a aula ou aulas seguintes” (Januário, 

1996, p. 68) 
23 Castro, R. (2015). Tomada de decisão, a sua importância no futebol. Futebol Portugal   Consult. 

18 Julho, disponível em http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-
futebol/ 

 

http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-futebol/
http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-futebol/
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tomar a decisão (interativa) mais ajustada possível. Os dois seguintes excertos 

ilustram dois momentos distintos, em que tive que tomar essas decisões na ação:  

(1) “realço ainda a ocorrência de um ligeiro imprevisto face ao 
segundo bloco da aula, dado que a professora que ocupa o segundo 
espaço do pavilhão lecionou Dança, dificultando, assim, a comunicação 
com os alunos, face ao volume da música. (…) Estando perante um 
momento da aula desenrolado sobre quatro estações, optei por 
permanecer no espaço dedicado à condição física, garantindo o controlo 
da mesma, em detrimento dos lançamentos, já que o processo de 
comunicação não iria ser certamente conseguido. Assim, garanti a 
qualidade das execuções e o cumprimento do número de repetições, ao 
mesmo tempo que controlei as atletas, que se encontravam a realizar 
lançamentos. Em alguns dos momentos de pausa na música, aproveitei 
para emitir alguns feedbacks na estação dos lançamentos em apoio e na 
passada, assim como para efetivar as trocas entre estações. Deste modo, 
apesar das condições acústicas a aula decorreu dentro do previsto” 
(Reflexão 51, dia 17 de abril de 2015);  

 

(2) “optei por, no nível avançado, integrar uma nova forma básica 
de jogo, o 5x5, reenquadrando a situação de jogo com o nível e 
desempenho apresentado no momento da avaliação. Todavia, (…) pouco 
tempo depois do início do exercício, confrontei-me com o insucesso do 
mesmo face ao reduzido espaço de jogo e ao número de jogadores 
envolvidos. Consequentemente observaram-se dificuldades na 
identificação de espaços, na construção do ataque, e, indiciou a 
inutilidade dos apoios, já que, os alunos no interior do campo sentiam a 
necessidade de abrir linhas de passe junto às laterais, sobrepondo-se 
assim duas linhas de passe na mesma zona. Assim, e no sentido de 
possibilitar o alcance dos objetivos propostos optei por terminar o 
exercício ajustando-o ao sistema “bota fora” que, apesar de colocar uma 
equipa em espera, reuniu outras condições de prática, dando mais tempo 
e espaço para a realização das ações e uma maior motivação aos alunos. 
Paralelamente, e de forma a que os alunos permanecessem pouco tempo 
em espera, estipulei algumas regras de permuta - a cada golo sofrido ou 
após dois minutos de jogo, induzindo também um maior rigor defensivo e 
ofensivo. Face a esta alteração considero que o exercício foi ao encontro 
dos objetivos traçados, tendo revelado também uma boa dinâmica e 
empenho”. (Reflexão 53, dia 24 de abril de 2015) 

 

À parte de alguns imprevistos e da necessidade de tomar decisões 

interativas, todos os treinos foram objeto de decisões pós-interativas, que tal 

como define Januário (1996) reportavam-se a cognições no momento posterior 

à atividade lecionada, em que por meio da reflexão esboçava um pré-

planeamento da aula seguinte. 
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3.3. Ligação entre as partes e o todo, sendo as partes cada jogador e o 

todo o plantel - o desafio da diferenciação por níveis de desempenho 

A individualidade biológica explica a variabilidade entre elementos da mesma 

espécie, o que faz com que não existam dois seres iguais da mesma espécie. 

Cada ser humano possui estruturas físicas e psicológicas individualizadas ou 

diferenciadas dos restantes seres humanos. Cada um é único, e, nesse sentido, 

o treino individual, apresenta melhores resultados, porquanto obedece às 

caraterísticas e necessidades de cada indivíduo. No entanto, existem grupos 

homogéneos que facilitam o treino desportivo, e o treinador deve verificar as 

potencialidades, necessidades e fraquezas de cada atleta para que o treino 

tenha um desenvolvimento aproximado do ideal. Neste seguimento, surge a 

pertinência da diferenciação do ensino, sendo que esta “pode ser implementada 

por vários meios: (a) estabelecer metas e objetivos desiguais para os alunos e, 

consequentemente, diferentes tipos de tarefa e critérios de avaliação – 

diferenciação máxima; (b) pela utilização de tarefas de aprendizagem 

diferenciadas para alcançar metas idênticas – forma de diferenciação 

considerada como média; e (c) por estratégias de atuação ou decisões de 

ajustamento particulares do professor, embora os objetivos e conteúdos sejam 

à partida, iguais para todos” (Januário, 1996, p. 95). 

Estas formas de diferenciação foram de facto estratégias que fui 

implementando ao longo da época, mas até as concretizar passei por inúmeras 

dúvidas e incógnitas, que se fizeram sentir a partir do segundo período - já que 

no primeiro a diferenciação não foi realizada de forma significativa, tendo como 

fundamento o reduzido conhecimento específico dos atletas e um maior foco no 

seu controlo. Contudo, quando, por exemplo nas modalidades coletivas, o 

conhecimento da equipa foi ganhando forma e especificidade, o desafio passou 

a incidir no desenvolvimento de capacidades similares à constante análise do 

envolvimento do jogo. Capacidades que me permitissem “saber ler entrelinhas o 

que acontece e saber prever o que pede o jogo, antes de a bola chegar (…) se 

o jogo pede um passe curto, se pede a gestão em posse, se pede um passe de 

rutura, se pede uma penetração na área, se pede bola nos extremos em largura, 

se pede um jogo mais interior, em tabelas com os avançados, se pede uma 
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finalização ou uma assistência para um colega melhor colocado para o efeito”24.  

Ou seja, passei, naturalmente, a ser confrontada com a necessidade de analisar 

o desempenho dos atletas e manipular as situações de aprendizagem, no 

sentido de as ajustar às suas reais capacidades.  

Neste confronto, uma das primeiras dúvidas centrou-se na formação de 

grupos, nomeadamente para saber qual a abordagem (homogénea ou 

heterógenea) que resultaria numa maior evolução. Por um lado, com os grupos 

homogéneos viabilizava uma maior evolução dos atletas de nível avançado, 

mas, em contrapartida, podia não reunir condições de evolução para os atletas 

de nível introdutório; por outro lado, com a formação de grupos heterógenos, 

garantia (à partida) uma maior margem de progressão em relação aos atletas de 

nível introdutório, mas os de nível avançado ficavam “submissos” ao auxílio dos 

colegas, quando em tarefas realizadas a pares. Neste sentido, compreendi que 

este desafio inerente à diferenciação por níveis de desempenho devia, para além 

das caraterísticas da equipa, atender às caraterísticas de cada matéria a 

lecionar. Assim, em relação ao futebol e basquetebol, parti do pressuposto que 

sendo desportos de invasão, uma das estratégias passaria pela divisão dos 

grupos por géneros, tendo também em conta que nenhuma das atletas 

praticavam as referidas modalidades. Por sua vez, pautando-se as referidas 

modalidades pela essência do jogo de equipa/coletivo, considerei a formação de 

grupos heterógenos, viabilizando o equilíbrio entre equipas aquando do jogo ou 

situações de posse de bola.  

Já o voleibol, embora seja também considerado um desporto coletivo, tive em 

consideração o facto de que este não iria assumir uma significativa abordagem 

ao jogo, mas sim sobre a técnica. E foi face a esta modalidade que residiram as 

principais dúvidas, retratadas anteriormente. Contudo, e após implementadas as 

duas abordagens de formação de grupos, conclui que a solução passaria pelo 

equilíbrio entre ambas, consumado ao longo dos treinos. Ou seja, em cada treino 

implementava as duas formas de formação de grupos, salvaguardando que tanto 

os atletas de nível avançado, como os de nível introdutório tinham margem de 

                                                      
24 Castro, R. (2015). Tomada de decisão, a sua importância no futebol. Futebol Portugal   Consult. 

18 Julho, disponível em http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-
futebol/ 

 

http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-futebol/
http://futebolportugal.com/tomada-de-decisao-sua-importancia-futebol/
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progressão. Por sua vez, a ginástica assentou na formação homogénea dos 

grupos, sendo implementadas variáveis ou situações facilitadoras, mediante os 

níveis de desempenho. 

Após a definição das abordagens que se adequavam melhor a cada 

matéria, senti necessidade de encontrar estratégias de implementação que não 

retirassem tempo útil ao treino, por exemplo com as questões inerentes à 

formação de grupos/duplas. Deste modo, e no caso particular do voleibol e da 

ginástica, que exigiam, pelas suas caraterísticas, uma maior capacidade de 

deteção do erro e de compreender o que os exercícios pediam, o processo de 

individualização foi sendo implementado de forma gradual. Todos os atletas 

iniciavam a mesma tarefa, sendo posteriormente introduzidas diferentes 

variáveis de complexidade e reajustadas as duplas, sempre que considerasse 

necessário:  

“(…) todos os alunos iniciaram a tarefa no plano inclinado, tendo 
sido feita posteriormente a individualização dos níveis - os alunos que 
revelavam alguma facilidade na execução foram sendo estimulados a 
realizar o respetivo elemento no plano normal. Face a esta forma de 
gestão, considero que o tempo de transição/organização se revelou 
significativamente menor, em comparação com a individualização na fase 
instrucional da tarefa. Assim, constatei que esta estratégia se revela mais 
prática e funcional, dado que se mobiliza os alunos para uma mesma 
atividade”. (Reflexão 31, dia 21 de janeiro de 2015)  

 
A mesma estratégia foi implementada no Voleibol, tal como expõe o 

seguinte excerto:  

“(…) adotei a estratégia de todos começarem a realizar a mesma 
tarefa, e só posteriormente, pela avaliação das execuções enquadrava os 
alunos em novas situações de aprendizagem” (…) Fui atendendo às 
dificuldades de cada um, adaptando os exercícios às suas capacidades 
e/ou fazendo ajustes em algumas das duplas, por forma a colocar um 
aluno “médio/bom”, com um aluno com mais dificuldades. Assim, os 
alunos com patentes dificuldades e que se tinham constituído como dupla, 
foram destituídos, passando a trabalhar com um aluno tecnicamente 
“bom”. Com estas pequenas mudanças, pretendia proporcionar melhores 
condições de exercitação ao aluno com limitações técnicas, com vista à 
melhoria do seu desempenho”. (Reflexão 17, dia 12 de novembro de 
2014) 

 
Outras estratégias foram desenvolvidas com base em ajustamentos 

particulares que considerei adequados, nomeadamente ao nível dos tempos de 

aprendizagem desigualmente atribuídos, tal como o seguinte excerto ilustra:  
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“Seguiu-se o aquecimento (…) Neste momento da aula e após a 
mobilização articular, encaminhei os alunos com acentuadas dificuldades 
de execução no rolamento à retaguarda para um plano inclinado, por 
forma a proporcionar um maior número de realizações. 
Concomitantemente, orientei e controlei o trabalho de flexibilidade dos 
restantes alunos”. (Reflexão 13, dia 29 de outubro de 2014) 

 
Também tive em consideração prioridades na supervisão, incentivo ou na 

emissão de feedbacks para alguns atletas que necessitavam de maior 

orientação e estímulo. Por sua vez, e encarando o plano de aula como um guião, 

quando necessário, realizei ajustes ao plano, mediante a observação e 

constatação de dificuldades que os atletas manifestavam na realização de 

determinado exercício/variável. O seguinte excerto ilustra uma dessas 

adaptações ao plano, considerando o desempenho dos atletas:  

“(…) ao concluir que a maioria dos alunos revelou dificuldades na 
variável anterior, optei por não os envolver no exercício seguinte, dando-
lhes, assim, mais tempo de prática face à variável transata. Por outro lado, 
em alguns momentos também fui testando os alunos com a inclusão de 
algumas variáveis mais desafiantes, por forma a motivá-los para a prática, 
mas também no sentido de perceber efetivamente até onde a turma 
conseguia ir, e em particular alguns dos alunos”. (Reflexão 16, dia 7 de 
novembro de 2014) 

 

 Tal como adiantado anteriormente, a certa altura da época encontrava-

me de tal forma envolvida e focada no objetivo da aprendizagem, que o processo 

de adaptação e ajuste dos exercícios às capacidades dos atletas reclamou um 

elevar das tarefas de gestão, empobrecendo, por seu turno, a emissão de 

feedbacks acerca do desempenho dos atletas. Este panorama foi 

particularmente vivenciado nas matérias de Futebol e de Basquetebol, como 

retrata o seguinte excerto:  

“ao ter diante do Futebol dois níveis opostos e no sentido de querer 
atender às particularidades dos mesmos, acabei por, na prática, me 
deparar com uma constante necessidade de mudar e/ou incluir uma nova 
variável num grupo e logo a seguir introduzir um novo exercício no outro. 
(…) em virtude desta maior necessidade de gestão da aula e das 
situações de aprendizagem, não houve “espaço” para um 
acompanhamento permanente em cada grupo, repercutindo-se em 
intervenções e feedbacks diminutos. Consequentemente, e embora não 
tenham sido registados incidentes, considero que o controlo sobre a turma 
também é e foi alvo de uma menor eficácia”. (Reflexão 53, dia 24 de abril 
de 2015) 

 



86 
 

 Consciente de que estaria a seguir um papel de gestora e que este não 

era o melhor caminho para viabilizar a aprendizagem, procurei rentabilizar as 

estruturas dos exercícios e implementar a diferenciação por recurso a variáveis, 

tal como aponta a seguinte reflexão:  

“procurei que a estrutura da aula fosse semelhante para assim facilitar 
a organização e gestão das tarefas, pelo que a diferenciação entre os níveis 
foi incutida através da manipulação de algumas variáveis (apoios, dimensão 
do campo, superioridade/igualdade numérica, etc). Face a esta estratégia de 
planeamento, considero que, de facto, se viabilizou uma maior presença da 
minha parte nos exercícios, tendo esta recaído com maior intensidade no 
nível introdutório, dadas as dificuldades apresentadas e a necessidade de 
estimulação para empregarem alguma dinâmica na realização das tarefas”. 
(Reflexão 55, dia 6 de maio de 2015) 

 

 Face às vivências retratadas no âmbito da diferenciação por níveis, 

considero que nos primeiros anos de docência, até que o professor domine 

competências relativas ao controlo de duas atividades em simultâneo, a 

diferenciação deve ser implementada por recurso a uma mesma estrutura de 

exercícios em ambos os níveis, mas tornando-a distinta pela 

manipulação/indução de determinadas variáveis. Caso contrário, não tendo 

competência para controlar e supervisionar duas ou mais atividades em 

simultâneo, o processo de aprendizagem pode ficar comprometido, não se 

retirando vantagens do processo de individualização. 

Após ter alcançado este entendimento, posso afirmar que consegui 

efetivamente produzir resultados ao nível da aprendizagem e, por outro lado, o 

desafio da diferenciação por níveis revelou-se preponderante para aprofundar 

conhecimentos sobre as quatro matérias e, essencialmente, para compreender 

o significado que uma determinada variável pode ter para o alcançar de 

determinado objetivo.  

 

3.4. Aprender a ser, jogando, sem da linha passar – a implementação da 

disciplina nos treinos  

Enquanto estagiária/treinadora adjunta, tive a tarefa “facilitada” ao nível da 

implementação de disciplina, de regras e de controlo, uma vez que este foi o 

principal intento do treinador ao assumir a liderança da equipa na fase inicial da 

época. Porém, considero que esta estratégia não acarretou apenas vantagens, 

mas também algumas desvantagens.  
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A vantagem decorreu do facto de ter consciência da importância que a 

primeira aula assume e, mais especificamente, da importância daquilo que um 

professor faz no primeiro dia de aulas. Isto porque, tal como reforça Siedentop 

(1991), este primeiro dia vai determinar, a longo prazo, a sua efetividade ao longo 

do ano. Segundo o mesmo autor, é importante que o professor, antes que os 

indícios de mau comportamento surjam, transmita as formas de comportamentos 

apropriados e quais as regras do jogo. Assim, e atendendo a que a maneira 

como os professores estruturam a primeira parte do ano letivo tem 

consequências na organização das aulas ao longo do ano, considerei a 

intervenção do treinador principal uma vantagem - devido ao facto de, com os 

seus anos de experiência, já ter uma maior noção de quais as regras e 

estratégias mais eficazes. Na prática, a vantagem exprimiu-se no momento em 

que comandei a equipa, uma vez que esta já estava minimamente formatada 

com uma série de regras que permitiram (ainda numa fase inicial da época), 

direcionar e conciliar a minha atenção sobre o desempenho dos atletas.  

Contudo, penso que esta estratégia não contribuiu para o enriquecimento da 

minha humilde experiência enquanto treinadora adjunta, dado que não tive a 

oportunidade de traçar e testar um modelo pessoal de controlo e de 

implementação/definição de regras. Neste sentido, não consegui pôr à prova a 

minha capacidade de controlar uma equipa desde o ponto de partida; de procurar 

alternativas e estratégias face aos problemas que são colocados no confronto 

com a equipa e de perceber quais as regras que resultam e que fazem sentido 

serem aplicadas. 

Ao ter sido o treinador a impor as suas estratégias de disciplina e de 

comportamento nos treinos, os atletas acabaram por “criar laços” com as 

mesmas e, deste modo, fui condicionada a dar continuidade às estratégias por 

ele adotadas. Caso contrário, antevia uma regressão dos comportamentos dos 

atletas face à mudança de treinador, e, aqui, a vantagem que reconhecia nesta 

estratégia, acabaria por se desvanecer. Haveria necessidade de contemplar um 

novo momento de imposição, de adaptação e reforço de novas regras, perdendo-

se assim o tempo útil de treino que o treinador havia, de certo modo, 

conquistado. 

Os atletas foram-se familiarizando com as regras e com a minha forma de as 

implementar e controlar. Neste seguimento, a equipa nunca requisitou a 



88 
 

implementação de “medidas extremas”, já que a indisciplina manifestava-se 

apenas em pequenos comportamentos fora da tarefa, ou, na iniciação de 

conversas paralelas, aquando dos momentos de instrução. Deste modo, ao 

longo da época deparei-me com uma abordagem denominada por Siedentop 

(1991) como negativa, que se confina ao tratamento de comportamentos 

desviantes e comportamentos fora da tarefa. 

No que concerne aos comportamentos fora da tarefa, além das flexões e 

abdominais, equacionei outra forma de penalização, que surgiu pela constatação 

de que os momentos de jogo faziam aumentar ligeiramente o índice de 

brincadeiras: 

“Exalto uma outra estratégia, com o intuito de elevar determinados 
níveis de desempenho, e, por outro, induzir certos “castigos”, face à 
ocorrência de comportamentos inapropriados por parte de alguns 
rapazes. (…) A estratégia terá em conta os alunos que não demonstrem 
respeito e uma atitude correta, que passarão a ser integrados nos 
exercícios das raparigas, até que haja uma modificação de 
comportamento. Deste modo, perspetivava um maior empenhamento por 
parte do aluno, com o intuito de reconquistar o lugar no grupo dos 
rapazes”. (Reflexão 10, dia 17 de outubro de 2014) 

 
À medida que o ano foi avançando, o número de ocorrências provenientes 

de comportamentos fora da tarefa foi diminuindo, fruto de uma maior capacidade 

de observação e de, a certa altura, já conhecer a equipa, ao ponto de identificar 

os atletas com maior propensão a “aldrabar” a tarefa. Este facto vai ao encontro 

do postulado por Estrela (1983), que refere que os comportamentos de 

indisciplina ocorrem quando os professores têm dificuldade em dar atenção a 

duas ou mais situações diferentes.  

O grande problema incidiu sobre os comportamentos aquando da instrução, 

já que em todas as aulas este era um problema reincidente. Deste modo, e a par 

da sensibilização junto da equipa acerca do saber-estar (que raramente surtia 

efeito quando isoladamente), passei a desenvolver um conjunto de estratégias 

que diminuíram este tipo de comportamentos e, consequentemente, diminuiu o 

tempo despendido na instrução. Inicialmente optei por sentar os atletas para 

conseguir observá-los melhor. Posteriormente, optei por instruir os atletas por 

grupos de desempenho, em que o número de atletas era mais reduzido, 

diminuindo também a probabilidade de ocorrência de conversas paralelas, dado 

que conseguia colocar todos os atletas no meu campo visual (o que nem sempre 
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acontecia quando instruía toda a equipa). Todavia, apesar da instrução por 

grupos, ainda continuaram a ser frequentes (principalmente no nível avançado) 

algumas distrações e conversas a par da comunicação da treinadora-adjunta. 

Para tal, quando detetadas as conversas, as estratégias passaram por 

questionar/solicitar o atleta para resumir o que havia dito até ao momento, 

reforçando a necessidade de prestarem atenção à instrução. 

Nos momentos finais do treino, quando este tipo de comportamentos se 

evidenciavam, optava por permanecer em silêncio até que as condições para 

falar estivessem reunidas, sublinhando que quanto mais tempo dedicassem às 

conversas, mais tarde iriam ser dispensados do treino, tendo, 

consequentemente, menos tempo de intervalo. De um modo geral este tipo de 

situações foi sendo controlado e diminuído com recurso a estas estratégias, 

embora, já no terceiro período, a equipa, em certa medida, tenha respondido de 

forma menos positiva. Esta propensão, no meu ponto de vista, deu-se pelo 

aproximar do término do ano letivo e por considerarem que a classificação a 

atribuir não iria ser alterada de forma significativa, tal como ilustra o seguinte 

excerto: “considero que contribui para tal facto o aproximar do término do ano 

letivo, onde os alunos adotam já uma postura despreocupada e relaxada nas 

aulas, desencadeando uma menor concentração e predisposição”. (Reflexão 57, 

dia 13 de maio de 2015) Do mesmo modo, e a partir do segundo período, sempre 

que a matéria alvo era Ginástica, surgiam outros comportamentos, pautados 

pela falta de empenho, não evidenciando uma postura de responsabilidade e 

comprometimento com a tarefa. Este cenário, na minha leitura, resultou da 

saturação pelas tarefas, aliado a um menor interesse pela matéria/elementos 

acrobáticos lecionados. Para inverter esta atitude dos atletas, equacionei a 

aplicação de duas estratégias, para além da constante sensibilização dos atletas 

no término da aula, tal como espelha o seguinte excerto:  

“Ainda que os comportamentos não fossem desordeiros e 
indisciplinados, senti necessidade de após o término da aula incidir sobre as 
questões de saber estar e da necessidade de se empenharem na realização 
das tarefas por forma a ultrapassarem as dificuldades, sendo este um espírito 
que se deve cultivar não só nas aulas de Educação Física, mas também no 
nosso quotidiano”. (Reflexão 48, dia 8 de abril de 2015) 

 
Ambas as soluções equacionadas, para além da disposição dos colchões (já 

frisada anteriormente), incidiram na colocação e formação estratégica dos 
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grupos, em que após se organizarem pelo espaço, iam sendo redefinidos por 

mim, mediante os atletas que de antemão reconhecia como “desestabilizadores”.  

Neste sentido, “deverei identificar aqueles alunos que se revelam 
mais críticos, redistribuindo-os por outros grupos, no sentido de assegurar 
uma maior responsabilidade, face a uma menor propensão para a 
dispersão em torno da tarefa. Por outro lado, caso se mantenha o 
insucesso perante esta estratégia, deverei equacionar a junção dos 
alunos críticos num mesmo colchão, situando-me perto deste ao longo da 
aula, controlando desta forma as suas execuções, evitando a dispersão e 
eventuais lesões”. (Reflexão 48, dia 8 de abril de 2015)  

 
Esta última solução foi a que se revelou mais eficaz, não só pela diminuição dos 

pontos de distração, mas também porque me auxiliaram a emitir com maior 

predominância os feedbacks à turma - dada a necessidade de estar próxima do 

grupo de trabalho mais “crítico”.    

Considero contudo, à semelhança de Brito (1986), que uma importante 

estratégia para prevenir o aparecimento de comportamentos inapropriados é 

tornar as aulas e tarefas propostas agradáveis, recorrendo à diversificação, por 

forma a tornar o jovem mais ativo, desmobilizando-o de possíveis 

comportamentos indisciplinados. Neste contexto, considero que, os momentos 

de indisciplina enfrentados, em especial nos treinos de ginástica, resultaram da 

escassa progressão das situações de aprendizagem e consequentemente, 

treinos repetitivos e pouco agradáveis. Deste modo, tal como sustenta Siedentop 

(1990), a indisciplina é inerente à qualidade de ensino. A dificuldade está na 

escolha da combinação mais adequada da atividade com o melhor método de 

ensino, que contribua para que os alunos sejam disciplinados e se esforcem. 

Neste sentido, segundo o mesmo autor, é assente que a disciplina é menos 

problemática quando as atividades são bem escolhidas e bem ensinadas, e 

quando existe um bom controlo das mesmas, embora tal não nos assegure que 

todos os alunos serão bons aprendizes. 

 

3.5. Comunicar, sem muito falar, para aos jogadores conseguir chegar 

A comunicação revela-se como uma das dimensões mais importantes na 

profissão do docente (Fernandes et al., 2015), assim como no seio do treino, já 

que técnicos com ideias de jogo e discurso simples tendem a ser mais vitoriosos 

que aqueles com fala difícil e, consequentemente, confusos nas suas propostas 

(Drubscky, 2003). 
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Para Fernandes et al. (2015, p.209), “informar, motivar, instruir e corrigir, são 

verbos que fazem parte do ato de comunicar, apresentando-se este como uma 

valência fundamental do professor”, dado que “mais importante do que aquilo 

que sabemos é o que somos capazes de ensinar através da comunicação que 

estabelecemos com aqueles com quem trabalhamos” (Oliveira, 2009, p. 18). 

O processo de comunicação, não só pela consciência da sua importância no 

ensino, mas também por reconhecer em mim algumas debilidades foi, desde o 

primeiro momento da época, alvo de constante investimento. A primeira 

debilidade evidenciada incidiu na projeção da voz. Esta constatação levou-me a 

investir na procura de estratégias que viabilizassem a comunicação com os 

atletas. As primeiras estratégias de base incidiram no recurso à demonstração e 

reunião da equipa, sempre que queria instruir ou transmitir um feedback global, 

salvaguardando, assim, que a mensagem era audível para todos. Neste sentido, 

ao recorrer à instrução acompanhada da demonstração, permitia, como 

destacam Rosado e Mesquita (2009, p.92), que os atletas recebessem “a mesma 

mensagem de diversas formas (por ex: verbal e visualmente) e por canais 

diferentes, resolvendo potenciais insuficiências de compreensão que a utilização 

de um só canal ou só uma forma de emissão pode ocasionar”.  

Porém, e face à estratégia inerente à reunião da equipa, pouco tempo depois 

percebi que, esta não era a forma mais eficaz, pois despendia muito tempo quer 

nas transições/organização, quer na instrução propriamente dita. Este último não 

apenas por motivos inerentes à falta de concentração dos atletas e conversas 

paralelas, mas também pela tendência de detalhar muito a explicação dos 

exercícios. Para solucionar estas questões, numa primeira investida procurei 

encontrar um equilíbrio entre o número de “reuniões” necessárias e as que 

poderiam ser solucionadas com outras formas mais rentáveis, como, por 

exemplo, manter os atletas no lugar e recorrer à demonstração, tal como espelha 

o seguinte excerto:  

“optei por manter os alunos distribuídos pelo espaço, e, aquando 
da introdução de uma nova variável/exercício, solicitava a demonstração 
de um determinado grupo de alunos. Deste modo, os alunos observavam 
os colegas (permanecendo no sítio), e, após compreenderem a sua 
realização, iniciavam desde logo o mesmo”. (Reflexão 9, dia 15 de outubro 
de 2014)  
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A par deste “equilíbrio” outras estratégias foram exploradas, de entre as quais 

destaco a “aliança” com o processo de individualização de desempenho, na 

medida em que passei a instruir a equipa por grupos/níveis, tal como já foi 

destacado aquando da reflexão acerca do controlo/disciplina da equipa.  

Na procura de melhorar a qualidade da instrução, investi em encurtar o 

discurso, formulando-o com base em palavras-chave e sem construções frásicas 

extensas: o objetivo era focar a atenção sobre aspetos críticos da tarefa (Landin, 

1994). Esta estratégia teve ainda em consideração o facto de, segundo, Rosado 

e Mesquita (2009, p. 99), “o recurso a um número limitado de palavras-chave, 

entre uma a duas, revelar-se mais eficaz, mesmo perante habilidades que 

envolvam a associação de diferentes componentes”. Neste âmbito, Landin 

(1994) refere ainda que para que estas tenham o efeito desejado é crucial 

atender a vários pressupostos, entre os quais se destacam as caraterísticas das 

habilidades motoras, a natureza da tarefa e o nível do desempenho dos 

praticantes. 

De uma forma geral a utilização de palavras-chave revela-se fundamental na 

fase inicial de aprendizagem das habilidades, na medida em que “o praticante 

necessita de reconhecer e elaborar um conhecimento declarativo (centrado no 

esclarecimento do que fazer) para, com base nele, construir um conhecimento 

processual” (Rosado e Mesquita, 2009, p. 100). 

Embora consciente da importância da instrução por recurso a palavras-

chave, este não foi um processo fácil, exigiu muito treino e preparação prévia do 

discurso, mas gradualmente foram sendo visíveis resultados significativos, 

embora nunca consistentes. Inconsistência esta influenciada pela excitabilidade 

da equipa, pelas conversas paralelas, que por vezes decorriam, pela 

necessidade de reexplicar o exercício e, por, efetivamente, não ter conseguido 

consolidar o discurso apenas por recurso a palavras-chave. Deste modo, e ainda 

que ao longo do tempo tenha conseguido desenvolver a capacidade de 

simplificar o discurso e a explicação dos exercícios, este processo não se fundou 

propriamente na formulação de palavras-chave.  

A inconsistência reportada foi sentida essencialmente no final dos 2º e 3º 

períodos, também devido, na minha ótica, à introdução de novos exercícios e 

novos conteúdos, como foi o caso, por exemplo, da cobertura defensiva no 

futebol e do jogo 2x2 no voleibol. Face à necessidade de instruir conteúdos mais 
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complexos a qualidade da instrução voltou a “regredir”. Para a melhoria foi crucial 

a gravação áudio de um dos treinos (que embora tardia) me permitiu identificar 

com maior clareza alguns pontos que contribuíam para a demora na instrução 

(que por vezes registava nos treinos) e, de certo modo, para a dificuldade de 

compreensão dos atletas sobre determinados conteúdos/exercícios. Destaco 

neste âmbito a (des)organização do discurso, dado que em algumas 

circunstâncias envolvia, por exemplo, informação organizativa com as próprias 

componentes críticas do exercício. O seguinte excerto da gravação retrata, em 

certa medida, esta desorganização do discurso:  

“objetivo: dentro do quadrado fazer 5 passes consecutivos. A equipa 
azul tem posse… o jocker joga sempre da equipa que tem bola. A equipa 
que defende tem sempre, obrigatoriamente um guarda-redes e um dentro 
do quadrado a defender. Após conseguir os 5 passes quem não tem bola 
desmarca-se para dentro da zona delimitada. Ou seja, a equipa azul fez 
5 passes. Quero que o Rodrigo faça uma diagonal nas costas do 
Alexandre. Só assim é que pode finalizar. Não consegue, volta e continua 
a fazer posse de bola” (dia 15 de maio de 2015). 

 
Face a esta constatação procurei organizar melhor o meu processo 

instrucional, investindo com mais afinco na estratégia de transmitir primeiro 

informações de ordem organizacional, colocando desde logo os atletas em 

atividade. Após algum tempo de exercitação, com a compreensão da dinâmica 

da tarefa assimilada, reunia-os e reportava-me aos objetivos/componentes 

críticas do exercício a que deviam atender. Por outro lado, a análise da gravação 

permitiu perceber que o tempo de instrução também era influenciado pela 

recapitulação da informação – que nunca dispensava -, uma vez que esta não 

era sintetizada em palavras-chave ou pontos importantes, o que, 

consequentemente, dificultava a compreensão dos atletas, pelo excesso de 

informação que tinham para captar.  

Esta estratégia formativa permitiu-me reorientar o meu processo instrucional. 

Com efeito, nos treinos posteriores, percecionei ligeiras melhorias quer por parte 

do eu-transmissor, quer pela captação da informação por parte dos recetores – 

atletas. Contudo e após transcrição e análise da gravação, conclui também que:  

“o extenso tempo dedicado à instrução se deve a ambas as partes – 
professora e alunos. Alunos, devido à baixa concentração na aula, em 
especial, nos momentos de instrução realizados pela professora, já que, 
mesmo com a demonstração, alguns alunos revelam dificuldades em 
compreender a dinâmica do exercício. Já outros alunos conseguem 



94 
 

compreender a sua dinâmica, mesmo sem recurso à instrução visual, o que 
me leva a deduzir que o problema central não incide propriamente no 
vocabulário e linguagem utilizada” (Reflexão 58, dia 15 de maio de 2015) 
 
Para além destas limitações no processo de comunicação, procurei atender, 

em particular nos jogos desportivos coletivos, ao facto “de estes serem contextos 

em que o sistema informacional gerado, que determina o que fazer e como fazer, 

assumir uma relevância particular nas decisões permanentes que os alunos têm 

que tomar” (Guilherme, 2015, p. 114). Para tal, e de forma a dar sentido à 

aprendizagem do atleta, sempre procurei contextualizar a ação tática ou 

habilidade técnica, para que o atleta percebesse a sua pertinência, isto é, quando 

e como fazer e as precedências e as consequências que produz. De facto, 

considero que as aprendizagens são muito mais sustentadas quando se 

compreende o porquê do que se está a realizar. Neste sentido, e atendendo 

também ao facto de sentir que na maioria das vezes conseguia captar melhor a 

atenção dos atletas quando recorria a esta contextualização, fui assumindo este 

processo como prioritário em relação ao tempo que “acrescia” à instrução. Por 

sua vez, na modalidade de ginástica, para que fosse possível captar e fazer 

chegar a mensagem aos atletas, optei, na maioria dos treinos, por instruir o(s) 

novo(s) elemento(s) aquando da entrada dos atletas, tal como ilustra o seguinte 

excerto:  

“Tendo mais uma vez em consideração os baixos índices de 
concentração dos alunos e, atendendo a que a temperatura ambiente já 
não se pauta pelas baixas temperaturas, optei por introduzir o elemento, 
logo à chegada dos alunos. Neste sentido, perspetivei que estes tivessem 
mais concentrados na parte inicial da aula, tendo de seguida efetivado o 
aquecimento”. (Reflexão 48, 8 de abril de 2015)  

 
Esta perspetiva também foi transportada para a prática, de modo a que os 

atletas exercitassem em primeiro lugar os elementos que se figuravam como 

novos conteúdos e/ou que exigissem maior concentração. 

A emissão de feedbacks também foi alvo de constante investimento, 

nomeadamente pelo recurso a palavras-chave. Este foi um dos aspetos que o 

treinador procurou desenvolver e instituir nos seus treinadores-adjuntos, no 

sentido dos feedbacks serem mais facilmente captados e assimilados pelos 

atletas. Porém, apesar dos benefícios reconhecidos pelo treinador e até pela 

literatura, considero que nesta equipa particular, esta estratégia não teve 
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impacto significativo. Esta constatação reporta-se, essencialmente, às 

modalidades de ginástica e de voleibol, em que apesar de focar as componentes 

críticas por recurso a palavras-chave, não observava alterações de desempenho 

dos atletas, tal como retrata o excerto seguinte:  

“Ainda que tenha dedicado especial atenção à ocorrência e frequência 
dos feedbacks, senti, em determinados momentos, e, com alguns alunos 
em particular, que as palavras-chave e componentes críticas não estariam 
a surtir efeito. Neste seguimento, uma das prioridades e desafios futuros, 
visam a integração de tarefas que, por si só, induzam desde logo os 
comportamentos que devem ser corrigidos”. (Reflexão 9, dia 15 de 
outubro de 2014)  

 
Com efeito, só com a conjugação dos feedbacks com exercícios que 

induziam determinada alteração do desempenho, é que passei a percecionar 

alteração do comportamento; indo ao encontro do postulado por Rosado e 

Mesquita (2009, p.85), quando advogam que “as situações de prática 

proporcionadas, as atividades e tarefas motoras alternativas, os ajustamentos 

do grau de dificuldade das mesmas, são, por exemplo, formas de intervenção, 

de reação à prestação dos alunos ou dos atletas, muitas vezes tão ou mais 

eficazes do que um feedback ou uma demonstração”. 

Por outro lado, e de acordo com os mesmos autores, é crucial atender à 

organização do feedback, pelo que este “deve resultar de uma correta gestão de 

algumas variáveis, como sejam a quantidade de intervenções, o objeto da 

intervenção, a forma, o momento, a direção e a relação deste com a informação 

anterior, e o modo de distribuição” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 88). Neste 

sentido, os mesmos autores destacam ainda a “focalização de critérios 

orientados para a qualidade de execução ou para o resultado a obter 

(conhecimento da performance e/ou do resultado) e a referenciação aos 

propósitos das tarefas focados durante a sua apresentação (congruência) ” (p. 

88). 

Paralelamente, à incorporação desta recomendação, o confronto com os 

parcos efeitos do feedback, levou-me a acentuar, ainda mais, a tendência que 

manifestei ao longo da época – a emissão de feedbacks individuais. Neste 

entendimento, as estratégias desenvolvidas incidiram no cuidado redobrado na 

estrutura da aula, mencionando-se a título de exemplo a colocação estratégica 

dos colchões em “L”; que permitia focar a atenção dos atletas nos aspetos 
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técnicos a melhorar. Neste contexto, no início da execução dos exercícios, tendia 

a adotar uma postura mais “passiva”, no sentido de observar primeiro a 

execução, para detetar se os erros técnicos eram, ou não, transversais à equipa. 

Com esta última estratégia pretendia contrariar a tendência que evidenciava em 

me deslocar logo após a instrução pelo espaço do exercício, com o objetivo de 

intervir sobre grande parte dos atletas. Esta propensão a circular pelo espaço e 

emitir feedbacks tinha como referência o facto de Rosado e Mesquita (2009, p. 

88), considerarem ser “desejável que cada praticante receba uma quantidade 

apreciável de informação (naturalmente de qualidade) acerca das suas ações 

motoras”. Ao ter tomado consciência que primeiramente deveria observar e 

analisar o desempenho global da equipa, passei a fazer maior uso do feedback 

global/à equipa/grupos. Porém apesar de ter corrigido, em certa medida este 

aspeto, a dada altura da época estava de tal maneira envolvida e inteirada com 

o processo de feedback e com a vontade de ensinar os atletas (a fervilhar em 

todos os treinos), que acabei por descurar alguns processos que já tinham 

“ganho forma e estrutura”, nomeadamente o controlo da equipa. Este panorama 

deu-se, sobretudo, quando a estrutura do treino incidia no desenvolvimento de 

tarefas distintas, que decorriam em simultâneo, em função dos níveis de 

desempenho. Nestas situações, manifestou-se outra dificuldade: a conjugação 

da emissão/comunicação a um grupo e a observação/contacto visual com o 

outro, como retrata o seguinte excerto:  

”Sinto que devo investir mais no controlo da turma, no sentido de 
conseguir conciliar a atenção nos dois espaços, pois em alguns 
momentos deixo-me envolver pela necessidade de emitir correções e de 
respeitar o ciclo de feedbacks. Com isto, e estando centrada na emissão 
dos feedbacks, acabo por descurar a observação e controlo sobre os 
restantes elementos, isto tendo em conta que a turma tem sido dividida 
em dois níveis de desempenho distintos”. (Reflexão 12, dia 24 de outubro 
de 2014) 
 
Embora a equipa não fosse indisciplinada, era necessário que os atletas 

em situação de exercício sentissem que, embora a treinadora não estivesse 

presente no espaço do exercício, estavam a ser observados. Este foi sem dúvida 

um dos maiores desafios que não consegui superar na plenitude ao longo desta 

época. Esta dificuldade agravou-se pelo facto de em momentos de instrução, 

sentir necessidade de manter o contacto visual com os atletas que estavam a 

ser instruídos, pois estes tendiam a ter conversas paralelas. Apesar desta 
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condicionante, inerente à equipa, considero que a competência de intervir num 

espaço e simultaneamente controlar outro espaço de atividade, só é adquirida 

com a experiência de ensino. Ainda assim, ao longo da época procurei investir 

nesta competência, tal como se pode constatar por recurso à gravação áudio 

realizada: “aquando da instrução parcelar aos grupos, revelei um certo cuidado 

em verificar se o grupo em atividade estaria a dar seguimento ao respetivo 

exercício, emitindo breves indicações no sentido de reconhecerem que estavam 

a ser alvo de observação” (Reflexão 58, dia 15 de maio de 2015) 

A par deste facto, e embora considere que ao longo do estágio tenha 

conseguido adquirir uma postura bastante dinâmica e interativa ao nível do 

feedback, na gravação áudio (já referida) constatei que a forma de transmissão 

nem sempre era a mais adequada, dado que formulava muitas vezes o feedback 

na negativa (informação centrada nos erros cometidos) e com maior 

predominância sobre o feedback descritivo e apreciativo. Tendência esta que 

segundo consideram Rosado e Mesquita (2009, p. 89) se figura numa tipologia 

de feedback que “não contém nenhuma informação específica acerca do que se 

fez e do que se deve fazer de seguida para melhorar, pelo que é menos 

importante do ponto de vista da facilitação das aprendizagens motoras, ao 

contrário dos feedbacks específicos”. De facto, não basta dizer aos atletas se a 

sua execução é ou não correta, é necessário especificar o que está correto ou 

incorreto e o que fazer a seguir para melhorar, ou seja, investir na formulação de 

feedbacks específicos, de índole prescritiva, descritiva, privilegiando também a 

interrogativa. 

Para além da importância que as palavras e o tom de voz assumem no 

impacto das mensagens, alguns estudos destacam ainda a importância da 

postura, ou seja, a linguagem corporal aquando da transmissão de informação 

(Mehrabian, 2009). À semelhança destes dados, Guilherme (2015, p.121), 

considera que “a atitude emocional e corporal que se tem quando a mensagem 

é passada é fundamental na intensidade com que é recebida pelos nossos 

interlocutores”. Este aspeto foi, de facto, vivenciado por mim, já que fruto do 

gradual investimento no conhecimento do conteúdo e da emissão de feedback, 

a dada altura a informação/mensagem era espontânea e promovida com 

entusiamo e confiança, muito diferente do início da época. Face a esta mudança 

ao nível da postura corporal, percecionei efeitos positivos - fruto da maior 
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capacidade de resposta e alteração de comportamentos dos atletas, em 

particular no Basquetebol e no Futebol e face às raparigas. Com efeito, as atletas 

também passaram a envolver-se no jogo com mais entusiasmo e vontade de 

melhorar. Paralelamente, considero que o caminho percorrido na procura de 

melhorar o processo de feedback foi mais consistente nestas duas modalidades. 

Acredito que se deveu não apenas à forma de abordagem da matéria, mas 

também por possuir um conhecimento mais aprofundado delas. A abordagem, 

aliada à natural envolvência no processo de aprendizagem e espontaneidade da 

intervenção, fez despoletar outras formas de emissão de feedback, 

nomeadamente o questionamento. 

O questionamento que de acordo com Harvey e Goudvis (2000), é a chave 

para a compreensão. Foi essencialmente usado para conseguir o 

desenvolvimento de competências complexas, de competências abertas e 

particularmente reguladas pelo contexto (Mesquita, 2005). “Tais tarefas 

envolvendo níveis elevados de incerteza, de variabilidade contextual, não são 

compatíveis com respostas pré-definidas nem se conformam a um padrão 

restrito de execução, sendo necessário abordá-las de forma percetiva e 

cognitivamente mais ativas” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 101). 

Complementarmente o questionamento revelou-se igualmente útil para verificar 

o grau de conhecimento que os atletas têm da informação transmitida, 

auxiliando-me na avaliação contínua e formativa dos atletas.  

Esta forma de intervenção pretendia ir ao encontro do defendido por 

Oliveira (2009)25, na medida em que “de nada adianta fazer os jogadores treinar, 

sem saber o que estão a treinar. Por muito bom que seja o exercício, e que vá 

de encontro aquilo que o modelo de jogo pede para ser operacionalizado, a ideia 

que pretende implementar não passa do plano de treino se os jogadores não 

aprenderem aquilo que o modelo de jogo pede. Jogadores/atletas (…) são seres 

complexos e precisam trabalhar, descobrir e aprender de acordo com a ideia de 

jogo do treinador. A este, cabe toda a responsabilidade de o conseguir”. Neste 

entendimento, e para que não me limitasse a transmitir ideias, e auxiliasse os 

                                                      
25 Princípio da Especificidade. Teoria do Futebol, disponível em 

http://www.teoriadofutebol.com/principio-especificidade 
 

http://www.teoriadofutebol.com/principio-especificidade
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atletas a tomarem decisões por si durante o jogo, recorri, em alguns momentos, 

ao questionamento, tal como espelha o seguinte excerto:  

”(…) para além de emitir feedbacks individuais aquando dos 
momentos de jogo, investi também em feedbacks aos grupos. (…) por 
forma a estimular o raciocínio face ao jogo, os feedbacks aos grupos 
foram sendo pautados pelo questionamento e descoberta guiada, 
revelando-se, na minha opinião, um meio de intensificação da 
aprendizagem ao captar também uma maior atenção por parte dos 
alunos”. (Reflexão 38, dia 13 de fevereiro de 2015)  
 
Neste seguimento, a pertinência do uso de feedbacks de questionamento 

não se prendeu apenas com a conformidade face ao modelo de ensino 

implementado, mas também como uma forma de captar a atenção dos atletas e 

criar uma aprendizagem mais significativa. Contudo, o mesmo não se fez sentir 

na plenitude na ginástica e no voleibol. Considero que a forma de abordagem 

destas matérias, a falta de conhecimento pedagógico do conteúdo, coadjuvado 

com a limitada capacidade de observação do erro/diagnóstico contribuíram para 

uma menor eficácia. 

De uma forma geral, considero que o processo de comunicação que fui 

implementando ao longo deste ano letivo se refletiu nos três modelos prototípicos 

do papel do professor, definidos por Baumgartner (2004): o de transmissor, o de 

tutor e o de coach. Estes papéis surgiram, de certo modo, pelos diferentes 

modelos de ensino utilizados e que pelas suas caraterísticas levam a sobressair 

um determinado papel no professor. Neste sentido, o papel de transmissor 

esteve marcadamente associado ao Modelo de Instrução Direta (MID), “no qual 

o professor dirige ativamente e passo a passo a atividade de instrução” (Graça, 

2015, p. 21). O papel de tutor apareceu mais associado aos modelos de 

instrução que favorecem a descoberta guiada “e que se consubstancia 

predominantemente na busca de soluções convergentes com a ajuda do 

professor, conforme o conhecido ditado: em vez do peixe dá a cana para o 

pescar” (Graça, 2015, p. 22). O papel de coach evidenciou-se pela 

implementação de ambientes de instrução que valorizassem a aprendizagem 

cooperativa de pequenos grupos e o trabalho de pares, em que não centrei 

apenas em mim as tarefas de ensino. Neste papel em particular, “os alunos são 

também coautores da instrução, que, em certa medida, é uma construção 

conjunta de professores e alunos, na medida em que partilham conhecimentos 
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entre si, não dependem apenas de uma única fonte de informação, e os alunos 

mais experientes modelam comportamentos e habilidades e fornecem feedback 

e apoio aos colegas menos experientes” (Graça, 2015, p. 21). 

 

3.6. Conhecimento tático e a leitura de jogo do treinador 

Segundo Marcon et al. (2011) a literatura tem sublinhado o facto dos 

professores utilizarem as suas inúmeras experiências de vida, sejam elas 

relacionadas aos contextos pessoal, social, académico ou profissional, para 

sustentar a estruturação das suas conceções e a construção dos seus 

conhecimentos, saberes, habilidades e competências docentes. De facto, no 

meu caso particular, procurei fazer uso desses conhecimentos em prol da 

aprendizagem dos atletas. Contudo, tendo um conhecimento mais aprofundado 

na modalidade de Futebol, senti uma maior capacidade de intervir e manipular 

as situações de aprendizagem (ainda que esta facilidade nem sempre se tenha 

feito sentir aquando de alguns momentos de instrução). Considero, portanto, que 

embora tenha tido uma base de conhecimentos teóricos sobre as quatro 

matérias lecionadas, os conhecimentos e experiência desportiva são uma via 

facilitadora para sustentar e incrementar a aprendizagem dos atletas. 

De acordo com Graça (1997, p. 81), “ao professor exige-se-lhe (...) que 

saiba representar a matéria para os outros, pelo que não lhe basta saber para si 

(...) É este espaço do saber para os outros que configura a especificidade do 

conhecimento do professor”. Foi esta exigência que percecionei no confronto 

com a realidade, pois mesmo estando perante modalidades “tradicionais”, que 

foram alvo de abordagem na licenciatura e no mestrado, não detinha alicerces 

sólidos ao nível do conhecimento pedagógico do conteúdo. Para tal, e de modo 

a tornar a minha base de conhecimentos (proveniente da formação académica) 

compreensível e ensinável aos atletas, estes foram submetidos a uma 

adaptação conforme a realidade da equipa, as caraterísticas do contexto e os 

objetivos definidos. Neste sentido, nesta época de formação inicial, vivenciei o 

desafio destacado por Marcon et al. (2011, p.132), “para que os conhecimentos 

relacionados ao conteúdo possam ser ensinados, além de necessitarem estar 

bem-estruturados, terão de passar por um tratamento, sob o ponto de vista do 

seu ensino, por uma transformação à luz dos conhecimentos pedagógicos e dos 

demais conhecimentos concernentes à situação de ensino e aprendizagem”. 
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Neste seguimento, segundo Shulman (1987), o conhecimento pedagógico-

didático (pedagogical contente knowledge) afirma-se como uma combinação 

entre o conhecimento da matéria e o conhecimento do modo de a ensinar e de 

a tornar compreensível ao aluno. 

Porém, até alcançar (em certa parte) esta fase, a prestação do atleta era 

confrontada segundo um modelo de execução ideal definido por mim, resultando 

deste processo, uma diferença entre a prestação desejada e a efetivamente 

realizada. Esta diferença implicava, tal como destacam Rosado e Mesquita 

(2009, p.84), “a reflexão acerca da sua natureza e importância, a identificação 

da causa dessa diferença e a prescrição de uma solução, a aplicação de um 

feedback, uma reinstrução e a apresentação de atividades de aprendizagem 

alternativas”. Este processo de diagnóstico caraterizou-se como uma enorme 

dificuldade, sendo, segundo os mesmos autores, “não raramente derivada da 

falta de domínio do conteúdo” (p. 83). Complementarmente, Rosado (1995) 

destaca que a maior ou menor capacidade de diagnóstico também depende das 

técnicas e estratégias de observação adotas na recolha de informação.  

Os seguintes excertos ilustram parte das dificuldades referenciadas e 

vividas, influenciadas pelo conhecimento pedagógico do conteúdo e prescrição 

de atividade de aprendizagem:  

(1) “ao ter introduzido o ressalto (batimento da bola no solo), os 
alunos acabaram por regredir tecnicamente, fruto da trajetória baixa da 
bola. A tendência era contactá-la, a partir do queixo. Deste modo, 
perspetivo que este exercício só deve ser realizado numa fase posterior, 
quando os alunos conseguirem imprimir uma trajetória vertical à bola, 
assim como após terem adquirido a noção de se colocarem debaixo da 
mesma (aspeto este que não se assumia como objetivo da aula). (…) os 
braços passaram a ser a única “fonte” de força para a maioria dos alunos, 
já que estes não realizam a extensão dos MI e MS. Assim, e após reflexão, 
observei que o exercício efetivamente estaria desajustado face às 
dificuldades dos alunos, uma vez que este requeria a execução da 
extensão dos MI e MS e a aplicação de uma trajetória vertical adequada” 
(Reflexão 9, dia 15 de outubro de 2014);  
 

(2) “Apesar da progressão dos exercícios se ter manifestado, de 
uma forma geral, adequada, urge, em futuras aulas, a necessidade de 
estudar aprofundadamente os exercícios, com o intuito de perceber o que 
queremos efetivamente com a sua implementação. Deste modo, tornar-
se-á possível centrar a execução do exercício em determinado objetivo 
específico, limitando assim as componentes críticas e feedbacks sobre o 
mesmo”. (Reflexão 16, dia 7 de novembro de 2014) 
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Para enfrentar este desafio e construir um conhecimento pedagógico do 

conteúdo, que me permitisse responder de forma ajustada à capacidade dos 

atletas, foi crucial a interação entre a equipa técnica (em particular o treinador 

principal) e os treinadores de outros escalões, pois permitiram-me ir apropriando 

o meu próprio saber e incorporar, progressivamente, os seus pontos de vista. 

Todavia, e atendendo a que a abordagem da ginástica foi muito “superficial” e a 

do voleibol teve uma ênfase muito técnica, considero que o conhecimento 

pedagógico do conteúdo acabou por ficar aquém do que poderia ter 

“conquistado” neste ano de prática em contexto real de ensino. 

 

 

3.7. Posse de bola com sentido – treinar para jogar, no campo dos 

modelos de ensino 

Cada treinador tem uma forma própria de pensar a organização do treino, 

que é distinta dos colegas de profissão. Esta forma de treinar pode ser 

influenciada pelas caraterísticas da equipa, do jogo, da competição, dos 

adversários, entre outros aspetos. Acresce, que na atualidade, um treinador não 

pode ignorar que os esquemas táticos de jogo (bolas paradas) são cada vez 

mais decisivos num jogo de futebol, devendo investir e dedicar alguma atenção 

a este fator, no sentido de aumentar a probabilidade de concretizar o objetivo de 

jogo – o golo e/ou evitar que o adversário o consiga fazer.  

Também no contexto da Educação Física, nos últimos tempos, as questões 

organizativas do processo de ensino têm-se colocado de forma mais premente, 

designadamente com a veiculação de modelos de ensino/jogo que vão além do 

MID. Estes modelos “aparecem como um avanço em coerência e 

intencionalidade relativamente às ideias mais fragmentárias de estratégias, 

procedimentos e habilidades de ensino (…) e como uma mudança de escala 

relativamente à ideia mais circunscrita e parcelar de estilo de ensino” (Graça & 

Mesquita, 2013, p. 12). Estes visam a criação de uma forma de treino que 

responda de forma mais ajustada às necessidades do jogo e da equipa - um 

treino que não seja pautado apenas pela forma de jogo livre ou pela 

aprendizagem das técnicas descontextualizadas.  

No sentido de encontrar os esquemas táticos que criassem maior 

probabilidade de alcançar o objetivo de jogo – a aprendizagem, atentei 
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primeiramente à modalidade e às caraterísticas da equipa. Deste modo, e 

atendendo que a equipa teria primeiramente que se familiarizar com os novos 

treinadores, com os colegas e com uma nova divisão (passagem do 3º ciclo para 

o secundário), optei por recorrer, maioritariamente, ao MID, que fazia jus à 

abordagem defendida pelo treinador.  

Até determinado momento o processo de treino decorria em conformidade 

com as conceções do treinador principal, mas quando identifiquei que já estavam 

reunidas as condições para explorar outros esquemas táticos, a consonância 

não foi tão vincada. Apesar do treinador se ter mostrado disponível para auxiliar 

a equipa técnica nas tomadas de decisão mais autónomas ao nível do plano de 

aula, a meio do primeiro período senti-me, muitas vezes, condicionada à sua 

ideologia e convicções, baseadas nos seus anos de experiência – a abordagem 

tradicional do MID. Este facto alimentou o cenário retratado por Alarcão (1996, 

p. 24)  em que “o formando sente-se dependente do formador, sujeito a ele, 

sente que tem de agir como este quer e esta situação provoca-lhe sentimentos 

de perda de liberdade e fere-o no seu sentido de independência”. Estes foram 

de facto sentimentos vividos, pelo facto de ver e refletir sobre “os fenómenos de 

uma maneira diferente, alternativa, provocadora de conflitos de interpretação 

concetual”, fruto do que havia sido fundamentado no primeiro ano de mestrado. 

Acreditando, de facto, na produtividade dos sistemas de jogo abordados no 

primeiro ano de mestrado, procurei, gradualmente, implementar nos treinos 

algumas caraterísticas dos modelos que equacionava ajustados face à equipa e 

às matérias. Neste sentido, e tal como retrata Alarcão (1996, p.24) , os 

formandos “a pouco e pouco penetram no discurso do formador e negoceiam 

com este a significação do seu próprio discurso num diálogo recíproco, 

construtivo de um saber estar e ser profissional”. Com efeito, esta negociação 

começou a surgir (muito devido à determinação que tinha em testar e 

implementar as minhas ideologias), ainda que nunca tenha sido fácil; já que o 

treinador sempre se manteve fiel aos seus anos de experiência, tendo pouca 

abertura a modelos de ensino distintos. Assim, para além dos contratempos, 

decisões e ajustes recorrentes do plano de aula, tive sempre pela frente este 

desafio/”duelo”: estruturar as aulas de forma a que não se pautassem pela 

exercitação da técnica pela técnica. 
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Os modelos que procurei implementar nas aulas incidiram sobre o modelo de 

abordagem progressiva ao jogo e o MCJI. O primeiro planeava implementar no 

Voleibol, tendo em conta a abordagem fundamentalmente técnica e, o modelo 

de competência nos jogos de invasão - Futebol e Basquetebol. 

Contudo, no caso particular do Voleibol, o modelo de abordagem progressiva 

ao jogo nunca foi conseguido (pela conceção do treinador) tendo sido os treinos 

limitados ao modelo desenvolvimental das tarefas e do jogo. Este exprimiu-se 

num particular cuidado em apropriar as tarefas de aprendizagem à capacidade 

de interpretação e de resposta dos atletas, tendo sido operacionalizado por “um 

tratamento didático, veiculado pela manipulação da complexidade das situações 

de aprendizagem (aumento ou diminuição de dificuldade de realização) e pela 

estruturação do trabalho do aluno/praticante” (Graça & Mesquita, 2013, p. 24). 

Neste sentido, a implementação do modelo constituiu-se essencialmente como 

um meio de operacionalizar a diferenciação de desempenho, ao procurar criar 

“uma progressão na aprendizagem congruente com os respetivos níveis 

apresentados, com os objetivos da aprendizagem e com as condições inerentes 

ao processo de ensino-aprendizagem” (Graça & Mesquita, 2013, p. 24), tal como 

ilustra o seguinte excerto da UT de Voleibol: “a organização das atividades será 

efetuada de uma forma progressiva, atendendo ao nível da turma e à 

consequente criação de progressões de aprendizagem, como constam no 

módulo sete” (18 de setembro de 2014, p.20). 

Já com o MCJI pretendia enraizar nos treinos a máxima “aprende-se a jogar 

jogando”, sustentada por três ressalvas: “aprender a jogar no contexto de uma 

forma de jogo mais simples do que o jogo formal; aprender jogando, mas 

beneficiando de uma instrução ativa do professor e não somente da exploração 

livre do jogo; apenas jogando não basta, porque o jogo não dispensa a 

exercitação, pelo que também se aprende a jogar exercitando as estruturas 

parciais e os elementos do jogo” (Graça & Mesquita, 2013, p. 36). O seguinte 

excerto da UT de Basquetebol, expressa as intenções que tinha ao recorrer a 

este modelo:  

“pretende-se que os conteúdos a serem ensinados sejam 
contextualizados e exercitados em situação de jogo e/ou fundamentados 
com base em situações de aprendizagem que detenham transfer para o 
mesmo. O recurso ao referido modelo tem o intuito de viabilizar o alcance 
do principal objetivo a atingir no final da unidade temática, nomeadamente 
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a aplicação em jogo dos conhecimentos técnico-táticos” (17 de setembro 
de 2014, p.20).  

 
Para tal, e de acordo com a avaliação do nível da equipa, selecionei uma 

forma básica de jogo, em conformidade com a capacidade dos atletas, que criou 

uma referência para todas as atividades de aprendizagem, delimitando o espaço 

dos problemas e contextualizando os objetivos de aprendizagem:  

“o jogo 3x3 culminará como a forma básica de jogo a utilizar numa 
primeira fase, visto facultar uma redução significativa da complexidade 
das situações de jogo, proporcionando ao aluno mais tempo, mais espaço 
e mais oportunidades para tomar decisões e intervir ativamente no jogo. 
(…) esta forma de jogo, é reforçada por Graça e Oliveira (1995) como uma 
estrutura que “encerra em si uma grande riqueza de problemas, 
permitindo equacionar sob o ponto de vista ofensivo e defensivo todo o 
tipo de relações básicas da tática individual e de grupo” e “suscita uma 
maior participação do jogador, uma menor probabilidade para a 
ocorrência de atitudes passivas, uma elevada frequência de contactos 
com a bola e uma grande simplificação e maior sucesso na consumação 
das ações ofensivas” (UT de Basquetebol, 17 de setembro de 2014, p. 21)  

 
Posteriormente, senti necessidade de retomar a forma de básica de jogo, no 

sentido de a reajustar à capacidade dos atletas, tendo sido implementado o 4x4. 

No sentido de tornar determinadas situações menos complexas que a 

situação de jogo, mas que mantivesse o objetivo do mesmo e os elementos de 

relação cooperação/oposição, foram também integradas nas aulas formas 

parciais de jogo, servindo de exemplo o excerto da UT de Futebol:  

“ao longo das aulas serão integrados jogos reduzidos e situações com 
transfer para o jogo, para que os princípios e regras possam ser 
vivenciados e interiorizados de forma adequada e menos complexa, 
desenvolvendo conhecimentos e competências que permitam saber 
organizar-se nas diferentes fases e momentos do jogo, em função das 
possibilidades de ação que vão sendo criadas e das que vão emergindo” 
(19 de setembro de 2014, p. 36).  

 
Para além das situações de jogo e formas parciais de jogo, foram ainda 

introduzidas formas de exercitação simples, as tarefas baseadas no jogo, “com 

o propósito de reforçar os requisitos de execução das habilidades mas em direta 

subordinação a necessidades objetivas evidenciadas pelos atletas nas 

atividades mais complexas e cuja configuração toma por referência o seu uso no 

jogo, ainda que os aspetos decisionais (o que fazer, quando fazer) possam estar 

muito facilitados, ou mesmo predeterminados” (Graça et al., 2013, p. 168). O 

seguinte excerto retrata esta aplicabilidade na prática:  
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“por forma a acompanhar a perspetiva de criar situações que se 
aproximem do contexto real do jogo, os lançamentos serão exercitados (a 
meio do segundo período) com oposição, através de formas parciais de 
jogo e tarefas baseados no jogo. Estas surgem assim neste momento com 
o propósito de reforçar os requisitos de execução das habilidades, cuja 
configuração toma por referência o seu uso no jogo” (UT de Basquetebol, 
17 de setembro de 2014, p. 20). 

 
Esta mesma abordagem foi objeto de aplicação na modalidade de Futebol, 

partindo de uma perspetiva defendida por Garganta et al. (2013, p.207), em que 

“o jovem praticante deverá aprender a resolver os problemas do jogo, 

constituindo-se a técnica tão-somente, mas não menos importante, como 

instrumento que permite materializar a tomada de decisão”. Desse modo, e 

segundo o mesmo autor, “não faz sentido que o ensino e o treino da técnica de 

futebol sejam ditados por preceitos biomecânicos, isto é, centrados no gesto, 

devendo atender-se, sobretudo, às imposições da respetiva adaptação 

inteligente às situações de jogo” (p. 207).  

A forma como queremos jogar é a forma como devemos treinar e a 

modelação das características da equipa tem um papel preponderante nessa 

construção. Deste modo, e com a implementação do modelo de competência 

nos jogos de invasão, procurei fazer com que cada exercício contivesse os 

mesmos estímulos que o jogo. Para tal, e à semelhança do postulado face ao 

modelo de ensino de jogos para a compreensão (TGFU), a forma que encontrei 

para operacionalizar os exercícios às necessidades concretas do jogo incidiu 

sobre quatro princípios pedagógicos: “a seleção do tipo de jogo; a modificação 

do jogo por representação (formas de jogo reduzidas representativas das formas 

adultas de jogo); a modificação por exagero (manipulação das regras de jogo, 

do espaço e do tempo de modo a canalizar a atenção dos jogadores para o 

confronto com determinados problemas táticos); o ajustamento da complexidade 

tática (o repertório motor que os alunos já possuem deve permitir-lhes enfrentar 

os problemas táticos ao nível mais adequado para desafiar a sua capacidade de 

compreender e atuar no jogo)” (Graça & Mesquita, 2007, p. 407).  

Após a implementação dos dois modelos e relacionando-os com a 

aprendizagem, destaco o MCJI, que foi o que permitiu alcançar resultados mais 

substantivos na evolução dos atletas na situação de jogo, em particular no 

Basquetebol. Este facto, na minha perspetiva, justifica-se pelas dificuldades já 
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realçadas anteriormente na lecionação do Voleibol, nomeadamente o 

conhecimento do conteúdo e capacidade de observação/diagnóstico, 

coadjuvado pelo facto da abordagem não ter sido referenciada ao jogo, criando 

nos atletas uma menor motivação para a prática. Neste seguimento, equacionei 

implementar o MED, a partir do segundo período, com o objetivo de procurar 

motivar os atletas para a prática do Voleibol e dar sentido à aprendizagem. 

Acresce que esta seria a oportunidade de vivenciar na prática real de ensino a 

implementação de um modelo abordado no contexto do mestrado. Porém, a sua 

aplicação não foi aceite pelo treinador. 

No entanto, esta ambição de descobrir e explorar o MED na prática 

pedagógica era partilhada pelos “olheiros” do clube, pelo que procuramos 

viabilizar a sua implementação na equipa em que partilhávamos o comando 

técnico – o 6º ano, de um clube também ele sediado em Vila Nova de Gaia. As 

negociações para “contratar” e integrar o referido modelo no 6º ano foram 

bastante pacíficas, tendo contado, desde logo, com a disponibilidade do 

treinador responsável por esta equipa. O calendário de jogos foi analisado entre 

ambas as partes e, tendo em conta que a modalidade de Futebol ainda não tinha 

sido “disputada”, o MED foi projetado para esta modalidade, com base num 

trabalho de equipa entre a equipa técnica.  

 

3.8. O (in)sucesso do Modelo de Educação Desportiva na inclusão de 

um aluno com NEE na modalidade de Futebol  

3.8.1. Resumo 

O interesse em perceber e atestar, em contexto real de ensino, o Modelo de 

Educação Desportiva (MED), assumiu-se como o ponto de partida para este 

estudo, que começou a ser objetivamente delimitado após o conhecimento da 

turma a lecionar. A turma era composta por 20 alunos, em que um tinha 

necessidades educativas especiais (NEE), mais especificamente Síndrome de 

Down. Neste contexto, o objetivo do estudo foi analisar a inclusão de um aluno 

com NEE pelo capitão da sua equipa e restantes elementos da turma, na 

modalidade de Futebol lecionada sob a égide do MED. Deste modo, pretendia 

em primeira instância, atestar o valor inclusivo que a literatura aponta a este 

modelo de ensino, mas também desenvolver competências e conhecimento 

neste contexto de ensino inerente aos alunos com NEE. Para implementar o 
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MED, e no sentido de apurar a tipologia de relações entre alunos e particularizar 

aqueles com quem desejariam e não desejariam partilhar uma determinada 

atividade foi adaptado o questionário sociométrico de Bastin (1966). A  partir 

deste foram constituídas as equipas e definidos os capitães. Na constituição da 

equipa do aluno com NEE, foi incluído o aluno que, pelos dados do questionário 

sociométrico, se afigurou como tendo maior afetividade com o respetivo aluno. 

Para procurar captar a dinâmica da equipa, recorreu-se ao Tool for Assessing 

Responsability-Based Educacion (TARE) (Wright & Craig, 2011) – mais 

precisamente à 3ª secção, intitulada de Student Responsability -, que se reporta 

à observação não participante. Complementarmente, todas as aulas foram 

filmadas, através de uma câmara digital, e a capitã foi munida de um gravador 

fixo no braço, para registo das suas intervenções verbais. A análise das fichas 

de observação TARE foi feita através da estatística descritiva. Com o intuito de 

complementar as informações obtidas através do TARE e das gravações áudio 

acerca dos comportamentos da equipa e dos restantes alunos, recorreu-se a 

registos do diário de bordo. Por forma a analisar o desempenho e participação 

do aluno NEE em contexto de jogo foram tidos em conta dois momentos de 

avaliação (diagnóstica e sumativa), por recurso ao instrumento de avaliação - 

Game Performance Assessment Instrument (GPAI). No término da época 

desportiva foi ainda realizada uma entrevista à capitã, cujo foi 

transcrito verbatim e submetido a uma análise de conteúdo (Bardin, 2004), de 

natureza indutiva. Os resultados revelaram que as aulas de treino, de uma forma 

geral, foram propícias à inclusão, mas as aulas de competição não fizeram jus a 

esse objetivo. Em contrapartida, os restantes alunos revelaram comportamentos 

positivos, nomeadamente de respeito e encorajamento, quer nas aulas de treino, 

quer nas de competição. Por fim, os resultados indicaram um maior envolvimento 

do aluno em jogo, aquando da avaliação sumativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA, 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, INCLUSÃO; LIDERANÇA 
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3.8.2. Introdução 

Carvalho (1998) e Oliveira e Poker (2002) sustentam que concetualmente 

o paradigma da escola inclusiva pressupõe uma educação apropriada e de 

qualidade que é dada conjuntamente para todos os alunos, nas classes do 

ensino comum de uma escola regular, e onde deve ser desenvolvido um trabalho 

pedagógico que sirva a todos os alunos, indiscriminadamente. Esta prática de 

Educação Inclusiva é uma orientação dominante na maioria dos países que 

subscreveram a Declaração de Salamanca em 1994, que remete para uma 

educação "para todos e para cada um" (Rodrigues, 2003, p. 67). Neste sentido, 

procura-se desenvolver e construir modelos educativos que eliminem a exclusão 

e promovam uma aprendizagem livre de barreiras.  

Segundo Leitão (2010, p.229) “a participação, numa óptica de inclusão26, 

respeito e valorização da diferença, pode assumir várias formas, 

nomeadamente: o envolvimento nas actividades propostas pelo professor a toda 

a turma; o envolvimento em actividades curricularmente negociadas entre alunos 

e professor; actividades físicas de carácter individual ou de grupo; actividades 

de carácter competitivo ou cooperativo; apoiar outro (s) aluno (s) no desempenho 

de actividades específicas; observando e registando actividades em que os seus 

pares estão envolvidos”. Comportando algumas destas caraterísticas, O MED, 

concebido por Siedentop (1994) e desenvolvido por autores como Hastie (1998), 

comporta algumas destas caraterísticas que contribuem para a diminuição dos 

fatores de exclusão. De facto, o MED visa harmonizar a competição com a 

inclusão, equilibrar a oportunidade de participação e evitar que a participação se 

reduza ao desempenho de papéis menores por parte dos alunos menos dotados. 

Deste modo, este modelo vem sendo referenciado na literatura como um dos 

modelos que tem “poder” de inclusão nas aulas de Educação Física. 

Face ao interesse partilhado pelo núcleo de experienciar este modelo de 

ensino em contexto real de ensino – a vivência até então tinha sido em prática 

                                                      
26 Inclusão: O foco deixou de ser, tal como acontecia no modelo integrativo, o aluno-com 
dificuldades avaliado por especialistas, e passou a ser a classe, a escola e as condições que 
podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem de todos os alunos (Ainscow, 1999; 
Avramidis et al., 2002; Pereira, 1999; Porter, 1995). Deste modo, segundo Rodrigues (2000, p. 
10) “a Educação Inclusiva aposta na escola como comunidade educativa, defende um ambiente 
de aprendizagem diferenciado e de qualidade para todos os alunos. É uma escola que reconhece 
as diferenças, trabalha com elas para o desenvolvimento e dá-lhe um sentido, uma dignidade e 
uma funcionalidade” 
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de ensino simulada, no âmbito da prática pedagógica no 1º ano do Mestrado -, 

mais especificamente numa turma do 6º ano, avançamos com um estudo 

conjunto com incidências individuais distintas. Nesta experiência, confrontei-me 

com um dos maiores desafios que a prática pedagógica me poderia colocar (tal 

como já havia mencionado nas expetativas face ao estágio profissional) - a 

integração de um aluno com necessidades educativas especiais (NEE), mais 

especificamente um aluno portador de Síndrome de Down. Face a este grande 

desafio, senti uma enorme vontade em me envolver na descoberta do ensino 

inclusivo, tendo em conta a parca formação nesta área. Com efeito, segundo 

Rodrigues (2003), “a maioria dos cursos existentes em Portugal não proporciona 

qualquer formação no âmbito das Necessidades Educativas Especiais aos seus 

futuros licenciados” (p.70), pelo que esta sensação de incapacidade é um 

panorama vivido por outros estagiários/professores iniciantes. O mesmo autor 

na análise que fez dos programas de formação inicial, verificou que estes, no 

que concerne às questões da inclusão, apenas abordam aspetos de carácter 

geral e raramente relacionada com aspetos concretos da inclusão em Educação 

Física, nomeadamente as boas práticas e metodologias que facilitem a 

integração e a inclusão. Partindo deste cenário e considerando que a Educação 

Física não pode ficar indiferente ao movimento de educação inclusiva, que tem 

vindo a ser implementado progressivamente na escola atual, encarei o desafio 

inclusivo como uma oportunidade de utilizar o MED na intervenção no 2º Ciclo 

do Ensino Básico. 

 

A Educação Física como área curricular inclusiva 

A preparação do ensino é uma responsabilidade inerente à profissão 

docente, pelo que o profissional de Educação Física, “como todos os outros 

professores, deve definir os objetivos a serem alcançados, criando um processo 

de ensino-aprendizagem, no qual, primeiramente, deve avaliar a situação, a 

condição dos alunos com os quais irá trabalhar e dispor de recursos que 

propiciem aperfeiçoamento dos mesmos” (Ornelas & Souza, 2001, p. 82). 

Partindo deste conhecimento o professor procura atender às necessidades dos 

alunos em geral e de cada aluno em particular. Neste sentido, quando são 

detetados casos em que é necessária uma intervenção distinta deve ter-se como 

preocupação central a inclusão. 
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Neste contexto, e segundo Rodrigues (2003), a disciplina de Educação 

Física assume-se como uma área potencialmente inclusiva, tendo por base a 

maior liberdade que o professor tem para organizar os conteúdos que pretende 

que sejam vivenciados ou aprendidos pelos alunos. Destaca-se assim uma 

maior flexibilidade ao nível dos conteúdos, que, à partida, conduzem a uma maior 

facilidade de diferenciação curricular. Por outro lado, a Educação Física permite 

uma ampla participação, mesmo de alunos que evidenciem dificuldades, sendo 

esta ilustrada “com a omnipresença da EF em planos curriculares parciais 

elaborados para alunos com necessidades especiais” (Rodrigues, 2003, p. 70) 

Apesar destes indicadores, na Educação Física ainda tende a subsistir 

uma cultura desportiva e competitiva, historicamente dominante nas propostas 

curriculares, que pode criar resistências à inclusão de pessoas que são 

encaradas como menos capazes de obter bons desempenhos em competição. 

Em muitos casos, segundo Ennis (1999, 2000), alguns valores próprios dos 

Jogos Desportivos, nomeadamente a competição, os desafios e a tensão têm 

apresentado carências no que concerne aos cuidados pedagógicos, sendo 

usualmente apresentados sem sentido, desvitalizados. No caso em que 

alcançam algum fulgor é através da superiorização dos alunos mais capazes e 

consequente rejeição dos menos competentes. Esta prática desportiva, usada 

sem os princípios da inclusão, pode constituir-se como uma atividade que não 

favorece a cooperação, que não valoriza a diversidade e que pode gerar 

sentimentos de insatisfação e de frustração. Não obstante este facto menos 

positivo, também é reconhecido valor à competição, pois tal como advogam 

Graça e Mesquita (2013, p. 15) “competir e esforçar-se para ganhar é inerente 

ao ethos do jogo e à cultura desportiva”, e, como tal, esta deve ser implementada 

nas aulas, sustentada pelo valor formativo e educativo da Educação Física. 

Neste âmbito, e segundo Siedentop (2002), para ser educativo e emancipatório 

o ensino dos jogos tem que conduzir a uma melhoria da capacidade de jogar, de 

entender e de fruir o jogo; a uma melhoria da relação com a situação de jogo e 

com os intervenientes (cooperação, oposição, autonomia, interdependência). O 

MED procura cumprir este desafio, pela competição fundada numa ética de 

respeito pelo espírito de jogo, num clima que favoreça a participação e o 

desenvolvimento individual, equilibrando as oportunidades de aprender e de 

jogar de todos os participantes. 
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Modelo de Educação Desportiva 

Foi em 1982 que Siedentop, numa conferência proferida no âmbito do 

Commonwealth Games, em Brisbane, propôs, pela primeira vez, a criação de 

Sport Education, na procura da contextualização da sua conceção de play 

education (educação lúdica), através da implementação de ambientes de prática 

propiciadores de experiências desportivas autênticas (Graça & Mesquita, 

2007).O intuito do autor era transformar os formatos tradicionais de ensinar o 

desporto em contexto escolar, procurando centrar o aluno no processo de 

ensino-aprendizagem, e, consequentemente, dar resposta ao pouco entusiasmo 

observado nas aulas de Educação Física. Este modelo de ensino é fundando em 

três objetivos fundamentais, que, segundo Graça e Mesquita (2007), se revêm 

nos objetivos da reforma educativa da Educação Física atual - formar a pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta. O primeiro (competente) reporta-se ao domínio das habilidades 

motoras e táticas, para que a participação no jogo e na competição se faça um 

modo satisfatório, e a conhecer, compreender e adotar um comportamento tático 

apropriado ao nível de jogo praticado. Deste modo, a competência desportiva 

baseia-se na assunção de que o desempenho competente se relaciona mais 

com os conteúdos táticos, os jogos modificados e as progressões de jogos do 

que com o desenvolvimento das habilidades isoladas. Por sua vez, o culto 

(literacia) traduz o conhecimento e valorização das tradições, valores, regras e 

os rituais associados ao desporto e a distinção do valor pedagógico entre a boa 

e a má prática desportiva. Já entusiasta, como sublinha Corbin (2002), reporta-

se à atração pela prática do desporto, enquanto elemento promotor da qualidade 

e em defesa da autenticidade da prática desportiva.  

No sentido de garantir a autenticidade das experiências desportivas, 

Siedentop (1994) integrou seis características do desporto institucionalizado no 

MED: a época desportiva, afiliação, a competição formal, o registo estatístico, a 

festividade e os eventos culminantes. A época desportiva substitui as unidades 

didáticas de curta duração, sendo aconselhável, pelo menos, 20 aulas. O autor 

justifica este número de sessões com base na premissa de que uma maior 

profundidade na abordagem dos conteúdos induz a resultados de aprendizagem 

mais duradouros e significativos nos alunos.  
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Por sua vez, a afiliação visa promover a integração, no imediato, dos 

alunos em equipas, que têm um nome próprio, símbolos, cores, um capitão, 

treinador, uma área própria para treinar, etc, e, consequentemente, estimula o 

desenvolvimento do sentimento de pertença a um grupo. Para tal, os critérios de 

formação de grupos devem visar a manutenção do equilíbrio competitivo das 

equipas, assim como o desenvolvimento das relações de cooperação e 

entreajuda na aprendizagem (Siedentop, 1998). Deste modo, ao serem 

formadas equipas pequenas, que se mantém coesas durante toda a época, em 

que cada elemento tem uma ou mais funções a cumprir, proporciona-se aos 

alunos a oportunidade de planear, interagir e beneficiar de um desenvolvimento 

pessoal e social. O MED acredita nas vantagens da aprendizagem cooperativa 

em pequenos grupos heterogéneos e duradouros. Esta crença é reforçada pelos 

resultados da investigação empírica que, segundo Graça e Mesquita (2013, 

p.16), evidenciam que “o poder que a filiação exerce na motivação dos alunos 

no clima da aula, na participação e empenhamento nas tarefas, na prossecução 

de objetivos de grupo, no desenvolvimento da cooperação e liderança e na 

inclusão dos alunos de menor nível de habilidade (sentir-se incluído e preocupar-

se com a inclusão dos colegas).” 

A implementação de um quadro competitivo formal é efetivada logo no 

início da época pela constituição de equipas, através do estabelecimento de 

mecanismos promotores da igualdade de oportunidades para participar, 

nomeadamente pelo premiar da colaboração na aprendizagem e treino no seio 

de cada equipa.  

O calendário competitivo prevê normalmente uma sucessão de torneios 

que, em função do nível da turma, pode não chegar ao jogo formal, pelo que 

cada tipo de jogo é configurado nos seus elementos táticos estruturantes e 

respetivas técnicas de suporte (Mesquita, 2006). Paralelamente, como forma de 

valorizar a competição e com o propósito da motivação e autoavaliação são 

realizados registos de resultados, comportamentos, estatísticas individuais ou de 

equipa dos itens inicialmente definidos, que marcam a história e conferem 

importância ao que se faz na competição. Por fim, Wallhead e O’Sullivan (2005, 

p.183) enfatizam que a época desportiva deve ser festiva, pelo que “devem ser 

realizados esforços continuados, quer pelo professor, quer pelos alunos, para 

celebrar o sucesso, que terá o seu epílogo num evento culminante final e que 
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marcará o fim da época desportiva e o reconhecimento público das conquistas, 

das performances e dos desempenhos dos alunos nos papéis previamente 

designados”. Neste seguimento, o evento culminante surge com o intuito de 

recriar um ambiente semelhante a uma final competitiva, sendo designadas 

funções para os alunos desempenharem, para além das assumidas nas 

restantes aulas. São ainda atribuídos os prémios às equipas, que não se devem 

restringir ao desempenho competitivo, estendendo-se ao fairplay, ao empenho 

ou ainda a outros aspetos que o professor considere importante destacar. 

Implementadas as seis características enunciadas, e como indica 

Sidentop et. al (2004), cada época desportiva deve ter como objetivos: 

desenvolver técnicas específicas do desporto e aptidão física; valorizar e 

executar estratégias de jogo específicas da modalidade; participar em atividades 

adequadas ao seu desenvolvimento; partilhar o planeamento e administração 

das exigências desportivas; providenciar uma liderança responsável; trabalhar 

efetivamente em grupo para um objetivo comum; valorizar rituais e tradições que 

dão ao desporto o seu significado único; desenvolver a capacidade de tomar 

decisões em contexto desportivo; desenvolver e aplicar conhecimentos acerca 

da arbitragem e do treino; e, por último, envolver-se na prática desportiva fora do 

contexto escolar.  

Atendendo a estas caraterísticas do MED, a exploração do seu poder 

inclusivo foi assumida como um desafio e, simultaneamente, como uma forma 

de dar resposta às necessidades daquele aluno concreto da turma. 

 
3.8.3. Objetivos 

Objetivo Geral 

Analisar a inclusão de um aluno com NEE pelo capitão da sua equipa e restantes 

elementos da turma, na modalidade de Futebol lecionada sob a égide do MED. 

 

Objetivos Específicos 

1. Caraterizar as atitudes e comportamentos das equipas para com o aluno com 

NEE. 

2. Analisar a comunicação e linguagem da capitã de equipa para com o aluno 

com NEE. 



115 
 

3. Verificar as alterações ao nível do desempenho em jogo do aluno com NEE 

da avaliação diagnóstica para a sumativa. 

4. Analisar a inclusão do aluno com NEE na perspetiva da capitã de equipa e do 

professor. 

 

3.8.4. Metodologia 

Participantes 

O estudo foi um estudo caso, concretamente com um aluno com NEE, 

síndrome de Down, integrado numa turma do 6º ano de escolaridade de uma 

escola EB 2/3 de Vila Nova de Gaia. No total, a turma era composta por 20 alunos 

(6 do sexo feminino e 14 do sexo masculino), com idades compreendidas entre 

os 10 e os 13 anos. Yin (1994) refere que o estudo de caso é uma abordagem 

metodológica de investigação especialmente adequada quando procuramos 

compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 

nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. Reforçando esta 

noção, Ponte (2006, p. 106) considera que o estudo caso “é uma investigação 

que se assume como particularística, isto é, que se debruça deliberadamente 

sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos 

em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo 

fenómeno de interesse.” 

Neste caso, visamos compreender melhor o processo de inclusão do 

aluno com NEE no contexto das aulas de EF organizados segundo os princípios 

do MED.  

O aluno era abrangido por um Currículo Específico Individual (CEI), 

respeitante às alíneas e) currículo específico individual e f) Tecnologias de apoio, 

do artº 16, do Decreto-Lei 3/2008, de sete de janeiro, nas diferentes áreas.  

A integração na turma era concretizada nas disciplinas de Educação 

Visual (um tempo de 50 minutos), Educação Tecnológica (um tempo de 50 

minutos), Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) (um tempo de 50 

minutos), Educação Física (três tempos de 50 minutos) e Educação para a 

Cidadania (um tempo de 50 minutos), com grandes adaptações ao nível do 

programa, dadas as limitações de funcionalidade nestes domínios. Deste modo, 
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o aluno usufruía de um currículo delineado com conteúdos e atividades de cariz 

funcional conducentes à sua autonomia pessoal e social.  

Face ao seu limitado desenvolvimento ao nível da linguagem, foi, no 

decurso do ano letivo, requerido ao Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

da CerciGaia, apoio nas valências de Terapia da Fala e Terapia Ocupacional. 

Paralelamente, o aluno desenvolveu o seu Plano Individual de Transição (PIT), 

artigo 14.º do Decreto-Lei 3/2008, de sete de janeiro, na APPACDM de Vila Nova 

de Gaia.  

O aluno apresentava um perfil inicial de difícil e limitada comunicação e 

relação, revelando tendência para se relacionar apenas com dois a três colegas. 

No que concerne às caraterísticas motoras, o aluno apresentava alguma 

descoordenação motora, destacando-se também limitações ao nível da 

locomoção – “movimentos desajeitados” aquando da corrida. De salientar 

também a diminuta orientação espacial, caraterizada por um comportamento 

exploratório impulsivo e desorganizado. 

 

Instrumentos e procedimentos de aplicação 

Questionário Sociometricpro (version 2.3 Build 2) 

De modo a caraterizar a tipologia de relações entre alunos e identificar 

casos de liderança (estatutos académico, de pares -com baixo e elevado estatuto 

-, motor e de liderança), foi adaptado e posteriormente aplicado (no dia 23 de 

Janeiro de 2015) o questionário (Anexo 2). O estatuto académico reporta-se, 

segundo Cohen (1994), ao aluno a que se reconhece habilidades e/ou 

competências cognitivas no contexto da sala de aula. Segundo o mesmo autor, 

o estatuto de pares reporta-se às diferenças de atratividade ou popularidade - 

neste estudo foi considerado o aluno mais e menos popular. Por sua vez, o 

estatuto motor reporta-se ao aluno considerado como sendo o melhor aluno na 

disciplina de Educação Física e, o estatuto de liderança incide sobre o aluno 

reconhecido como líder da turma. 

No momento de aplicação do questionário, foi reforçado que o mesmo só 

poderia ser entregue quando todas as questões estivessem respondidas. 

Durante o processo de preenchimento os alunos foram elucidados para a 

necessidade de serem honestos nas respostas. Do mesmo modo, o carater 
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confidencial das respostas ao questionário foi objeto de garantia. O 

preenchimento demorou aproximadamente 15 minutos.  

O questionário incluiu um total de 12 questões, sendo que quatro eram 

diretas, nomeadamente as referentes à identificação do líder da turma e à 

seleção do melhor aluno, na generalidade, a nível motor e ainda à possibilidade 

de inclusão/exclusão do aluno com NEE.  

As questões foram norteadas por vários critérios de preferência, no 

sentido de “obter um aspeto conjunto de caraterísticas psicossociais dum grupo 

e dos membros que o compõem” (Bastin,1966, p. 32). Os critérios impostos não 

limitavam o número de preferências, tendo incidido na constituição de uma 

equipa, na partilha dos tempos livres, na indicação do melhor aluno em termos 

académicos e motores (especificamente na aula de educação física) e o líder da 

turma. Inseriu-se também um critério inerente à exclusão/inclusão do aluno com 

NEE, isto tendo em conta o propósito do estudo. 

Deste modo, e segundo Bastin (1966, p. 15), o questionário sociométrico 

consiste em solicitar, a todos os membros de um grupo, neste caso específico 

da turma, que designem aqueles com quem desejariam partilhar uma 

determinada atividade (preferências). Este instrumento incorpora ainda questões 

que visam apurar aqueles com quem os inquiridos não gostariam de partilhar 

essas atividades (rejeições) e questões acerca de quem eles consideram que os 

escolheria para uma atividade, neste caso concreto para formar uma equipa.  

  

Filmagens e Gravações  

 No sentido de filmar e gravar as aulas ao longo da Unidade Didática de 

Futebol, foi efetivado um pedido de autorização à direção da escola e 

encarregados de educação. Concebida a autorização, todas as aulas foram 

filmadas por duas câmaras digitais - CANNON DCR-TRV33E e SAMSUNG 

HMX-F90WP -, uma foi colocada num ponto fixo, num ângulo que permitisse 

focar o espaço de jogo e a outra foi manipulada por um elemento exterior (colega 

estagiário responsável pela função), com o objetivo de acompanhar as ações e 

comportamentos dos alunos em jogo de uma forma mais pormenorizada.  

As gravações áudio foram efetuadas nos capitães de equipa, que 

estiveram munidos de um gravador fixo no braço, de forma a que todas as 

intervenções fossem registadas. 
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“Game Performance Assessment Instrument” - GPAI  

Nas últimas décadas as estratégias de ensino nos desportos coletivos 

tendem a privilegiar os modelos baseados na compreensão do jogo, tal como se 

aspirou na implementação do MED do presente estudo. Neste sentido, segundo 

Volossovitch (2006), o conteúdo centra-se, em primeiro lugar, nos aspetos 

táticos da modalidade, sem desagregar os processos percetivos e decisórios dos 

praticantes, na qualidade da sua execução motora durante a atuação no 

complexo e variável contexto do jogo. A estes avanços consumados na ótica do 

ensino do jogo, com valorização da componente tática e da técnica situacional, 

correspondeu a criação de novos sistemas/instrumentos de avaliação, em 

alternativa aos testes de habilidades isoladas. Assim, e com o objetivo de avaliar 

as ações dos alunos do ponto de vista da compreensão tática do jogo e da 

capacidade de selecionar as ações adequadas para resolver os problemas em 

campo, recorreu-se ao GPAI - Instrumento que permite identificar os 

comportamentos dos alunos no jogo, abarcando não só os indicadores de 

natureza técnica, mas particularmente os de natureza tática e que se reportam 

à tomada de decisão e às ações do jogador com e sem bola, ofensivas e 

defensivas (Memmert & Harvey, 2008). Paralelamente, sendo o Futebol 

caraterizado como um Desporto de invasão, considerou-se, para a avaliação do 

desempenho dos alunos, a proposta de Mitchell et al. (2006), que destaca sete 

componentes táticos, nomeadamente: a colocação em campo (ocupação da 

posição adequada no campo após realização de diversas ações); ajustamento 

(deslocamento adequado de acordo com as exigências da situação); tomada de 

decisão (escolha da ação a executar); cobertura; marcação (controlo apropriado 

da sua zona defensiva e do seu adversário direto); qualidade de execução 

(eficácia na realização da ação selecionada); ações de apoio (cooperação 

adequada com os seus colegas, servindo de exemplo a garantia de linhas de 

passe). Deste modo, a construção/adaptação do instrumento pautou-se pela 

iniciativa de incluir as sete componentes apresentadas, enquadrando-as nos 

princípios de jogo que consideramos adequados face ao ano de escolaridade 

dos participantes. 

Assim, e após construção do instrumento e validação junto de um 

professor de Futebol da Faculdade de Desporto do Porto, este foi aplicado em 
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três momentos distintos: na Avaliação Diagnóstica, na Avaliação Sumativa e 

após duas semanas desta última, com o intento de avaliar a retenção da 

aprendizagem dos alunos. 

Por sua vez, a recolha de dados realizou-se segundo as duas vias consideradas 

na aplicação do GPAI, assumindo uma via direta (registo no momento do jogo) 

e uma via indireta (gravação em vídeo), isto dada a necessidade de um maior 

refinamento e especificação das componentes observáveis, para fins avaliativos 

do desempenho e da retenção da aprendizagem. Em ambas as observações 

foram utilizadas as mesmas grelhas, por forma a garantir uma maior consistência 

nos resultados obtidos. 

 

Observação não participante 

Com o intuito de compreender a dinâmica da equipa em que foi inserido 

o aluno com NEE, todas as aulas foram alvo de um processo de observação, 

recorrendo ao instrumento o (TARE) (Wright & Craig, 2011), mais 

especificamente a terceira seção do mesmo, designada de Student 

Responsability. Esta incide sobre 5 comportamentos: 

I. Respeito: resolvem conflitos emergentes de forma pacífica e sabem 

trabalhar em equipa, respeitando todos os elementos; 

II. Participação: participam em todas as atividades e assumem os papéis 

solicitados; 

III. Esforço: esforçam-se para dominar todas as tarefas e centram-se no seu 

aperfeiçoamento; 

IV. Autodescoberta: participam nas tarefas de forma autónoma sem 

necessitarem de supervisão ou instrução; renegam os maus exemplos e 

não se deixam influenciar pela pressão dos pares;  

V. Encorajamento: ajudam e encorajam ou outros, emitindo feedbacks 

positivos e motivacionais.  

 Ainda que o instrumento comporte os 5 comportamentos discriminados, 

para os fins do presente estudo apenas foram considerados os seguintes: 

respeito, participação e encorajamento. 

O processo de observação, e consequente registo dos comportamentos na 

ficha de observação TARE (Anexo 3), foi efetuado por dois estudantes 
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estagiários (observadores), respeitando uma escala de 1 a 5, de acordo com os 

critérios, apresentados no Quadro 1.  

Quadro 1. Escala da ficha de observação TARE 

Escala 
1 2 3 4 5 

Medíocre Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

C
ri

té
ri

o
s

 

Poucos ou 

nenhuns 

alunos do 

grupo 

evidenciaram 

o 

comportame

nto, o que 

condicionou 

a eficácia da 

aula. 

Alguns alunos 

do grupo 

evidenciaram o 

comportamento 

mas muitos não 

o fizeram. Estas 

exceções foram 

frequentes e/ou 

graves o 

suficiente para 

impedir a 

aprendizagem. 

Muitos alunos 

do grupo 

evidenciaram o 

comportament

o mas muitos 

não o fizeram. 

Foram 

observadas 

algumas 

exceções. 

A maioria dos 

alunos do 

grupo exibiu o 

comportament

o salvo raras 

exceções. 

Todos os 

alunos do 

grupo exibiram 

o 

comportament

o durante a 

aula, sem 

exceções 

observadas. 

        

Entrevista 

          Foi realizada uma entrevista à capitã de equipa do aluno com NEE do tipo 

semiestruturado. Como referem Mesquita (2013, p.177), esta tipologia de 

entrevista permite “aceder a pensamentos, preocupações e ansiedades 

experienciados pelos entrevistados”.  Foi definido um esquema prévio de 

questões (ANEXO 4), que, de acordo com Mesquita (2013), o indivíduo é 

convidado a responder de forma exaustiva e pelas suas próprias palavras. As 

questões incidiram sobre o seu desempenho e problemas/dificuldades no 

desempenho do papel de capitã. Complementarmente foram incluídas 7 

questões relativas às vantagens e desvantagens de ter sob a sua orientação um 

aluno com NEE; dificuldades de integração que sentiram, estratégias que 

utilizaram e de que forma foi auxiliada pelos elementos da própria equipa. Por 

outro lado, as questões tinham como intuito fazer um balanço geral sobre a 

aprendizagem do aluno e procurar percecionar se a integração do aluno com 

NEE na turma tinha melhorado em relação ao início do ano letivo. 

As entrevistas foram realizadas no dia 29 de abril e tiveram a duração de, 

aproximadamente, trinta minutos no total. 
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Unidade Didática 

A unidade didática de Futebol foi organizada segundo os princípios do 

MED, num total de 18 aulas (8 de 90 minutos e 10 de 45 minutos). O seu início 

foi no 2º Período, mais especificamente no dia 23 de janeiro de 2015, tendo sido 

concluída com o Evento Culminante, na segunda semana do 3º Período, dia 17 

de abril de 2015.  

O quadro a seguir apresentado reporta-se ao cronograma das sessões da 

época desportiva: 

 

Quadro 2. Cronograma da época desportiva – MED 

Aula/Horário Fase da Época Espaço 
Tarefas/Procedimentos de 

recolha 

6ªf 
Aula nº 1: 23.01.2015 

Duração: 45 minutos 

Pré-Época (Escolha dos 

Líderes) 
4 

Aplicação de Matrizes 

sociométricas + Enquadramento 

do MED 

4ªf 
Aula nº 2: 28.01.2015 

Duração: 90 minutos 
Avaliação Diagnóstica + treino 1 Aplicação GPAI + Audiovisuais 

6ªf 
Aula nº 3: 30.01.2015 

Duração: 45 minutos 
Pré Época (Afiliação + treino) 3 

Constituição das Equipas; 

definição de treinadores e 

capitães 

4ªf 
Aula nº 4: 4.02.2015 

Duração: 90 minutos 
Pré Época - Treino 3 

Gravação de som e Registo 

TARE 

 

6ªf 
Aula nº 5: 6.02.2015 

Duração: 45 minutos 
Pré Época - Treino 4 

4ªf 
Aula nº 6: 11.02.2015 

Duração: 90 minutos 
Competição 1 

6ªf 
Aula nº 7: 13.02.2015 

Duração: 45 minutos 
Treino 3 

6ªf 
Aula nº 8: 20.02.2015 

Duração: 45 minutos 
Treino 2 

4ªf 
Aula nº 9: 25.02.2015 

Duração: 90 minutos 
Competição 3 

6ªf 

Aula nº 10: 

27.02.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 1 

4ªf 
Aula nº 11: 4.03.2015 

Duração: 90 minutos 
Treino 3 

6ªf 
Aula nº 12: 6.03.2015 

Duração:45 minutos 
Treino 4 

4ªf 

Aula nº 13: 

11.03.2015 

Duração: 90 minutos 

Competição 1 

6ªf 

Aula nº 14: 

13.03.2015 

Duração: 45 minutos 

Treino 3 

4ªf 

Aula nº 15: 

18.03.2015 

Duração: 90 minutos 

Avaliação (motora e cognitiva) 1 Aplicação GPAI + Audiovisuais 

6ªf 

Aula nº 16: 

20.03.2015 

Duração: 45 minutos 

Autoavaliação 2 Auto Avaliação 
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4ªf 

Aula nº 17: 

15.04.2015 

Duração: 90 minutos 

Avaliação da retenção das 

aprendizagens (motora e 

cognitiva); entrevistas 

3 Aplicação GPAI e Audiovisuais 

6ªf 

Aula nº 18: 

17.04.2015 

Duração: 45min 

Evento Culminante 2  

 

No total das 18 aulas, três incluíram a avaliação (diagnóstica, sumativa e 

de retenção da aprendizagem) do desempenho motor por recurso ao GPAI e 

quatro para a realização da pré-época, que para além de incluírem o treino 

também incorporaram questões “burocráticas” de organização e afiliação. Para 

além da avaliação do desempenho motor, nas aulas de avaliação sumativa e de 

retenção da aprendizagem, foi ainda efetuada uma avaliação de conhecimentos, 

com recurso a um teste escrito. Por sua vez, em função do tempo e espaço, as 

aulas foram sendo desenvolvidas segundo processos de treino (5 de 45 minutos 

e 1 de 90 minutos) ou competição (4 de 90 minutos). Após o evento culminante 

foram ainda realizadas entrevistas aos capitães de equipa.  

A primeira aula (com duração de 45 minutos) teve como propósito central 

a explicação da unidade e o enquadramento do MED, isto tendo em conta que a 

turma nunca tinha vivenciado este modelo de ensino. Paralelamente, e no 

sentido de dar resposta à afiliação e respetiva constituição das equipas, foi 

aplicado o questionário sociométrico. Na segunda aula, efetivou-se a avaliação 

diagnóstica, e a terceira aula, após análise dos dados em diferido, foi dedicada 

à afiliação, nomeadamente à formação das equipas (nome, cor do equipamento, 

hino, etc), à explicação dos nonplaying roles (capitão, função dos árbitros e 

estatísticos), e à entrega dos manuais de capitão e de equipa. Ainda nesta aula, 

foi dado o início oficial da pré-época, tendo-se realizado o primeiro treino em 

equipa. Já o primeiro momento de competição realizou-se na sexta aula.  

Independentemente do quadro competitivo (treino ou competição), e 

embora os treinos se destinassem fundamentalmente à transmissão dos 

conteúdos de aprendizagem, também eles foram alvo de estruturas 

competitivas, comportando situações alvo de pontuações e bonificações. 

O evento culminante decorreu na última aula, com duração de 45 minutos, 

tendo, face a este facto, sido ajustado de forma a apurar as classificações finais 

e efetivar a entrega de prémios. Neste sentido, realizou-se apenas um jogo, a 
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final, entre as duas equipas com maior pontuação alcançada ao longo da época, 

vivendo-se um clima de festividade e de apoio, criado pelas restantes equipas. 

 

Procedimentos de análise  

Matriz sociométrica 

O tratamento e análise dos dados extraídos do questionário sociométrico 

foi realizado com recurso ao programa SociometryPro (Version 2.3 Build 2) 

(Anexo 5), que permitiu construir uma matriz sociométrica. Os resultados 

provenientes da matriz afirmaram-se como um complemento à avaliação 

diagnóstica, contribuindo para a formação de equipas equilibradas entre si, em 

especial sob o ponto de vista de desempenho motor (heterogéneas). Deste 

modo, os alunos foram organizados em 5 equipas de 4 elementos, em que um 

era o capitão, selecionado de acordo com os perfis fixados - académico, de 

pares, motor e de liderança.  

 

Observação não participante 

Para a análise das fichas de observação TARE recorreu-se à estatística 

descritiva, realizada no Microsoft Office Excel 2013, com incidência particular 

sobre as medidas de tendência central, designadamente a média. 

Entrevistas 

As aulas e a entrevista foram audiogravadas e, posteriormente, transcritas 

verbatim, passando por uma categorização a posteriori, recorrendo a um 

processo de natureza indutivo. Bardin (2004, p. 111) define o processo de 

categorização como uma “operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 

o género (analogia) com critérios bem definidos”. A mesma autora menciona a 

existência de duas funções na análise de conteúdo: a função heurística ou 

análise de conteúdo “para ver o que dá”, como o autor denomina, representa o 

caráter exploratório. A segunda função é a de “administração de prova” e prende-

se com a dissecação dos conteúdos abordados a partir de uma análise de corpus 

de estudo, servindo para posteriormente confirmar ou refutar as diretrizes 

analisadas “para servir de prova”. 
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Deste modo, e dadas as caraterísticas deste estudo, a informação 

recolhida, quer das aulas, quer da entrevista assumiu um caráter exploratório, 

organizado em três eixos, também definidos por Bardin (2008): a) pré-análise; b) 

exploração do material e c) tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Em resultado deste processo foram identificados 3 grandes temas: 

(a) desempenho do papel de capitã; (b) comunicação; e (c) atitude das equipas 

adversárias. 

 

Game Performance Assessment Instrument” - GPAI  

Os dados foram registados e analisados em diferido, tendo sido, no caso 

particular do estudo, considerado apenas o número de registos em cada um dos 

conteúdos/critérios definidos. Os registos efetuados incluíam o número de ações 

apropriadas e inapropriadas, que o aluno aplicou em situação de jogo. 

 

3.8.5. Resultados  

Tendo em consideração a diversidade de instrumentos utilizados e a 

necessidade de utilizar a informação de forma integrada (triangulação das 

fontes) a apresentação dos resultados está organizada em 5 secções: (1) 

comportamentos no seio da equipa (do aluno com NEE), (2) papéis e interações, 

(3) entendimentos do professor, (4) perspetiva da capitã e (5) comportamentos 

em jogo. 

 

a) Comportamentos no seio da equipa (do aluno com NEE) 

De um modo geral, ao nível da dinâmica comportamental da equipa onde 

o aluno NEE esteve inserido, observou-se que o respeito foi o comportamento 

que atingiu o valor médio máximo (5), tendo-se registado logo na primeira aula 

de treino, a quarta da época desportiva. Contudo, à semelhança dos restantes 

comportamentos, a média foi, ao longo das aulas, diminuindo e variando 

mediante as aulas de treino e de competição. Esta “oscilação” foi mais evidente 

nos comportamentos relativos ao respeito e encorajamento e assumiu um maior 

relevo nas primeiras quatro aulas. Nesta fase os treinos registaram valores 

médios nunca abaixo de 4, enquanto que a competição, na aula 9, chegou a 

atingir uma média de 2, em ambos os comportamentos. De um modo geral, a 

participação foi o comportamento que menos “oscilou” ao longo da época, tendo 
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neste sentido, registado uma média global das sessões de 3,2. Já o respeito e o 

encorajamento obtiveram uma média de 2,8. 

Por fim, realça-se o facto de não haver valores discrepantes entre os 

observadores (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Registo da avaliação dos comportamentos específicos (TARE) observados na equipa 

que incluiu o aluno NEE, ao longo das sessões 

Aula Fase da Época 
Respeito Participação Encorajamento 

O1 O2 Média O1 O2 Média O1 O2 Média 

4 Treino 5 5 5 5 4 4,5 4 5 4,5 

6 Competição 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 

8 Treino 4 4 4 3 4 3,5 4 4 4 

9 Competição 2 2 2 4 3 3,5 2 2 2 

10 Treino 3 2 2,5 4 3 3,5 4 3 3,5 

11 Treino 2 2 2 3 2 2,5 3 2 2,5 

12 Treino 2 1 1,5 2 1 1,5 2 1 1,5 

13 Competição 3 2 2,5 3 4 3,5 3 2 2,5 

14 Treino 4 3 3,5 4 4 4 4 3 3,5 

15 Avaliação 3 2 2,5 3 2 2,5 2 2 2 

17 Retenção 3 2 2,5 3 3 3 1 2 1,5 

        2,8     3,2     2,8 

Legenda: O1 – observador 1; O2 – observador 2 

 Numa análise mais específica pela tipologia de aulas, a Figura 2 ilustra a 

média da avaliação de ambos os observadores, ilustrando uma variação nos 

comportamentos ao longo da época desportiva.  
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Legenda:         - Aulas de competição;         - aulas de competição em regime de avaliação 

(sumativa e retenção da aprendizagem, respetivamente); 4, 8, 10-12 e 14 – aulas de treino.  

Figura 2. Variação dos comportamentos ao longo das sessões por tipo de aulas 

A análise da Figura 2 evidencia que no que concerne às aulas de treino, 

a quarta aula destaca-se positivamente, nos 3 comportamentos considerados do 

TARE, apresentando valores médios de 4,5 para o encorajamento e participação 

e valor máximo de 5 no respeito. Na aula que se seguiu (oitava), os três 

comportamentos continuaram a ser alvo de um registo positivo, perdendo, 

contudo, alguma ênfase ao nível do respeito, participação e encorajamento, 

comparativamente com a primeira aula de treino (4). Destaca-se ainda o 

decréscimo ao nível da participação, embora esta tenha mantido valores médios 

positivos (3,5) até à aula 10.  

A aula 10 (de treino) deu seguimento à tendência que se verificava até 

esta aula - a melhoria dos comportamentos comparativamente às aulas de 

competição, mas com uma diminuição gradual da positividade dos 

comportamentos em relação às aulas de treino. Destaca-se neste caso particular 

a descida acentuada ao nível do respeito em treino, passando de uma média de 

4 para 2,5. Paralelamente, registou-se ainda um ligeiro decréscimo no 

encorajamento, mantendo contudo um valor médio positivo de 3,5.  

A partir da aula 10 registou-se uma diminuição gradual e muito acentuada 

dos comportamentos apresentados em treino, com maior destaque sobre o 

encorajamento e participação. Ambos os comportamentos apresentavam uma 

média positiva de 3,5 na aula 10, que diminui de forma acentuada até à aula 12, 
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em que se registou uma média negativa de 1,5. De referir ainda que foi na aula 

12 que se registou maior negatividade em todos os comportamentos, com uma 

média de 1,5. 

Perante estes valores, que se traduziam em comportamentos 

contraditórios aos objetivos da inclusão, foram, a partir da aula 12 introduzidas 

alterações na gestão e dinâmica da equipa tendo, a partir desta, registado uma 

melhoria gradual dos comportamentos. Esta melhoria está patente na aula 14 - 

voltou a registar-se valores médios positivos em todos os comportamentos (3,5 

– encorajamento e respeito e, 4 para a participação). 

Contrastando de um modo geral com a positividade dos comportamentos 

revelados nas aulas de treino, destacam-se as aulas de competição. Esta 

negatividade manifestou-se logo na primeira aula de caráter competitivo, em 

particular no respeito, com uma média de 2,5. O cenário menos positivo vivido 

na primeira aula de competição voltou a ser repetido na aula 9, tendo inclusive 

atingido valores médios mais baixos ao nível do respeito e encorajamento, com 

a média a fixar-se em 2 (insuficiente).  

Após as alterações na gestão da equipa decorrentes da aula 12 (já 

referidas anteriormente), verificou-se uma ligeira melhoria dos comportamentos 

inerentes ao respeito e participação. Este facto é observável na Figura 2, já que 

na aula 9, de competição, se registou uma média de comportamentos fixada em 

2 valores e, na aula seguinte de competição, número 13, a média atingiu os 2,5. 

  Apesar desta ligeira melhoria dos comportamentos, nas aulas que se 

seguiram, nomeadamente as 15 e 17, não houve continuidade. Neste sentido, 

na aula 15, embora a média dos comportamentos relativos ao respeito e 

participação se tenha mantido nos 2,5, o mesmo não sucedeu ao nível do 

encorajamento, tendo caído para o nível insuficiente (2). Esta diminuição acabou 

por se acentuar, já que na aula seguinte passou a atingir um valor médio de 1,5. 

Pelo contrário, o respeito manteve os valores de 2,5 registados na última aula de 

competição. Por último, a participação atingiu um valor médio de 3, tendo por 

isso ocorrido uma ligeira melhoria face à última aula.  

De um modo geral observa-se que a positividade dos comportamentos 

dentro do caráter de treino foi diminuindo gradualmente de aula para aula (até 

ao momento em que foi reformulada a gestão da equipa). O mesmo sucedeu nos 
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momentos de competição, já que de competição em competição os 

comportamentos foram atingindo valores médios mais baixos (até à aula 12).  

 

b) Papéis e interações 

Desempenho do papel de capitã (da equipa com aluno com NEE) 

Na análise das transcrições foi percetível que a capitã encarou o papel com 

autoridade e num entendimento de exercício de poder sobre os colegas, tal como 

ilustram os seguintes excertos: “Quer dizer eu é que sou a capitã e vocês é que 

querem mandar”; Numa situação de jogo, um elemento da equipa pede à Ana27 

para ir à baliza e esta respondeu prontamente: “ai não, não vou” - e ordenou que 

outro elemento cumprisse a função de guarda-redes.  

A par desta forma de estar com a equipa, a capitã revelou, em particular nas 

aulas de competição, um espírito competitivo demasiado focado na vitória, 

sobrepondo-se ao sentido formativo que o MED procura incutir. Este seu caráter 

demasiado competitivo desencadeou algumas atitudes de descrença no 

desempenho do aluno com NEE e de exclusão prévia, ilustradas no seguinte 

excerto: “claro, vamos perder… temos menos um jogador” (referindo-se ao 

Rui28). Este espírito também foi partilhado por um dos elementos da equipa: 

“agora vai ser sempre assim. Ficar sempre em último”, ao que a capitã anui 

utilizando a expressão: “claro. Então …”, dando a entender que este facto se 

deve à presença do Rui na equipa. Apesar deste diálogo entre os elementos de 

equipa ter antecipado, de certo modo, o fracasso na competição, as bonificações 

implementadas desde o início da época desportiva permitiram contrariar esta 

lógica de pensamento da equipa. Neste âmbito, numa das gravações áudio foi 

possível identificar o reconhecimento da equipa face ao lado positivo das 

bonificações no processo de competição. Estes, ao observarem o quadro das 

pontuações, constataram que: “afinal não estamos em último, temos 30 pontos 

de bonificações. (…) temos que nos esforçar ao máximo, bora” - disse a capitã. 

Contudo, e apesar de constatar este facto, o sentido competitivo sobrepôs-se 

sempre ao formativo, pelo que durante o desenrolar dos jogos a capitã 

manifestou uma limitada capacidade em enfrentar e aceitar a derrota, bem 

                                                      
27 Nome fictício 
28 Nome fictício  
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patente no seguinte excerto após a equipa sofrer um golo - “Oh stora assim 

vamos sofrer os golos todos. Ele nem sequer meteu as mãos”. Nestes momentos 

de fracasso e pela forma como se envolvia nos momentos de competição, a 

capitã “esquecia-se” da responsabilidade que tinha de ser a primeira pessoa a 

dar o exemplo de compreensão e entreajuda para com todos os restantes 

elementos da equipa e, em especial, com o aluno NEE. Exemplo disso foi o facto 

de, perante o golo sofrido, não ter motivado nem emitido qualquer feedback ao 

Rui. Esta foi de facto uma tendência patente ao longo das aulas. Os feedbacks 

ao aluno com NEE e aos restantes elementos eram praticamente nulos, em 

todos os momentos de competição realizados. 

Em contrapartida, as aulas com caráter de treino foram encaradas sob duas 

formas distintas. Numa primeira fase revelou um maior comprometimento com a 

sua função de capitã e responsável máximo em auxiliar o Rui, dando-lhe 

feedbacks e voluntariando-se para realizar os exercícios com ele. 

Paralelamente, demonstrou algum cuidado em integrar o aluno NEE na estrutura 

do MED, valorizando e reconhecendo o facto de este ter comparecido numa das 

aulas com a t-shirt correspondente à cor de equipa: “Hoje trouxeste camisola 

cinzenta, muito bem. Tens que trazer sempre uma cinzenta para as aulas de 

ginástica, está bem?” e, advertindo os colegas sempre que considerou 

pertinente, para o facto de algumas atitudes contribuírem para a exclusão do 

aluno com NEE: “O Rui também joga”. Esta fase caraterizou-se pelo empenho 

em ensinar e incluir o aluno com NEE, patenteado na forma como procurava, 

junto da professora, soluções e estratégias para fazer frente às dificuldades que 

em determinados momentos sentiu em instruir o Rui. Esta postura e entrega na 

sua função de capitã, foi, na sua ótica, gerando frutos ao nível do desempenho 

do aluno com NEE, desencadeando um sentimento de orgulho, manifestado num 

diálogo com a professora: “o Rui já está a fazer bem”, virando-se para o mesmo 

dizendo: “choca aí”. 

 Porém, a segunda fase caraterizou-se pelo sentimento oposto - a 

desmotivação bem patente num diálogo com a professora: “Ai oh professora eu 

não consigo mais. O Rui não faz nada como eu digo”. Nesta fase a capitã não 

conseguiu manter o empenho e persistência que manifestou nos primeiros 

treinos, tendo a dada altura preocupado-se em encontrar formas e pequenos 

pretextos para se descartar da responsabilidade de auxiliar o aluno com NEE, 
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tal como ilustram os seguintes excertos: “como o Rui não consegue, podíamos 

juntar-nos à equipa dos azuis”; “Como o Rui não joga assim muito bem, disse à 

professora para juntar as duas equipas”; “O Rui fica melhor com o José”; “Pomos 

o Rui à baliza?”. 

Por fim, também foi visível ao longo da época que a líder teve falta de 

iniciativa no auxílio ao aluno com NEE na função de árbitro, isto apesar de ter 

consciência das suas dificuldades.  

 

Comunicação (da capitã de equipa com o aluno com NEE) 

No início foi evidente que a líder teve algum cuidado em comunicar com o 

Rui, assumindo uma postura distinta da que evidenciava com os restantes 

colegas, que, na maioria das vezes, era autoritária. Os seguintes excertos 

ilustram precisamente esse cuidado em adaptar a sua forma de comunicar: “Oh 

Rui, olha, vais à baliza?” – Questionou-o e não ordenou; “Olha Rui tens que ficar 

aqui nesta linha branca a apanhar as bolas”; “Olha ó Rui tens que tentar apanhar 

a bola; olha e tens que te mexer, está bem? … Viste como nós fizemos abocado? 

Tens que fazer igual, está bem?”. A par deste cuidado, sempre revelou 

preocupação em recorrer à demonstração, aquando da instrução dos exercícios, 

dirigindo-a fundamentalmente para o aluno com NEE: “Rui, anda cá. Tu vais ficar 

aqui, ficas aqui nesta linha. Tens que conduzir a bola até aquela risca verde, 

assim olha … chegas aqui, paras (anda cá) e chutas a bola com este pé, com a 

parte interior, assim. E o José faz igual, até ao meio”. 

Paralelamente, e dando continuidade à análise das duas fases distintas, já 

abordadas anteriormente, destaco o facto de na primeira fase a capitã ter 

tomado, na maioria das vezes, a iniciativa de fazer dupla com o Rui, 

acompanhando sempre o seu desempenho com feedbacks corretivos e até 

motivacionais: “Oh Rui anda tirar a bola”; “É para mim Rui”; “Boa anda tirar a 

bola”; “Eish, o Rui está um pró”; “isso Rui, boa”; “Boa Rui, muito bem”; “Rui tens 

que defender, anda tens que te mexer”; “Agora começas tu a passar-me a bola 

… vai para ali … agora vira-te para mim … chuta com a parte de dentro do pé … 

bora, bora, passa… vamos para a frente, anda Rui… isso, boa”. Mesmo quando 

não fazia par com o Rui, mantinha a iniciativa de orientar a sua ação, servindo 

de exemplo o seguinte excerto: “vamos Rui, olha eu a tirar-te a bola”; “Olha o 

José a querer a bola” - dando referência de que é um defesa, revelando, deste 
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modo, que tinha consciência desta dificuldade por parte do Rui em distinguir o 

papel de adversário e de colega. Destacaram-se também algumas situações em 

que procurou induzir sucesso na realização da tarefa, dizendo ao José: “deixa-o 

apanhar”. 

Apesar deste cuidado e investimento em ensinar e orientar o Rui na execução 

das tarefas, a capitã, à medida que a época foi progredindo revelou uma menor 

capacidade em lidar com o insucesso do desempenho do Rui. Perante estes 

momentos de insucesso, tendia a mudar rapidamente a sua postura e forma de 

comunicar com o aluno NEE: “Então Rui, não te mexes?”; “Oh Rui, o que é que 

eu disse? Não disse que era no meio campo?... Rui não disse que era aqui?”, 

expressando-se inclusive de forma um pouco agressiva. Esta forma de estar não 

contribuiu, de todo, para a inclusão do Rui, agravada pelo facto da capitã, na 

maioria das vezes, não ter optado por dar uma nova oportunidade ao aluno de 

tentar fazer melhor, assim como não emitia qualquer feedback para o ajudar a 

melhorar. Deste modo, a opção passava por alterar a função do Rui – se este 

era guarda-redes, passava a atacante/defensor e vice-versa. 

Consequentemente, esta forma de reagir levou a que o aluno com NEE, 

tendesse a responder com um tom pautado pela saturação: “Tá bem, ai”, e a 

abandonar o exercício, preferindo brincar sozinho. Perante este confronto com o 

abandono do colega de equipa, a capitã, na maioria das vezes, tomou 

consciência da forma errónea como tinha intervindo, procurando redimir-se 

fazendo dupla com ele e moderando a sua atitude: “Olha anda jogar, anda lá”; 

“Rui, queres jogar connosco?”. 

Nos momentos de competição, escassos eram os feedbacks emitidos, 

destacando-se fundamentalmente conflitos com os colegas de equipa, quando 

estes tendiam a não passar-lhe a bola (à própria capitã). 

 

Atitude das equipas adversárias (perante o aluno com NEE) 

No primeiro momento de competição, em que o Rui ficou incumbido de 

cumprir a função de árbitro, a reação da turma foi expressa num aplauso, dando-

lhe apoio para a tarefa: “Força, Rui”; “melhor árbitro do mundo”. Também em 

vários momentos de reunião eram frequentes os feedbacks motivacionais de 

alguns colegas: “Muito bem Rui”; “Boa Rui, estás a fazer um bom trabalho”. O 
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mesmo sucedia ao longo de alguns exercícios e momentos de competição, em 

que eram proferidas palavras de incentivo: “Vai Rui, vai”. 

Realçou-se ainda o facto de em alguns dos momentos em que o aluno com 

NEE não manifestava vontade em participar nos exercícios, os colegas que 

tinham maior afetividade com ele, tomavam a iniciativa de o motivar. Esta atitude 

nem sempre foi bem aceite por parte da capitã da equipa do aluno com NEE, 

como é visível no seguinte excerto: “Pronto lá vai o Gustavo29 em vez de estar 

na sua equipa”.  

 

c) Entendimentos do professor 

O recurso a alguns registos e excertos do diário de bordo teve como 

objetivo sustentar e complementar os dados provenientes dos restantes 

instrumentos utilizados e destacar alguns dados relevantes que foram sendo 

presenciados ao longo da época.  

 Destaco num primeiro momento a “compatibilidade” de alguns registos 

face aos resultados obtidos através do TARE, dando ênfase à aula número 4 – 

primeiro treino, em que se pode ler no diário de bordo o seguinte: “dois dos 

capitães saltaram à vista de uma forma significativamente positiva, fazendo jus 

à responsabilidade atribuída no cumprimento de regras, mas, fundamentalmente 

no auxílio e orientação dos membros da equipa aquando dos exercícios. Em 

ambos os casos foi percetível a ocorrência de feedbacks verbais e cinestésicos 

aos colegas, manifestando capacidade para ir além do seu próprio desempenho. 

Um dos elementos foi a capitã da equipa (Ana), que me surpreendeu pela 

positiva, já que pela sua reação muito pouco entusiasta quando reveladas as 

equipas, equacionei que esta não iria abraçar da melhor forma o desafio de 

incluir e ensinar o Rui. Mas não…Foi uma aula marcada pela enorme entrega e 

iniciativa da capitã em auxiliar o Rui revelando-se bastante empenhada em 

ensiná-lo, emitindo muitos feedbacks e fazendo par com o próprio” (Diário de 

Bordo: 4 de fevereiro).  

 Apesar destes indícios positivos da inclusão do Rui, a aula de competição 

que se seguiu suscitou algumas dúvidas e insegurança, já que o fator competitivo 

alterou de algum modo a forma de estar e ser da capitã e de alguns elementos 

                                                      
29 Nome fictício 



133 
 

da equipa. Este sentimento gerado é expresso no seguinte excerto: “Ao contrário 

da sensação vivida na última aula, em que julguei que a escolha da capitã para 

orientar o Rui teria sido a mais acertada, pela sua entrega e disponibilidade para 

o ajudar, a primeira aula de competição deixou-me um pouco “de pé atrás”. A 

equipa revelou-se muito competitiva, em especial a capitã e o Carlos30, gerando 

alguns conflitos. Como consequência desta vontade de vencer, o Rui teve 

poucas intervenções no jogo” (Diário de Bordo: 11 de fevereiro). Esta forma de 

encarar a competição foi praticamente generalizada a todas as equipas, 

“procuramos, junto dos alunos consciencializá-los para os objetivos do MED. 

Coincidência ou não, nesta aula de competição foi possível testemunhar uma 

atitude bastante positiva por parte de um elemento da equipa adversária, já que 

por vezes passou a bola ao Rui e tentou motivá-lo em vários momentos do jogo 

(…) Apesar de ter ocorrido mudanças de atitude significativas por parte de 

algumas equipas, o mesmo não constatei face à equipa do Rui, em que os 

feedbacks continuaram a ser escassos e os pequenos conflitos estiveram 

presentes” (Diário de Bordo: 25 de fevereiro) 

Embora os momentos de competição se tivessem pautado, desde o início, 

por este espírito algo conflituoso e desligado dos objetivos do MED e da própria 

inclusão, as aulas de treino não deram continuidade a esta tendência, já que 

foram evidentes algumas iniciativas/cuidados que a capitã tinha: “Exemplificou a 

realização dos exercícios, demonstrou estar atenta à realização dos colegas, em 

particular do Rui. Falou de forma pausada e de certa forma atenciosa quando 

emitia feedbacks ao Rui (Diário de Bordo: 20 de fevereiro). Contudo, ao longo da 

época esta forma cuidada e atenciosa de se relacionar e instruir o Rui foi-se 

desvanecendo, tal como ilustra o seguinte excerto: “A Ana revelou estar atenta 

ao desempenho no exercício por parte do Rui, tendo emitido alguns feedbacks 

e a própria fez questão de, perante as dificuldades de compreensão do Rui, fazer 

dupla com ele. Contudo, foi perdendo a paciência, já que o Rui não a ouvia e/ou 

não fazia o exercício no local devido. Isto levou-a a abordar o Rui de uma forma 

agressiva e autoritária, afastando ainda mais o Rui da tarefa, já que este passou 

a querer jogar sozinho” (Diário de Bordo: 4 de março). Na aula que se seguiu: “A 

própria capitã, tendo consciência de que já não estaria a ser capaz de auxiliar o 

                                                      
30 Nome fictício 
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Rui porque este já não a obedecia, tomou iniciativa de procurar, junto dos 

professores, uma outra solução, pelo que todos concordamos em delegar as 

funções diretamente relacionadas com a instrução e orientação do Rui a cada 

um dos elementos, devendo ser desempenhada alternadamente nas restantes 

aulas. Esta decisão, à partida, parece-me ajustada e necessária. Primeiro, pelo 

desgaste que a capitã tem vindo a evidenciar ao tentar fazê-lo compreender os 

exercícios e, segundo, pelo facto do Rui demonstrar efetivamente que acata com 

mais facilidade a informação quando esta é orientada por colegas com os quais 

tem vindo a demonstrar ter claras afinidades” (Diário de Bordo: 6 de março). 

 A partir desta aula, foi “evidente o maior comprometimento por parte do 

Rui em realizar as tarefas. (…) Senti uma maior disponibilidade e vontade por 

parte do Rui em participar nas atividades, principalmente quando era instruído 

pelo José e/ou fazia dupla com este (…) Curiosamente, nesta aula, a capitã não 

descurou o desempenho do Rui e emitiu mais feedbacks comparativamente com 

as últimas aulas. Este facto foi na minha opinião crucial, uma vez que os 

restantes dois elementos, mesmo nas ocasiões em que estavam responsáveis 

por instruir e ajudar o Rui, não se faziam ouvir, ou seja, não emitiam feedbacks 

de forma regular” (Diário de Bordo: 11 de março). 

 Em termos de competição, após a implementação da estratégia de 

rotatividade como forma de auxiliar o aluno com NEE, “senti que a ausência de 

feedbacks se manteve mas, em contrapartida, considero que houve menos 

conflitos entre a equipa. Porém, considero que este facto poderá estar 

relacionado com o avançar da competição, em que o primeiro lugar se revela 

difícil de alcançar e, como tal a ânsia de ganhar o jogo não se fez evidenciar 

tanto” (Diário de Bordo: 11 de março). 

 Por fim, nos registos efetuados ficou evidente o papel crucial que alguns 

alunos das equipas adversárias tiveram na inclusão e auxílio do Rui nos 

momentos de competição, tendo sido estes, na minha ótica, mais inclusivos do 

que os próprios colegas de equipa: “De realçar o espírito de entreajuda 

evidenciado por um aluno que estaria a realizar a função de estatístico e a par 

disso, estava constantemente a apoiar o Rui – “Vai Rui, é isso. Tu consegues"; 

"Muito bem Rui, chuta para a frente" (Diário de Bordo: 25 de fevereiro). 

Paralelamente, “destaco um diálogo por parte de um capitão antes de iniciar a 

competição, ao perceber que o aluno com NEE iria desempenhar a função de 
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guarda-redes: "Equipa, agora é o Rui na baliza por isso, vamos chutar 

devagarinho para não o aleijar” (Diário de Bordo: 11 de março). 

 De uma forma geral, o entendimento do professor vem de encontro aos 

resultados obtidos com o processo observacional (TARE), correspondentes à 

avaliação dos dois observadores presentes em todas as sessões da época 

desportiva. 

 

d) Perceções da capitã (papel da capitã do aluno com NEE) 

A capitã quando questionada acerca do fato de ter sido destacada como 

capitã e o modo como entendia o papel que lhe tinha sido atribuído, afirmou 

“senti que me ia sentir mais importante”. Este dado vem confirmar, de certo 

modo, a forma autoritária a que recorreu em alguns momentos com a equipa e 

também na relação com alguns adversários. Com efeito, a capitã encarou o 

papel de capitã como acréscimo de poder sobre os outros. Enquanto capitã foi 

ainda questionada sobre o que menos gostou ao longo da época e quais as 

dificuldades sentidas. Esta apontou fatos direta ou indiretamente relacionados 

com a integração do Rui na sua equipa. Neste âmbito, evidenciou que “uma das 

coisas que eu não gostei muito foi a equipa” e, como dificuldades respondeu 

prontamente: “ensinar o Rui, porque a gente fala para ele e ele parece que não 

percebe e depois tinha que ser o Carlos e o José31 a dizer para ele fazer se não 

ele não fazia”. Paralelamente, acrescentou que “eu realmente não entendia… Eu 

acho que ele percebia só que não queria fazer”. Perante esta afirmação, a capitã 

foi questionada no sentido de perceber qual a resposta do Rui quando era um 

dos outros colegas de equipa a instruí-lo. Confrontada com esta questão 

respondeu: “ah sim, aí ele fazia”. 

Estas afirmações confirmam de facto a dificuldade em comunicar e em 

relacionar-se com o Rui, retratando também a pouca cumplicidade criada entre 

ambos. Em contrapartida, demonstrou um maior respeito por parte do Rui, face 

aos outros elementos da equipa. 

Face às dificuldades que retratou, a capitã foi questionada acerca das 

estratégias que utilizou para lhes fazer frente. Esta realçou apenas o recurso aos 

restantes colegas de equipa, quer pela sua parte, quer por iniciativa própria do 

                                                      
31 Nome fictício 
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Rui: “Eu mandava-o fazer e ele fazia, só que depois parecia que se esquecia e 

então ele pedia ajuda ao José”. 

Quando questionada sobre a integração do Rui na equipa, respondeu que 

“ao princípio não foi muito agradável mas depois adaptei-me”, adiantando que a 

desvantagem expressava-se mais nos momentos de competição: “porque às 

vezes ele não participava nas competições e acho que às vezes ganhávamos 

mais em sermos só eu, o Carlos e o José (…) Ele não atrapalhava, só que 

quando tinha a bola nos pés dava a bola aos da equipa adversária”. Deu ainda 

um outro exemplo por considerar tal desvantagem: “uma vez estávamos a jogar 

e o Rui deixou marcar um golo”. Todos os exemplos dados pela capitã foram 

direcionados aos momentos de competição, fazendo sobressair o seu lado 

competitivo, que, em vários momentos, se sobrepôs ao caráter formativo e aos 

valores que o MED procura fortalecer. Esta sobrevalorização da competição e 

da vitória ficou ainda mais patente quando questionada sobre a vontade, ou não, 

de voltar a vivenciar o MED, à qual ela respondeu: “sim, mas agora com 

jogadores mais fortes”. 

No que à cooperação por parte da equipa diz respeito, a capitã confessou 

que não sentiu muito apoio do Carlos, “sentia que ele não se esforçava muito”. 

Contudo, afirmou que a equipa era unida, o que contraria alguns episódios 

registados nas gravações, em que os conflitos eram regulares, principalmente 

em momentos de competição. 

No que concerne à perceção da capitã sobre as aprendizagens 

conseguidas, ou não, por parte do aluno com NEE, a resposta foi positiva, na 

medida em que considerou que “aprendeu mais. Acho que ele está melhor em 

jogar, em conviver mais com os colegas também”. No sentido de perceber quais 

foram especificamente as aprendizagens, foram destacadas duas situações: 

passar a bola e criar linha de passe. Face a estes exemplos, a capitã acabou por 

considerar que talvez o Rui não tenha consolidado as respetivas ações táticas. 

Porém, acrescentou logo a seguir: “Oh, ele até joga bem só que o problema é 

que ele atirava a bola em vez de para os colegas de equipa, atirava para os 

outros”. Deste modo, percebe-se que a grande dificuldade do Rui incidia, 

sobretudo, na compreensão do jogo e na sua dinâmica e não na execução das 

habilidades motoras, nomeadamente no passe. Uma vez que a capitã também 

diagnosticou a dificuldade do Rui em distinguir os papéis de colegas e 
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adversários, esta foi questionada sobre o facto de ter tomado, ou não, iniciativas 

para ensinar o Rui acerca da dinâmica do jogo. Perante este facto confessou 

que “deixei que fosse o José a comunicar-lhe as coisas”. Esta afirmação, 

corrobora mais uma vez as dificuldades que sentia em comunicar e fazer chegar 

a informação ao Rui de modo a que este a compreendesse, delegando esse 

papel a outro colega de equipa, quando a informação lhe parecia complexa. 

Por fim, e face a estas vivências e dificuldades, a capitã considerou que 

“como ele não ligava muito ao que eu dizia, só ligava ao José e ao Carlos, acho 

que ele devia ter ido para a equipa do Ricardo32 porque como estava lá o 

Alberto33 e o Gustavo, é com as pessoas que ele se dá mais e brinca mais. 

Comigo não brinca tanto. E com o José brinca, mas como estava lá o Carlos e 

eu”. 

e) Comportamentos em jogo (aluno com NEE) 

No Quadro 4 podem ser observados os dados recolhidos, por recurso ao 

GPAI, relativos ao desempenho em jogo do aluno NEE aquando das avaliações 

diagnóstica e sumativa. 

 

Quadro 4. Registo da avaliação diagnóstica e da avaliação sumativa do aluno com NEE (GPAI) 

Tomada de decisão 
Avaliação 

Diagnóstica 

Avaliação 

Sumativa 

Conteúdo Critérios 
Rui Rui 

CA CI CA CI 

P
ri
n
c
íp

io
s
 

O
fe

n
s
iv

o
s
 Penetração 

Ataca diretamente o adversário ou a baliza. 0 0 0 0 

Cria situações vantajosas para o ataque 

em termos numéricos e espaciais. 
0 0 0 0 

Cobertura 

Ofensiva 

Dá apoio ao portador da bola, oferecendo-

lhe opções para dar sequência ao jogo. 
3 0 8 8 

Diminui a pressão adversária ao portador 

da bola (abre linha de passe). 
0 3 3 5 

P
ri
n
c
íp

io
s
 

D
e
fe

n
s
iv

o
s
 

Contenção 

Pára ou atrasa o ataque adversário. 2 0 3 2 

Diminui o espaço de ação do portador da 

bola 
6 2 1 5 

Cobertura 

Defensiva 

Serve de novo obstáculo ao portador da 

bola, caso este ultrapasse o jogador que 

fazia contenção. 

3 2 2 1 

Execução das Habilidades Motoras  

Passe 
Coloca o pé de apoio ao lado da bola. 1 3 - - 

Direciona o passe para o alvo. 1 2 0 1 

                                                      
32 Nome fictício 
33 Nome fictício 
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Condução 
Mantem a bola junto ao pé, controlada. 0 0 0 0 

Mantém a cabeça levantada. 0 0 0 0 

Legenda: CA – comportamentos apropriados; CI – comportamentos inapropriados 

Comparando os dados dos dois momentos de avaliação – diagnóstica e 

a sumativa -, desde logo fica evidente que no final da unidade didática (avaliação 

sumativa) o aluno com NEE teve um maior número de intervenções e 

participação em jogo. Porém, o número de passes contabilizados na avaliação 

sumativa revelou-se inferior ao da avaliação diagnóstica, o que poderá estar 

relacionado com o facto da primeira avaliação ter sido realizada sem a formação 

das equipas definitivas. Nesta fizeram parte da equipa do aluno com NEE dois 

alunos que no questionário sociométrico revelavam alguma afetividade com ele. 

Por outro lado, estes dados da avaliação sumativa, em certa medida, colocam 

em relevo a exclusão por parte dos elementos da equipa, já que poucas eram as 

iniciativas de passar a bola ao colega com NEE.  

A análise também evidenciou que o aluno com NEE após vivenciar o 

MED, se posicionava melhor em jogo, repercutindo-se num maior número de 

ações de suporte ao portador da bola, fruto talvez do ambiente mais inclusivo e 

cooperativo que se fez sentir nos momentos de treino. 

Em complementaridade, visando uma interpretação mais aprofundada do 

comportamento do aluno com NEE em jogo, apresenta-se de seguida os dados 

da avaliação sumativa dos restantes elementos da equipa (Quadro 5). 

Quadro 5. Registo da avaliação diagnóstica e avaliação sumativa dos restantes elementos de 

equipa (GPAI) 

Tomada de decisão 

Conteúdo Critérios 
Carlos* Ana* José 

CA CI CA CI CA CI 

P
ri
n
c
íp

io
s
 O

fe
n
s
iv

o
s
 

P
e
n

e
tr

a
ç
ã
o

 

Ataca diretamente o adversário ou a baliza. 3 2 2 1 5 0 

Cria situações vantajosas para o ataque em 

termos numéricos e espaciais. 
3 1 1 0 5 0 

C
o

b
e
rt

u
ra

 

O
fe

n
s
iv

a
 Dá apoio ao portador da bola, oferecendo-

lhe opções para dar sequência ao jogo. 
10 3 7 4 11 6 

Diminui a pressão adversária ao portador da 

bola (abre linha de passe). 
3 2 5 1 4 4 
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P
ri
n
c
íp

io
s
 D

e
fe

n
s
iv

o
s
 

C
o

n
te

n
ç
ã
o

 

Pára ou atrasa o ataque adversário. 12 3 4 2 6 6 

Diminui o espaço de ação do portador da 

bola 
9 5 8 2 10 6 

C
o

b
e
rt

u
ra

 

D
e
fe

n
s
iv

a
 

Serve de novo obstáculo ao portador da 

bola, caso este ultrapasse o jogador que 

fazia contenção. 

6 3 1 2 5 2 

Execução das Habilidades Motoras 

Passe 
Direciona o passe para o alvo. 9 1 4 3 6 1 

Condução 
Mantem a bola junto ao pé, controlada. 3 0 0 0 0 0 

Mantém a cabeça levantada. 1 2 0 0 0 0 

* Desempenharam a função de guarda-redes em determinado momento do jogo 

Legenda: CA – comportamentos apropriados; CI – comportamentos inapropriados 

Quando comparado o número de intervenções em jogo entre a equipa, o 

aluno com NEE surge como o elemento que menos participa ativamente em jogo. 

Mencione-se a título de exemplo o fato de ter efetuado apenas quatro passes e 

não ter realizado qualquer iniciativa de condução de bola. 

 

3.8.6. Discussão dos resultados 

Ainda que na fase da constituição das equipas tenha tido em consideração 

a afetividade entre os alunos, enquanto elemento que poderia auxiliar à inclusão, 

considero que esta não teve o sucesso pretendido. Uma das razões pode ter 

sido o facto de possuir um conhecimento muito pouco aprofundado da turma 

(primeira experiência de lecionação nesta turma) como um todo e dos elementos 

constituintes em particular. O aluno que foi destacado no questionário 

sociométrico como tendo maior afetividade com o Rui, em termos de 

personalidade era tímido e com falta de confiança, e, por conseguinte, não 

exerceu grande influência e suporte à capitã, no sentido de incluir o aluno com 

NEE. Este escasso poder de influência manifestou-se na falta de iniciativa por 

parte do aluno, tendo sido raras as intervenções/feedbacks do próprio (pela 

análise das transcrições e observação direta das aulas). Neste sentido, o apoio 

que o aluno proporcionava foi maioritariamente imposto pela líder quando 

estipulava a formação das duplas ou quando o próprio aluno com NEE recorria 

ao colega. O mesmo sucedeu com o outro elemento da equipa, o Carlos - que 
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tinha sido integrado na equipa na expetativa de, ao ser praticante da modalidade 

de futebol, auxiliar a capitã na transmissão dos conteúdos. No entanto, pelas 

suas caraterísticas pautadas pelo espírito competitivo e por, aparentemente, não 

ter aceite de "bom grado” o aluno NEE na sua equipa, nunca se revelou muito 

disponível para auxiliar a capitã, comprometendo-se apenas com a realização 

das tarefas. 

Por outro lado, embora o comprometimento na tarefa por parte do Rui 

aumentasse significativamente quando fazia par com o amigo, considero que a 

falta de feedbacks e de orientação por parte deste (quer nos treinos quer na 

competição), não permitiu atingir níveis substantivos de aprendizagem e de 

inclusão no próprio jogo. Face a este aspeto, considero que é muito importante 

conhecer as caraterísticas e personalidade dos alunos “potenciais integradores”, 

mesmo que o grau de afetividade seja significativo. Esta perspetiva é 

corroborada por Hardin e Hardin (2002), que salientam a importância do 

professor ter uma atenção especial na escolha dos capitães/tutores, 

selecionando-os cuidadosamente, especialmente os que trabalharão com os 

alunos com NEE, pois nem todos os alunos estão preparados para auxiliar o 

aluno com essas caraterísticas. Neste contexto, e de acordo com os autores, o 

professor deve proceder à seleção dos capitães tendo em consideração o facto 

de que estes devem ser: um pouco mais velhos do que os seus parceiros com 

NEE; emocionalmente maturos; bons comunicadores; portadores de elevadas 

competências e manifestarem-se dispostos e/ou voluntariarem-se. 

Paralelamente, considero que a inclusão de um só aluno com significativa 

afetividade também contribuiu para que a inclusão na equipa não tenha sido 

conseguida com sucesso, pelo que em eventos futuros deve ser considerado a 

integração de pelo menos dois “amigos” na equipa. Deste modo, perspetivo que 

o apoio ao aluno seria mais efetivo para alcançar os objetivos da inclusão, na 

medida em que os próprios “colegas afetivos” se podiam complementar e/ou 

revezar, evitando alguns momentos de saturação ou falta de 

iniciativas/estratégias. Ainda que perspetive que a inclusão de mais do que um 

aluno com afetividade positiva fosse benéfica para o aluno com NEE, a equipa 

não deve ser numerosa. Esta noção é reforçada por Silva (2003), que perspetiva 

que pode ser útil identificar e encorajar a interação com um número restrito de 

colegas que se mostrem dispostos a ajudar. Não é relevante o género, mas antes 
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que sejam potenciais amigos para que o envolvam nas atividades, dentro e fora 

da sala de aula e o ajudem, também, a lidar com situações de descriminação.  

 A questão das caraterísticas pessoais e traços de personalidade foram 

igualmente determinantes na capitã da equipa, uma vez que esta, ao longo das 

aulas, se revelou bastante competitiva e impulsiva, comprometendo a inclusão 

do aluno com NEE. O fator competitivo manifestado pela aluna foi ao encontro 

do postulado por Block (1995), que afirma que alunos sem deficiência que 

tenham uma natureza competitiva podem sentir-se inclinados a pressionar 

negativamente ou a recusar imediatamente a inclusão de alunos com 

deficiências em atividades desportivas e nas aulas de Educação Física, por 

sentirem que a atividade vai diminuir de intensidade ou até ser completamente 

arruinada se um jogador com deficiência participar. No caso particular da aluna, 

não houve qualquer recusa em auxiliar e incluir o aluno com NEE, mas foram 

frequentes comentários e atitudes que valorizaram o fator competitivo e julgaram 

a derrota como certa ao ter o Rui como elemento da sua equipa. 

Complementarmente, e segundo Alves (2003), quando os alunos estão 

orientados no sentido de obterem melhores resultados que os outros, verifica-se 

um reduzido esforço por parte deles, desistindo mais facilmente e demonstrando 

uma manifesta falta de empenhamento na tarefa. De facto, a diminuição gradual 

dos comportamentos analisados no TARE - participação, encorajamento e 

respeito - sustenta a perspetiva do autor referenciado, já que ao longo das aulas 

a capitã foi-se desmotivando para o cumprimento da sua função, repercutindo-

se na falta de empenho enquanto capitã e, em alguns momentos, para com a 

própria tarefa. Contudo, a observação das aulas e o conteúdo informativo das 

transcrições, evidenciou que a falta de empenho da capitã não teve como fator 

único o seu sentido competitivo, mas também a presença, a dada altura, de um 

sentimento de frustração face ao desempenho do aluno com NEE. Estes dois 

fatores conduziram a atitudes cada vez mais impulsivas e descuidadas por parte 

da capitã, que, em vários momentos, se traduziram numa comunicação pautada 

pela falta de sensibilidade.  

A comunicação parece ter sido um dos fatores que mais pesou no baixo 

índice de inclusão dentro da própria equipa, dado que o aluno, perante a 

transmissão menos compreensiva e cuidada, tendia a não participar com 

comprometimento na tarefa, preferindo, em alguns momentos, realizar 
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exercícios sozinho). Os resultados da observação reforçam este facto, 

nomeadamente entre as aulas 10 e 12, onde se verificou uma diminuição 

acentuada ao nível da participação, atingindo um valor médio de 1,5 (na aula 

12). Deste modo, tal como afirma Silva (2013), é importante comunicar de uma 

forma suave, ou seja, comunicar com o aluno NEE com um tom de voz 

agradável, pois um som mais agudo pode ferir a sensibilidade, pondo em causa 

a relação com o professor/colega, tal como se verificou a dado momento da 

época. Paralelamente, e ainda que a capitã tenha tido o cuidado de, na maioria 

das vezes, recorrer à demonstração, aquando da instrução dos exercícios, a 

forma de instruir o aluno não era eficiente face às dificuldades de compreensão 

do próprio. Este cuidado com a instrução, à semelhança da forma suave de 

comunicar, revela-se, segundo Silva (2013), fulcral para que o aluno com NEE 

consiga alcançar o sucesso pretendido nas aulas. Por este motivo é da maior 

importância ter cuidado com a verbalização e com a clareza da explicação, que 

deve ser específica e concisa e repetida de uma forma diferenciada, caso o aluno 

evidencie dificuldades na sua compreensão (Lieberman & Houston-Wilson, 

2002). 

Consciente desta dificuldade por parte da capitã, procurei estar sempre 

por perto aquando dos momentos de instrução, no sentido de auxiliar a 

comunicação sempre que esta não se verificasse eficaz, salvaguardando o 

respeito, a partilha e a compreensão mútua. Quando intervinha, procurei fazê-lo 

sempre na presença da capitã, para que esta se familiarizasse com o cuidado 

que deveria ter ao abordar o aluno com NEE. No entanto, devido aos fatores já 

apontados anteriormente: falta de motivação, frustração e reações impulsivas 

(caraterísticas da capitã), a capitã nem sempre utilizou nos momentos de 

instrução e feedback as indicações que lhe fui transmitindo, nomeadamente: 

falar de forma calma e pausada, usar palavras-chave e recorrer, sempre, à 

demonstração. Assim, esta tendência vem de certo modo confirmar o postulado 

por Martins (2011, p. 27), ao afirmar que “as atitudes são relativamente estáveis 

ao longo do tempo, na medida em que são “resistentes” à mudança”. Este facto 

reforça ainda mais a importância de considerar as caraterísticas do capitão/aluno 

responsável por incluir o aluno com NEE, pois as suas atitudes podem influenciar 

positiva ou negativamente a sua inclusão. 
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Quando a partir da aula 12, a tarefa de auxiliar o Rui passou a ser liderada 

alternadamente por todos os elementos da equipa, verificou-se uma ênfase 

gradualmente positiva ao nível dos três comportamentos (até à aula 15). Esta 

ligeira melhoria poderá ter ocorrido, pelo fato das aulas 13 e 14 terem sido 

orientadas com maior predominância pelo aluno com afetividade positiva com o 

Rui. Ao ter sido este a instruir as tarefas, o nível de participação do aluno com 

NEE aumentou e, inclusive, verificou-se um substancial aumento do 

encorajamento. Pela análise das gravações, a capitã da equipa constituiu-se 

como um dos elementos mais ativos no que ao encorajamento diz respeito, 

talvez devido ao facto de não se ter envolvido na tarefa de instrução, que, pela 

análise das aulas anteriores, era geradora de sentimentos de frustração e stress 

que, consequentemente lhe retiravam energia e motivação para emitir feedbacks 

ao aluno com NEE durante os exercícios. 

 Por outro lado, considero que a dificuldade de instrução que a capitã 

revelou e a consequente diminuição da positividade dos comportamentos ao 

longo dos treinos, pode também estar relacionado com o facto de no decorrer da 

unidade didática os exercícios terem sido progressivamente construídos em 

função do jogo, em detrimento da exercitação técnica. Este facto, no meu 

entendimento, complexificou o processo instrucional e também o desempenho 

do aluno com NEE nas tarefas solicitadas, repercutindo-se na diminuição do 

respeito e encorajamento, devido ao insucesso da instrução e/ou dificuldades de 

compreensão do aluno. Neste sentido, considero que o facto da primeira aula ter 

registado valores médios de 4,5 e 5 nos resultados do TARE (em virtude de um 

grande espírito de ajuda, entrega e empenho em auxiliar o aluno com NEE nas 

realização das tarefas), se deveu à simplicidade das tarefas, já que predominou 

a exercitação da técnica num contexto mais analítico. De referir ainda que os 

conteúdos e situações de aprendizagem propostos tiveram em consideração o 

ano de escolaridade, o escasso número de aulas da época desportiva e 

concomitantemente, as caraterísticas do aluno com NEE. Uma das medidas que 

ilustra a consideração sobre estes fatores incide na repetição de alguns 

exercícios de aula para aula, estratégia esta que é defendida por Nunes et al., 

(2013), como uma medida que facilita a aprendizagem da criança com síndrome 

de Down, a par da imitação. Porém, esta estratégia não se revelou 

suficientemente eficaz para contrariar as caraterísticas da síndrome de down 
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patente no Rui, nomeadamente a limitada capacidade de memória, atenção e 

compreensão, fruto talvez da dificuldade da capitã em adaptar a linguagem e 

simplificar a comunicação. Acresceu ainda o facto do aluno com NEE, não 

compreender o jogo e a diferenciação dos papéis de adversário e colega, assim 

como das fases do jogo - o ataque e a defesa. Neste contexto, o Rui não 

apresentava propriamente limitações ao nível do passe e receção, mas sim 

noutras situações – era frequente o Rui retirar a bola aos próprios colegas de 

equipa, finalizar para a baliza mais próxima e havia uma certa tendência para 

passar a bola aos colegas com os quais tinha mais afetividade. Este padrão 

comportamental pode ser entendido pelo facto de alguns destes colegas 

facilitarem a ação do aluno com NEE no jogo, evidenciando cumplicidade e 

sentido de inclusão que estes elementos da turma tinham com o aluno NEE, em 

particular os alunos do sexo masculino. Deste modo, os próprios adversários 

anteciparam, em certa medida, uma das possíveis estratégias a incluir, caso se 

verificasse a impossibilidade do aluno com NEE participar ativamente no jogo. 

Assim, não foi necessário incluir estratégias de inclusão em relação às restantes 

equipas, tendo-se registado, como evidenciado nas gravações áudio e 

observação direta, alguns momentos de encorajamento e feedbacks positivos 

dirigidos ao Rui, quer em treino, quer em competição. Estes dados vão ao 

encontro do estudo realizado por Leitão (2014, p. 39) que revela que “crianças 

sem deficiência querem os seus pares com deficiência nas aulas de Educação 

Física, mas não os querem como companheiros de equipa. Alguns 

investigadores supõem que tal acontece porque as crianças desejam ter 

parceiros fortes na equipa para que dessa forma possam vencer os jogos”. 

O grande obstáculo à inclusão plena do aluno incidiu sobre a própria 

equipa, principalmente em contexto de competição, embora, tenha havido um 

cuidado contínuo de, à semelhança do que advoga Leitão (2014, p. 24), “dialogar 

sobre as atitudes e valores presentes em ambientes diversos, tais como 

situações de cooperação e competição, onde os alunos estimulam o seu 

conhecimento interpessoal em aspetos como a interação com os companheiros 

de equipa, a manutenção dos relacionamentos e formação de novas relações 

com os colegas, a participação nas ações coletivas, o espírito coletivo na prática 

de jogos, entre outros”. Neste sentido, apesar do MED privilegiar a autonomia do 

aluno, sempre que foi necessário, foram feitas intervenções a este nível, 
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sublinhando que a competição e diretamente a vitória não se consubstanciavam 

como o grande objetivo do MED. Contudo, esta intervenção nem sempre se 

revelou eficaz, em parte na própria equipa que incluía o aluno NEE, dado que 

esta manteve de uma forma geral, a mesma atitude ao longo de todos os 

momentos de competição realizados, que foram pautados pela ânsia da vitória. 

À semelhança do vivido neste estudo, alguns autores reforçam as suas vivências 

relativas à forte presença da competição nas aulas, e que se tornou um problema 

para alguns professores estagiários em virtude dos alunos, não raramente, 

atribuírem uma importância exagerada à vitória, colocando em causa a literacia 

desportiva, como é patente nas palavras destes professores referenciados por 

Mesquita et al (2014, p.8): “Tive algumas dificuldades de gestão entre o aprender 

e o vencer, porque os alunos, na pré-época estavam realmente interessados em 

aprender como se fazia, mas quando chegávamos ao jogo acabavam por se 

esquecer e a competição falava mais alto, e o orgulho, ou as questões de fair-

play, do mau perder…acabavam por falar mais alto”. Assim, e tal como ocorreu 

no presente estudo, constatou-se que há uma certa tendência para a elevada 

centralização dos alunos mais aptos (ao nível motor) no resultado, na ânsia e 

procura incessante da vitória, que consequentemente desvirtualiza os propósitos 

do modelo e provoca, não raramente, a exclusão dos alunos menos aptos e, por 

vezes, o seu desinteresse na realização das atividades propostas, desistindo 

simplesmente de competir. Leitão (2014, p. 38) refere ainda que “se alguns 

alunos estiverem orientados para a tarefa e outros orientados para o ego, irão 

presenciar-se diferentes execuções por parte dos alunos e o jogo não terá uma 

finalidade inclusiva”. Assim, e segundo Hastie (1998), ainda que este modelo 

intente pela inclusão dos alunos mais fracos, jogar não é por si só sinónimo de 

participação e inclusão afetiva, já que nem sempre são dadas as mesmas 

oportunidades a todos os alunos (tal como constatado na análise do GPAI).  

 Apesar da competição se apresentar neste estudo e em outros já 

referenciados como um fator de exclusão, considero, à semelhança de Gomes 

e Júnior (2013, p. 103), que esta não deve ser desvalorizada, pelo que “é 

importante ter consciência que a competição estará sempre presente na vida de 

todos os indivíduos, portanto, esta deve existir também nas actividades 

escolares, sejam elas internas ou externas, pois fazem parte do contexto de 

formação e aprendizagem do indivíduo como conteúdo relevante da disciplina 
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de Educação Física”. Corroborando esta perspetiva, Mesquita (2005) destaca 

que o querer ganhar é legítimo e deve ser incentivado, devendo o aluno estar 

preparado para a derrota: a vitória confirma que ele deve continuar a aplicar-se 

no treino/aula para ser cada vez melhor, enquanto que a derrota demonstra-lhe 

que é necessário corrigir erros no sentido de aperfeiçoar o que não está bem. 

Assim, o ideal será que todos os alunos sejam instruídos no sentido de se 

orientarem para a tarefa, isto é, de encararem o jogo como um desafio, 

esforçando-se e persistindo no sentido de atingir o sucesso, mas sempre que o 

diálogo não se revele eficaz, importa que sejam implementadas estratégias que 

induzam a inclusão e manifestação de atitudes onde seja reconhecido o fator 

formativo da competição. Neste seguimento, Lieberman e Houston-Wilson 

(2002) confirmam que os alunos com NEE podem precisar de regras adaptadas 

para que possam e consigam ser incluídos nas atividades com sucesso, 

destacando algumas estratégias, nomeadamente o abrandamento do ritmo de 

jogo, que proporciona ao aluno com NEE maior oportunidade de jogo, ou a 

eliminação de certas regras, como a ausência de um defensor a fazer-lhe 

pressão ou a limitar-lhe o espaço de jogo. Ao ser implementada para todos os 

alunos esta última estratégia por exemplo, equaciono que os próprios colegas 

de equipa terão mais iniciativas para passar a bola ao colega, na medida em que 

o risco de este perder a posse de bola, será significativamente menor, 

proporcionando, consequentemente uma maior participação e inclusão no jogo 

ao aluno NEE. 

 
3.8.7. Conclusão  

 Os dados revelaram que as aulas de treino, de uma forma geral, foram 

propícias à inclusão, com especial ênfase nos primeiros treinos da época. Em 

contrapartida, as aulas de competição não fizeram jus a esse objetivo. Deste 

modo, ainda que neste estudo em concreto, os resultados apontem para a 

tendência de exclusão do aluno com NEE por parte da equipa nos momentos de 

competição, considero que se atendermos a determinados fatores (neste estudo 

equacionados) e incutirmos algumas estratégias/regras, o MED poderá viabilizar 

a inclusão plena de alunos com estas limitações. Primeiro, deve-se atender ao 

perfil e caraterísticas do capitão e incluir na equipa pelo menos dois alunos com 

significativa afetividade e iniciativa própria em colaborar com o capitão no 
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acompanhamento ao aluno NEE, já que os aspetos afetivos na vida de uma 

equipa são, segundo Maisonneuve (1967, p.93), bastante importantes “quer 

quando tratamos da coesão, quer das atitudes frente à mudança, das interações 

dos indivíduos ou da liderança”. Os aspetos afetivos podem, ainda, facilitar ou 

condicionar a partilha de informação, sendo que observando-se 

condicionamento nessa partilha de informação, pode deixar de haver 

investimento no esforço de comunicação e, ao ser reduzido esse esforço, cria-

se um ciclo no sentido da comunicação não visar a configuração das diferenças. 

Neste seguimento, revela-se primordial deter um conhecimento profundo sobre 

a turma e em particular sobre os alunos potencialmente afetuosos com o aluno 

NEE, no sentido de perceber se a sua forma de ser e de comunicar se 

enquadram com as caraterísticas consideradas relevantes para uma 

comunicação eficaz - comunicar de uma forma suave, com um tom de voz 

agradável, pois segundo Silva (2013, p.229), “um som mais agudo pode ferir a 

sensibilidade, pondo em causa a relação com o professor/colega”. 

Paralelamente, revela-se crucial a alteração e adaptação das regras de jogo (ex: 

não é permitido tirar a bola ao Rui), reforçada pelo facto do futebol ser um jogo 

coletivo e, segundo Caires, M., (2012), a capacidade de receber e passar ou 

lançar uma bola com precisão está particularmente afetada, podendo ser uma 

das consequências desta falta de habilidade a exclusão da maioria dos jogos 

coletivos, por representarem um “estorvo” para a equipa.  

 Das evidências, importa ainda destacar que as atitudes e 

comportamentos dos restantes alunos da turma foram positivas, destacando-se 

o respeito e encorajamento, quer em treinos, quer em competição. Em 

contrapartida, no que diz respeito à comunicação e linguagem usada pela capitã, 

concluo que não houve um investimento e cuidado contínuo na forma de abordar 

o aluno com NEE, levando a um menor envolvimento do mesmo nos exercícios 

de equipa. Ainda assim, o aluno evidenciou um maior envolvimento em jogo 

aquando da avaliação sumativa, indiciando que ao longo desta época desportiva 

foi possível dotar o aluno com algumas competências, tendo-se destacado o 

posicionamento e ações de suporte ao portador da bola. Este facto foi 

reconhecido pela professora, com suporte do instrumento de avaliação GPAI – 

que pela análise dos resultados apurou que o aluno com NEE após vivenciar o 

MED, se posicionava melhor em jogo, repercutindo-se num maior número de 
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ações de suporte ao portador da bola. Por sua vez, a capitã reforçou de certo 

modo este facto ao afirmar que o Rui “aprendeu mais. Acho que ele está melhor 

em jogar (…). 

Por fim, para além das estratégias já avançadas para elevar os índices de 

inclusão sob a égide do MED, destaco a importância da atribuição de 

bonificações aquando de atitudes de fairplay e cumprimento das 

regras/princípios implementados pelo professor, pois estas contribuem para que 

os jogos não sejam a única forma de pontuar ao longo da competição, motivando 

os alunos para um maior envolvimento nas tarefas. 

 
3.8.8. Limitações do estudo 

A implementação do MED caraterizou-se pela definição de vários 

objetivos, a serem alvo de estudo por parte de diferentes professores-

estagiários. Neste contexto, e tendo em conta que um dos objetivos visava o 

estudo sobre os diferentes tipos de liderança, a definição dos líderes foi 

basicamente sustentada pela aplicação do questionário sociométrico, que 

atendeu apenas ao parecer da turma, não tendo em conta o conhecimento das 

caraterísticas e traços da personalidade dos alunos. Deste modo, e como 

defendemáinda que  Mesquita et al. (2014, p.2), “a função de treinador deve ser 

exercida apenas por alunos que possuem competências de liderança 

reconhecidas pelo resto da equipa e pelo professor”. Perante este facto, 

considero que o objetivo de estudar os diferentes tipos de liderança e o facto de 

não deter um conhecimento profundo da turma, limitaram o êxito dos objetivos 

da inclusão, pois a líder selecionada não revelou ter o perfil adequado para lidar 

com o aluno. Paralelamente, tendo sido os líderes escolhidos com base no 

questionário sociométrico, não foi possível atender ao fator afetividade, já que 

nenhum dos líderes destacados eram alunos com maior afetividade com o aluno 

NEE. 

 Outra limitação incidiu no número de faltas do aluno com NEE que às 

aulas de Educação Física que, acabou por reduzir o estudo a apenas 11 aulas. 

Deste modo, e conforme Sidentop (1994) defende o número mínimo de aulas 

deve ser 20, pelo que os resultados do estudo podem ter sido influenciados pelo 

escasso número de aulas para promover a inclusão, principalmente após a 
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estratégia de alternar entre os elementos da equipa o auxílio e instrução ao aluno 

NEE. 

 Por fim, destaco como limitação do estudo, o facto de ser uma professora-

estagiária e que pela falta de vivências ainda não adquiri “uma competência 

pedagógica multidimensional”, reconhecida por Silva e Onofre (2007, p.187) 

como uma habilidade para diagnosticar, selecionar e implementar estratégias de 

intervenção que permitissem enfrentar as situações em função das caraterísticas 

dos contextos físicos e humanos. Assim, o parco conhecimento não permitiu 

incluir estratégias que conduzissem à alteração de comportamentos por parte da 

equipa que integrava o aluno NEE, o que, consequentemente, pode ter limitado 

a inclusão efetiva do próprio. 
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3.9. Avaliação 

De acordo com Bento (2003, p. 174) “conjuntamente com a planificação e 

realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais de cada professor”. Neste sentido, sendo a avaliação um processo 

fulcral de continuidade e de coerência, foi desenvolvido no decorrer de todo o 

ano letivo. Deste modo, e tal como reforçam Rios e Alsina, (2002, p. 84), “o 

processo de avaliação precisa de se fundamentar numa conceção de processo 

cíclico, que se desenvolve durante todo o processo de ensino-aprendizagem, 

assumindo o papel de diagnóstico, formativo e somatório, de acordo com as 

funções específicas que ele deve cumprir no início, durante e ao término desse 

processo”. Paralelamente, e por forma a alcançar efetivamente o 

desenvolvimento do aluno, o projeto educativo de escola contemplou três 

grandes grupos ou domínios de aprendizagem, e que na prática se implicaram 

mutuamente: a) domínio do Ser; b) domínio do Saber; c) domínio do Fazer. Neste 

sentido, e à semelhança dos PNEF, a escola, na avaliação das aprendizagens, 

teve em conta não só os conhecimentos, mas também as competências e 

capacidades que os atletas desenvolvem, as atitudes e valores que demonstram 

e a participação nas atividades propostas. Estes domínios foram alvo de uma 

avaliação/registo no decurso dos três tipos de avaliação considerados nesta 

época: a diagnóstica, a formativa e a sumativa. 

 

Avaliação Diagnóstica 

Segundo Gonçalves et al., (2010, p. 47) “a avaliação diagnóstica, como o 

próprio nome indica, não é formular um juízo mas recolher informação para 

estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu 

desenvolvimento”. Neste sentido, a avaliação diagnóstica foi realizada de forma 

a verificar se o atleta possuía as aprendizagens anteriores necessárias para que 
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novas aprendizagens tivessem lugar - avaliação dos pré-requisitos - e também 

para averiguar se os atletas já tinham conhecimentos da matéria que 

perspetivava ensinar, isto é, que aprendizagens das que pretendia iniciar já eram 

dominadas pelos atletas - avaliação dos níveis de entrada (Rosado, 1999).  

No seguimento da lecionação dos primeiros treinos por parte do treinador, 

a avaliação diagnóstica foi realizada segundo a sua ideologia, tanto ao nível da 

estrutura, como do tempo dedicado a cada matéria. Deste modo, a avaliação 

diagnóstica espelhou a perspetiva e crença construída ao longo dos anos de 

experiência do treinador, de que os atletas no 10º ano se encontram, 

genericamente, no nível introdutório. Assim, o treinador via a avaliação 

diagnóstica como um meio que devia, essencialmente, dar-nos informações 

acerca da qualidade do movimento do atleta (no caso do Basquetebol e do 

Futebol) e sobre a técnica de passe e manchete no Voleibol, sem considerar os 

comportamentos em jogo. Destaco neste âmbito a avaliação de Basquetebol, 

que foi realizada por recurso ao jogo dos 10 passes. Porém, e considerando que 

poucos foram os dados retirados para diferenciar, de forma objetiva, o 

desempenho dos atletas, optei por no treino seguinte completar a avaliação com 

recurso ao jogo. Esta decisão incorporou o veiculado por Graça e Mesquita 

(2009), que referem que se aprender a jogar é o grande objetivo, avaliar fora 

desse contexto não faz sentido. Neste âmbito, os mesmos autores sublinham 

ainda a necessidade da realização de uma avaliação autêntica, realizada em 

contextos reais, que permitam obter indicadores de performance em jogo. Esta 

era a minha conceção de avaliação diagnóstica:  

“(…) tendo tido a experiência de avaliar os alunos com recurso a 
duas situações diferenciadas (jogo e 10 passes), considero que a recolha 
de informação é mais precisa na situação de jogo. Isto porque exaltam-se 
comportamentos diferenciados entre os alunos (…) sendo possível 
identificar aqueles que compreendem o jogo e que se destacam pela sua 
desenvoltura e iniciativas individuais. Deste modo, sendo o nosso objetivo 
fulcral ensinar o aluno a jogar, considero que é importante avaliá-lo em 
situação de jogo, para, a partir daí, identificar dificuldades e 
comportamentos a corrigir ou a incrementar. Isto permite planear e traçar 
objetivos mais precisos, ajustados às capacidades dos alunos e 
direcionados para a melhoria do desempenho face ao jogo. Em 
contrapartida, através do jogo dos 10 passes, considero que não se torna 
facilmente identificável os alunos que se destacam, pois os 
comportamentos são limitados ao passe e desmarcação, o que tende a 
homogeneizar o desempenho de todos aqueles que realizam estas 
ações”. (Reflexão 6, dia 3 de outubro de 2014)   
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  Por outro lado, considero que a lecionação dos treinos inerentes à 

avaliação diagnóstica foram condicionadas pelo tempo que o treinador dedicava 

a cada momento de avaliação. Este revelou-se insuficiente para avaliar de forma 

ponderada todos os atletas, mesmo com o auxílio da observação e registo dos 

dois olheiros pertencentes à equipa técnica. O escasso tempo dedicado ao 

momento de avaliação, advém, na minha perspetiva, do facto do treinador 

revelar uma capacidade de observação e de avaliação com mais acuidade, não 

tendo em conta a limitada capacidade da equipa técnica. Deste modo, nem 

sempre foi possível registar todos os parâmetros de avaliação, invalidando que 

a diferenciação por níveis de desempenho fosse ajustada. Outra situação que 

contribuiu para este facto é que tive de realizar, nos mesmos treinos, a avaliação 

da aptidão física. Ainda que a avaliação desta componente tivesse sido projetada 

de forma a não coincidir com a parte fundamental do treino, em alguns casos, 

por exemplo o voleibol, o treinador optou por realizar ambas em simultâneo. Por 

conseguinte, esta foi a modalidade em que tive um menor número de referências 

dos atletas. Estas foram baseadas nos dados recolhidos pelos olheiros, tal como 

está plasmado no seguinte excerto:  

“Tendo ficado responsável pela realização e controlo do Overhead 
squat test, não obtive qualquer informação e noção sobre o nível geral da 
turma, para além do que foi registado por um dos colegas estagiários. (…) 
tendo em conta que a memória fotográfica exerce em mim um papel 
importante, na medida em que me ajuda a caraterizar e manter patente o 
desempenho global do aluno, este momento de avaliação ficou mais 
pobre e pouco clarificado”. (Reflexão 5, dia 29 de setembro de 2014) 

 
Tanto o plano de aula como a grelha de avaliação foram construídas e 

discutidas entre a equipa técnica, sabendo de antemão que quanto mais simples 

e prática fosse a grelha, mais fácil seria colmatar as dificuldades de observação 

e avaliação que iríamos encontrar. Dificuldades estas que para além da limitada 

capacidade de observação, se acentuavam pelo facto de não conhecer os 

atletas, perdendo com isto algum tempo no processo de identificação do atleta 

pelo qual estava responsável.  

A reunião de esforços para criar uma grelha com poucos critérios não teve 

sucesso, pois, mesmo assim, revelaram-se exagerados face à capacidade de 

observação e ao pouco tempo disponível para realizar a avaliação. Para tal, após 
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vivenciar as dificuldades no contexto real, perspetivei que quando perante 

modalidades coletivas: 

 “talvez fosse mais simples e eficaz, a criação de uma grelha, que 
permitisse, desde logo, encaixar diretamente os alunos por níveis, 
mediante a observação efetuada no momento. Assim, a estratégia deveria 
passar por identificar os alunos que se destacavam, os que apresentam 
grandes dificuldades e os alunos “médios”. (Reflexão 6, dia 3 de outubro 
de 2014) 

 
Por sua vez, e atendendo a que outra dificuldade residiu na falta de 

conhecimento dos atletas, refleti sobre formas de viabilizar a avaliação sem 

“perder” demasiado tempo a identificar os atletas como foi o caso da ginástica: 

“poderia, no meu entender, ter sido facilitada através da formação 
de grupos de trabalho, definidos de acordo com a ordem numérica. Ao 
agrupar e reunir os alunos que tinham ficado à nossa responsabilidade 
para avaliação, a atenção e ponto de foco, iria ficar sempre circunscrita a 
determinado espaço, evitando, assim, “perda de tempo” na localização 
dos alunos. Esta estratégia permitiria rentabilizar o tempo de observação 
e de avaliação, aspeto este que se assume de extrema importância, dado 
que o tempo dedicado, na minha opinião, tem sido escasso (…)”. 
(Reflexão 3, dia 24 de setembro de 2014) 

 
Perante as dificuldades enfrentadas aquando da avaliação diagnóstica e 

atendendo a que estas se fizeram sentir essencialmente pela falta de experiência 

e capacidade de observação, e em particular sobre as modalidades coletivas, 

considero fundamental a seleção reduzida de critérios. Complementarmente, 

considero que se revela importante que o treinador, primeiramente, observe a 

prestação global da equipa (atendendo aos critérios/conteúdos perspetivados), 

assinalando os atletas que se destacam positiva e/ou negativamente. Só 

posteriormente deverá passar a atender aos critérios de uma forma mais 

detalhada e individualizada.  

Por outro lado, considero que a gravação das aulas de avaliação se 

apresenta também como uma forma de complementar os dados recolhidos ou a 

falta deles, sem contudo dispensar a observação direta para desenvolver a 

capacidade de observação.  

Contudo, e segundo Mesquita (2013), apesar da avaliação inicial permitir 

uma estruturação do ensino adequada às necessidades do aluno, não é 

suficiente para garantir que esse plano é totalmente fiável em todas as fases do 

processo. Como tal, é necessário que o professor realize uma avaliação 
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sistemática e contínua, por meio de uma avaliação formativa, que viabilize a 

adaptação das tarefas de aprendizagem consoante as respostas dos alunos. 

 

Avaliação Formativa 

A avaliação formativa é uma operação, realizada de forma contínua, que 

assinala em que medida o processo alcança os objetivos pelo confronto entre as 

metas fixadas e as alcançadas (Mesquita, 2013). Através deste tipo de avaliação, 

e segundo Rosado (1999), o professor tem a possibilidade de adaptar as suas 

tarefas de aprendizagem, introduzindo alterações que viabilizem uma maior 

adequação das tarefas. Neste sentido, recorri à Avaliação Formativa, utilizando-

a como um meio para obter indicações sobre o desempenho dos atletas e regular 

dificuldades que eventualmente pudessem surgir ao longo do processo ensino-

aprendizagem. Para tal, fui realizando pequenos registos ao longo da unidade 

temática, consumando-se como uma avaliação contínua, em que, segundo 

Carrasco (1989, p. 32) “não é mais do que uma técnica que substitui o exame 

final do ano e o introduz ao longo do tempo letivo”. Paralelamente, e segundo 

Ribeiro e Ribeiro (1990), os professores necessitam de ter um domínio no que 

diz respeito à avaliação intermédia, uma vez que esta pode acompanhar todo o 

processo de ensino-aprendizagem, identificando as aprendizagens bem-

sucedidas, assim como aquelas que ainda colocam dificuldades, fornecendo 

informação ao professor para este conduzir os alunos à proficiência e ao 

sucesso. Neste sentido, em alguns momentos do treino, senti necessidade de 

“testar” os atletas, para que fosse possível perceber se estes já estariam aptos 

para integrar novos conteúdos ou situações de aprendizagem mais complexas, 

como retratam os seguintes excertos: (1) “coloquei nos minutos finais da aula os 

alunos do nível introdutório a jogar o 2x2, contribuindo para efetivar uma 

avaliação formativa acerca do desempenho na respetiva estrutura” (Reflexão 50, 

dia 15 de abril de 2015); (2): “No que às situações de jogo diz respeito, optei por 

incluir a estrutura Gr+4x4+Gr também no nível introdutório, por forma a avaliar 

formativamente o seu desempenho face à respetiva estrutura, contemplada 

como objetivo final da unidade didática”. (Reflexão 57, dia 13 de maio de 2015) 

 Esta forma de avaliação revelou-se crucial para orientar individualmente 

e coletivamente a equipa (atendendo aos níveis de desempenho). Também se 

constituiu, em alguns momentos particulares, como um suporte importante para 
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atribuir classificações aos atletas, inclusive para aqueles que estavam 

impossibilitados/dispensados de realizar a avaliação, pelas suas iniciativas de 

colaborar com a treinadora e pela elaboração dos relatórios de aula. 

Também para o professor, a avaliação formativa é essencial. Bento (2003, 

p. 180) refere que uma reflexão posterior à aula pode “contribuir para a melhoria 

da planificação e realização do ensino”. Este facto foi realmente testemunhado 

nesta minha experiência prática enquanto treinadora, na medida em que através 

deste processo de reflexão fui conseguindo ajustar a prática à necessidade dos 

atletas.  

Por fim, e tal como realça Rosado (1999)34, considero que “a avaliação 

formativa não é alternativa à avaliação sumativa; a sua complementaridade 

resulta não só do facto de permitir uma visão de síntese, mas, também, de 

acrescentar dados à avaliação pois esta é mais global e está mais distante no 

tempo relativamente ao momento em que as aprendizagens ocorreram o que 

permite avaliar a retenção dos objectivos mais importantes e verificar a 

capacidade de transferência de conhecimentos para situações novas”. 

 

Avaliação Sumativa 

De acordo com Ribeiro e Ribeiro (1990, p. 359) “a avaliação sumativa 

procede a um balanço de resultados no final de um segmento de ensino-

aprendizagem, acrescentando novos dados aos recolhidos e contribuindo para 

uma apreciação mais equilibrada do trabalho realizado”. Deste modo, este tipo 

de avaliação foi fundamental para obter uma perceção acerca do 

desenvolvimento dos conhecimentos, competências e capacidades dos atletas, 

bem como para aferir se os objetivos foram ou não alcançados. Neste sentido, a 

avaliação sumativa incidiu sobre os três domínios: sócio-afetivo, cognitivo e 

psicomotor, sendo que para efeitos percentuais da classificação, o domínio 

psicomotor e cognitivo foram associados, perfazendo no seu conjunto 90% da 

avaliação. A restante ponderação (10%) era respeitante ao domínio sócio-

afetivo. Segundo Gonçalves et al (2010, p.69), “antes da classificação ser feita, 

deve determinar-se o método de a utilizar, atribuindo percentagens e 

                                                      
34 Rosado, A. (1999). Léxico comentado sobre planificação e avaliação.   Consult. 13 de Julho 

de 2015, disponível em http://home.fmh.utl.pt/~arosado/ESTAGIO/lexico2.htm 
 

http://home.fmh.utl.pt/~arosado/ESTAGIO/lexico2.htm
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ponderações a cada parâmetro de avaliação”. Deste modo, no que ao domínio 

psicomotor diz respeito, a classificação foi atribuída segundo o seguinte registo: 

++ = muito bom (17,5-20); + = Bom (13,5-17,4); +/- = Suficiente (9,5-13,4); - = 

Insuficiente (4,5-9,4), sendo posteriormente multiplicada pela percentagem 

estipulada para o respetivo parâmetro. Contudo, para alcançar esta fase e no 

sentido de tornar a avaliação mais justa possível, a avaliação sumativa teve 

como princípio as dificuldades sentidas no primeiro momento de avaliação, tendo 

sido alvo de um investimento constante para facilitar a observação e registo. 

Neste sentido, a principal reformulação incidiu sobre o número de parâmetros a 

incluir na grelha de avaliação, por forma a ser possível efetivar a sua avaliação, 

tal como está explanado no seguinte excerto: “o facto da avaliação ter sido 

maioritariamente conseguida também se deve à simplificação dos critérios de 

avaliação face à avaliação diagnóstica, tendo passado a cingir-me apenas a dois 

critérios”. (Reflexão 23, dia 3 de dezembro de 2014) Complementarmente, e por 

meio da reflexão, senti necessidade de encontrar outras estratégias que 

fizessem jus à minha limitada capacidade de observação. Destaco, por exemplo, 

a definição de grupos segundo a ordem numérica, construindo na mesma lógica 

a grelha de registo, tendo esta estratégia: 

“permitido rentabilizar o tempo de observação e registo, evitando 
perdas de tempo que haviam sido identificadas na avaliação diagnóstica, 
realçando-se aqui a procura do respetivo aluno na folha de registo”.  
Por outro lado, nos momentos de observação passei a focar 
primeiramente a minha atenção sobre os atletas do nível introdutório, tal 
como retrata o seguinte excerto: “e dada a sucessão de ações, num curto 
espaço de tempo, optei por focar e avaliar primeiramente alunos sobre os 
quais não tinha grandes referências do futebol, e, nos restantes casos, 
onde os níveis eram similares, fundamentei-me na comparação do 
desempenho”. (Reflexão 44, dia 11 de março de 2015) 

 

Comparação do desempenho esta que se revelou também como uma estratégia 

que passei a utilizar após a avaliação diagnóstica, tal como espelha o seguinte 

excerto:  

“Já a avaliação da situação de jogo comportou uma avaliação 
criterial, mas também foi alvo de um padrão de referência à norma. Neste 
sentido, no jogo reduzido (3x3) considerei a existência de um aluno médio, 
e, de outros que aprendem mais ou menos, em relação ao primeiro. Deste 
modo, o desempenho dos alunos foi, após a avaliação criterial, 
comparado entre si por relação a uma norma, tendo desde logo indicado 
uma classificação de referência”. (Reflexão 44, dia 11 de março de 2015) 
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Esta avaliação recorreu sempre a três níveis de desempenho – executa, 

não executa e executa com dificuldades. Já as situações de avaliação em 

situações critério - da técnica -, no caso particular do Basquetebol e do Futebol, 

“foram alvo de uma avaliação exclusivamente referenciada ao critério, ou seja, 

em relação a critérios pré-estabelecidos constituídos pelos objetivos de ensino, 

sem que tenha sido efetuada, necessariamente, comparação entre alunos” (UT 

de Basquetebol, 17 de setembro de 2014).  

Numa outra perspetiva, e atendendo a que a avaliação era feita com o 

auxílio da equipa técnica e os critérios e rigor da avaliação são distintos de 

pessoa para pessoa, procurei encontrar estratégias que aumentassem a 

fiabilidade da avaliação. Neste sentido, destaco o caso particular da ginástica, 

em que perspetivei que “se cada estagiário ficasse responsável por avaliar todos 

os alunos num único elemento, os critérios de avaliação seriam aplicados de 

forma mais consistente a todos os alunos”. (Reflexão 60, dia 22 de maio de 2015) 

 O processo de avaliação também foi alvo de várias tomadas de decisão 

inerentes à estrutura a utilizar, no sentido de facilitar o processo de observação 

e registo. Saliento, por exemplo, a avaliação sumativa de Basquetebol do 2º 

Período, em que:  

“Senti alguma dificuldade em avaliar todos os alunos em 15min, 
fundamentalmente aquando da observação dos aspetos defensivos, pelo 
facto dos alunos não serem constantes na aplicação da marcação 
individual, sendo que por vezes cumpriam o princípio, mas no momento a 
seguir já não (…) Esta dificuldade foi agravada pela estrutura do jogo 
holandês, na medida em que, sendo realizado por três equipas, o número 
de contactos e ações em jogo pode ser significativamente menor. Face a 
estes aspetos, e pensando no futuro, em que provavelmente serei apenas 
uma professora para avaliar 20 a 30 alunos, considero que deverei incluir 
mais tempo de jogo para efetivar a avaliação. Por outro lado, e no sentido 
de simplificar o processo de observação e registo, considero que devo 
promover o jogo somente entre duas equipas, perspetivado que haverá 
um maior número de contactos com a bola e respetivas ações 
ofensivas/defensivas. Aumentando o número de ocorrências, considero 
que se viabiliza um maior rigor na avaliação, perspetivando ser possível, 
através da observação sobre mais do que uma ação defensiva, 
contabilizar o registo de ocorrências. Ou seja, das quatro vezes em que o 
aluno foi alvo de avaliação face à marcação individual, aplicou-a em três 
vezes. Face a este registo, assumiria que o aluno aplica o respetivo 
conteúdo em jogo”. (Reflexão 45, dia 13 de março de 2015) 
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Apesar desta constatação, e por indicação do treinador, no terceiro 

período, a forma que este encontrou para simplificar o processo de observação, 

incidiu no retorno ao jogo holandês na estrutura 3x3x3, tal como plasmado no 

excerto seguinte:  

“Por indicação do professor cooperante a avaliação sumativa foi 
realizada de forma distinta face ao que havia sido contemplado na 
unidade didática e ao que vinha a ser exercitado nas aulas. (…) 
Debruçando-me sobre esta alteração, a meu ver, revela-se desajustada, 
pois considero que os alunos devem ser avaliados na estrutura que vem 
sido implementada na aula, acrescido do facto de esta já ser alvo de 
exercitação desde o segundo período. Ainda que esta alteração tenha 
sido justificada pela simplificação do processo de observação e avaliação 
(alcançada com a redução do número de jogadores envolvidos), 
considero que esta também se viabilizava com a introdução do jogo 4x4 
sem recurso ao jogo holandês, que permitiria manter a dinâmica de jogo 
que vinha a ser trabalhada com o quarto elemento, e, ao mesmo tempo, 
simplificar o processo de observação”. (Reflexão 60, dia 22 de maio de 
2015) 

 

Por fim, e tal como referido anteriormente, o objetivo desta avaliação 

também tinha como propósito aferir se os objetivos foram ou não alcançados, 

pelo que considero que no caso do Voleibol: 

 “os objetivos finais da unidade temática não foram totalmente 
alcançados, dado que a maioria dos alunos não aplica com regularidade 
e intencionalidade os princípios objetivados – direcionar a bola para a 
rede, aquando do primeiro toque e aplicar de forma clara a diferenciação 
de papéis. Paralelamente, destaco a inconsistência na aplicação e 
realização do passe e manchete, facto este que associo à pouca 
exercitação em contexto de jogo 2x2, já que a técnica foi essencialmente 
trabalhada frente a frente, o que não acontece nesta forma de jogo. 
(Reflexão 61, dia 27 de maio de 2015) 

 
Já no domínio dos conhecimentos, materializado na aplicação adequada 

das regras específicas da modalidade no desempenho da função de jogador, foi 

alvo de uma avaliação contínua e sumativa. Deste modo, procurei avaliar a 

aplicabilidade das regras em contexto de jogo e em situações de aprendizagem, 

ao longo da unidade temática, através da observação e do registo, num caráter 

meramente informativo e complementar à observação. Em situação de jogo, os 

atletas foram avaliados com o objetivo de perceber, se, por um lado, dominavam 

as regras, e, se por outro, as conseguiam aplicar adequadamente na prática. 

Para além dos registos provenientes dos treinos, os atletas foram avaliados com 

recurso a testes escritos, constituídos por 4 questões de resposta aberta/direta, 
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exceção feita aos atletas com atestado médico, em que o teste contemplava 

ainda questões de verdadeiro/falso; escolha múltipla e preenchimento de 

espaços – conforme aprovação em grupo disciplinar. No primeiro período o foco 

foram as regras e gestos técnicos do futebol - objeto de abordagem nas aulas. 

No segundo período, a avaliação incidiu sobre aspetos técnico-táticos, inerentes 

à situação de jogo aplicada em contexto de aula; e no terceiro período, dado o 

escasso número de aulas, foi atribuída uma classificação resultante da média 

dos dois testes anteriores.  

A utilização de uma avaliação quantitativa (obtida através de testes), 

coadjuvada com a qualitativa, surgiu no sentido de obter uma avaliação mais 

ajustada do domínio cognitivo. A primeira apresenta apenas uma visão artificial 

da realidade, e, por isso deve ser complementada pela avaliação em contexto 

de prática (qualitativa) - informações com base em observações, diálogos, 

discursos e atitudes percebidas pelo professor.  

Para avaliar o domínio sócio afetivo, estando na posse de conhecimento 

acerca do que os atletas valorizam e quais são as suas atitudes, considerei 

necessário colocar-lhes desafios, designadamente “situações de conflito”. Isto é, 

situações de jogo, de competição, definição das equipas, atribuição de 

responsabilidades, entre outros aspetos, em que os atletas se deviam adaptar 

aos novos movimentos; ao uso do espaço e do material; a determinadas regras; 

a expressar sentimentos, inibições e dificuldades. Neste sentido, destaco Zabala 

(1998), que aponta que a melhor fonte de informação para conhecer os avanços 

nas aprendizagens inerentes aos aspetos sócio afetivos é a observação 

sistemática de opiniões e das atuações nas atividades grupais, nos debates, na 

distribuição das tarefas e responsabilidades, entre outros aspetos. 

Por fim, também incorporei no processo avaliativo a autoavaliação. O 

objetivo foi que o atleta não fosse um mero executor, mas alguém que tem 

clareza das metas, das críticas ao seu trabalho e do domínio do seu percurso. 

Este instrumento teve como objetivo fazer com que o atleta analisasse o seu 

progresso, bem como as suas atitudes e o comportamento diante do treinador e 

colegas, visando a consciência dos próprios avanços, limites, necessidades e a 

melhor forma de conduzir ao aperfeiçoamento.  

Após vivenciar este processo de avaliação, recorrei ao pensamento de 

Rosado (1999), que afirma que a avaliação sumativa presta-se à classificação, 



163 
 

mas não se esgota nela, nem se deve confundir com esta. Neste sentido, 

reconhece-se que a avaliação sumativa pode desempenhar um importante papel 

formativo, não devendo ser entendida, exclusivamente, como uma “avaliação 

classificativa”. 





 
 

4. RELAÇÃO COM E SEM BOLA  
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4. Relação com e sem Bola  

Nas palavras de Silva (2009, p.9), a escola pode ser entendida “como uma 

comunidade de aprendizagem, cuja interação entre os membros e com a própria 

comunidade é fundamental, pode-se, assim, perceber que, hoje em dia, o papel 

do professor é muito abrangente e complexo”. Papel este, que segundo o mesmo 

autor, vai “além de gestor de aula (…) tem que ser um gestor de relações 

pessoais e de conflitos, um gestor administrativo, um gestor de tarefas de 

interação com a comunidade” (p.39). Efetivamente o papel de gestão de relações 

começou a ganhar forma com o avançar da época desportiva, não só pela 

envolvência em reuniões do grupo disciplinar, do conselho de turma, mas 

também no desenvolvimento de atividades desportivas promovidas pelo grupo 

de EF. 

A interação com a comunidade assumiu-se como um processo gradual, 

em que, inicialmente, a partilha da sala de treinadores e a presença em reuniões 

do grupo disciplinar foram pautadas pela falta de iniciativa nos debates que foram 

surgindo. Esta postura provinha de um certo receio e insegurança acerca da 

pertinência da minha suposta intervenção, que muitas vezes formulava na minha 

cabeça, mas que acabava por não a exprimir - eu era apenas uma “mera” 

estudante-estagiária/treinadora adjunta. Contudo, pouco a pouco este papel 

“passivo” foi sendo ultrapassado, tendo contribuído para isso não apenas o 

espírito inclusivo do grupo disciplinar, mas também a envolvência em atividades 

organizativas não letivas. 

  As atividades, por si só, proporcionaram um maior contacto e partilha 

com os treinadores, tendo contribuído para “quebrar o gelo” entre os treinadores 

experientes e as “mais recentes contratações do clube”. Foi no primeiro torneio 

desenvolvido - o de Basquetebol - e posteriormente o Corta Mato, que o 

sentimento de pertença se fez sentir. O meu papel enquanto treinadora fez-se 

notar e passou a vigorar entre os treinadores, pelo envolvimento na realização 

de tarefas organizativas e pelos momentos de diálogo entre todos. Do mesmo 

modo, o reconhecimento enquanto treinadora foi fortificado pelos funcionários do 

clube, em especial os que desempenhavam funções nos pavilhões. De facto, 

estes foram membros cruciais para o normal funcionamento dos treinos e 

atividades desenvolvidas, revelando-se sempre disponíveis para nos auxiliar. 

Neste âmbito, foi desenvolvido um ambiente positivo e de boa disposição a cada 
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novo dia de treinos, pautado do início ao fim da época pelo respeito mútuo pelas 

funções de treinador e de funcionário. Este clima também foi sendo conquistado 

na relação com os treinadores e com o diretor do clube, através do envolvimento 

em atividades não letivas, incluindo alguns almoços e lanches promovidos pelo 

grupo disciplinar. Estas iniciativas foram sempre pautadas pela boa disposição 

e ambiente positivo entre todos, proporcionando momentos que foram 

impulsionadores de uma maior integração e comunicação com alguns 

treinadores. 

A interação com determinados treinadores revelou-se ainda mais 

produtiva quando estes presenciavam e supervisionavam a minha prática 

pedagógica. Destes elementos recolhi diferentes perspetivas e análises sobre a 

minha prestação e/ou processo de ensino-aprendizagem. Estes revelaram-se 

sempre disponíveis para transmitir a sua experiência e estratégias de atuação, 

face aos desafios que o contexto de prática real de ensino me colocou.  

O papel de gestor de relações pessoais e de conflitos e de gestor 

administrativo, anteriormente delimitados por Silva (2009), surgiram, de certo 

modo, associados ao papel do Diretor de Turma (DT) e às reuniões do conselho 

de turma. A participação nestas reuniões revelaram-se importantes pois nelas fui 

obtendo um conhecimento mais profundo da equipa e de determinados atletas 

em particular. Foi no seio destas reuniões que tive conhecimento que os atletas, 

em contexto de sala de aula das outras áreas disciplinares, não adotavam o 

melhor comportamento e postura que viabilizassem condições para uma 

aprendizagem efetiva. Neste âmbito, houve mesmo momentos em que a 

“imagem” que tinha de alguns atletas não coincidia com a retratada pelos 

treinadores da equipa, indo, de alguma forma, contra aquilo que acontecia nos 

meus treinos. Este confronto espelha, na minha opinião, as caraterísticas 

distintas que a disciplina de EF assume por ser realizada num espaço diferente 

das aulas teóricas em sala de aula, gerando motivações e formas de estar 

diferenciadas, e pelo teor da matéria de ensino, que implica. Deste modo, e face 

à atitude e comportamento dos atletas nas restantes disciplinas, as reuniões, 

quer intercalares, quer de avaliação, pautaram-se, em muitas ocasiões, pela 

definição de estratégias para minimizar os comportamentos desviantes, 

nomeadamente as conversas paralelas, a falta de concentração e de empenho 

na realização das tarefas.  
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A presença nestas reuniões para além de me te permitido obter um 

conhecimento mais aprofundado da equipa e de determinados atletas, fez com 

que face a uma proximidade que sentia ter com a equipa e com alguns atletas 

em foco, tentasse, em vários momentos, sensibilizá-los para a importância de 

alterarem os seus comportamentos na sala de aula, tal como ilustra o seguinte 

excerto:  

“Fazendo jus ao sentido formativo e educativo da disciplina, 
procurei transmitir aos alunos a importância de se empenharem nos 
estudos para que profissionalmente pudessem ser o que ambicionavam, 
esclarecendo que todos os anos letivos condicionam a média final, e 
consequentemente, o ingresso no ensino superior. Este discurso foi 
fundamentado com recurso a vivências pessoais, de forma a sensibilizar 
e fazer chegar efetivamente a mensagem aos alunos”. (Reflexão 62, dia 
29 de maio de 2015) 

 
 Vários foram os momentos de sensibilização (face à postura académica 

dos atletas), em que procurei assumir outro papel enquanto professora, que vai 

ao encontro do postulado por Cunha (2008, p. 48), “(…) independentemente da 

sua área de especialização e, para além dos papéis tradicionais de divulgação e 

transmissão de comportamentos, ao professor são exigidos outros tipos de 

desempenho que, de certo modo, correspondem a níveis de intervenção 

educativa de natureza psicossocial e/ou psicossociológica”. Esta foi de facto uma 

luta que procurei levar a cabo ao longo desta época desportiva, já que a atitude 

dos atletas foi-se espelhando num baixo rendimento escolar, testemunhado nas 

reuniões de avaliação que ocorriam no final de cada período. Nestas reuniões 

foi possível identificar os atletas que se enquadravam num patamar bom e os 

que evidenciavam preocupações perante a reprovação e/ou disciplinas que iriam 

ser alvo de exame nos próximos anos. Alguns destes casos foram sendo 

destacados, sendo os atletas direcionados para aulas de apoio. Deste modo, 

estas reuniões não serviam somente para atribuir notas como inicialmente 

perspetivava, afirmaram-se como mais um momento de balanço acerca do 

processo educativo da equipa e de definição de estratégias, com vista à melhoria 

dos resultados. 

A presença nas reuniões do conselho de turma não foi apenas crucial para 

adquirir mais conhecimento da equipa, mas também sobre a função do DT. Foi 

nestas reuniões e na comunicação com a diretora de turma da minha equipa, 
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que fui esclarecendo e desvendando o papel e dinâmica necessária ao 

desempenho da função de DT.  

 

4.1. Diretor de Turma 

Segundo Brás (2000), para que o processo de ensino-aprendizagem seja 

organizado, visando a sua orientação nas múltiplas dimensões do 

desenvolvimento do aluno, é necessário estipular um professor que exerça o 

papel de liderar todo este processo, de modo a que este e o grupo – turma -

possam alcançar os objetivos educativos É neste sentido que emerge o DT, um 

professor do conselho de turma, nomeado pelo diretor para assumir esta função. 

Ao DT estão legalmente35 incumbidas as seguintes atribuições: a) Assegurar a 

articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e encarregados 

de educação; b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo 

entre professores e alunos; c) Coordenar, em colaboração com os docentes da 

turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho 

à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; d) Articular as 

atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a 

sua participação; e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo 

o seu carácter globalizante e integrador; f) Apresentar à direção executiva um 

relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

Face a estas atribuições, o DT, no exercício de coordenação 

interdisciplinar relativamente aos diferentes professores da turma, é colocado 

numa interface entre duas áreas de intervenção: a docência e a gestão, 

particularmente centrado nos alunos e na gestão dos mesmos e, especializado 

na organização de um trabalho cooperativo entre os diferentes professores da 

turma que dirige, em benefício do desenvolvimento intelectual e pessoal destes 

discentes (Boavista & Sousa, 2013). Para além da relação estabelecida com os 

alunos e os demais professores da turma, o DT é ainda responsável por 

estabelecer uma ponte de comunicação com os encarregados de educação e 

com o coordenador dos diretores de turma (eleito, à semelhança dos DT, pela 

direção da escola).  

                                                      
35 Ministério da Educação e Ciência. (1980). Decreto Lei nº 970/80, de 12 de novembro. Diário 
da República, 1.ª Série, n.º 262, 3846 – 3852. 
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A correspondência e comunicação entre o DT e o coordenador era feita 

através do email institucional do clube, por recurso a uma pasta partilhada para 

anexar todos os documentos. A par desta ponte de comunicação, eram ainda 

realizadas, no mínimo, 4 reuniões entre todos: uma no início do ano letivo, e uma 

no final de cada período. Neste âmbito, de entre as demais funções destaco a 

responsabilidade de assegurar a definição de estratégias de diferenciação 

pedagógica e de adequação curricular, designadamente das medidas corretivas 

de recuperação da aprendizagem, ainda que considere que esta deveria ser 

assumida por cada um dos docentes.  

Por sua vez, as funções inerentes à ponte de ligação com o encarregado 

de educação comportam o trespassar de informação e respetivo esclarecimento 

através de reuniões/contactos pessoais ou correspondência, em que são 

focados assuntos como a avaliação, regime e registo de faltas, horário e dias de 

atendimento, assiduidade dos educandos, comportamento e aproveitamento 

escolar, etc. Para estes fins, uma das pontes de comunicação foi estabelecida 

num horário de 45min definido para atendimento aos encarregados de educação 

e 45min para as tarefas burocráticas destinadas à justificação e contabilização 

do número de faltas e contactar com encarregados de educação. No caso 

particular do 12º ano, a Diretora de Turma deste Clube apenas tinha 45 minutos 

por semana no seu horário.  

A ponte com os encarregados de educação foi também consumada em 4 

reuniões – uma antes do início do ano letivo, em que foi feita uma caraterização 

geral da equipa. As restantes foram realizadas no início de cada novo período, 

ou seja, uma no início do 2º e 3º períodos e a última, no final do 3º período, sendo 

que nesta, para além da entrega das avaliações, realizaram-se as matrículas 

para a próxima época. Nos anos com obrigatoriedade de exame (11º e 12º anos), 

na última semana de aulas foi promovida pelo clube uma outra reunião com os 

encarregados de educação e com os atletas, para dar a conhecer as normas dos 

exames.  

Em qualquer um destes momentos, no clube onde realizei o estágio, o DT 

apenas estava autorizado a passar informação ao Encarregado de Educação, 

não podendo fazê-lo a outro familiar, mesmo que se identificasse como mãe, pai, 

etc. Esta medida foi tomada pelo Clube em consequência das inúmeras 
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separações familiares que se vive na atualidade e devido a um problema neste 

âmbito que a escola já enfrentou.  

Ao debruçar-me sobre as funções inerentes ao DT, considero que este se 

reveste de grande importância, na medida em que é através do próprio que os 

treinadores têm acesso a informações sobre os atletas durante o ano, sendo 

estas, por sua vez, transmitidas nas reuniões com os encarregados de 

educação, permitindo assim o maior sucesso do processo de ensino 

aprendizagem. Deste modo, considero ainda que se torna essencial que o DT 

possua um conhecimento aprofundado dos seus discentes. Neste contexto, e 

fruto da reflexão acerca das funções de um DT, questionei-me acerca da 

pertinência de um professor de EF assumir este papel, nomeadamente pelo facto 

de atualmente não existir um tempo destinado ao tratamento de eventuais 

problemas que surgem no seio da turma, vendo-se obrigados a “dispensar” 

tempo da sua aula. Neste sentido, e atendendo que a carga horária semanal da 

disciplina de EF já não corresponde, de todo, às recomendações de atividade 

física, (que atualmente se pauta pelos 60 minutos diários, segundo a 

Organização Mundial de Saúde), considero que o tempo dedicado à prática na 

disciplina seria ainda mais escasso. Assim, considero que deveria ser criado um 

tempo extra de contacto com os alunos, não só para os docentes de EF, mas 

também para as outras áreas curriculares, por forma a rentabilizar o tempo de 

prática e de aprendizagem.  

Em síntese, mais do que conhecer a legislação e as funções, o DT deve 

possuir uma visão integradora dos recursos da escola e da comunidade 

educativa, de modo a ser capaz de responder a todos os desafios inerentes ao 

exercício da função. Acresce que tem que saber lidar com a pessoa que “mora” 

em cada aluno. 

 

4.2. A promoção e organização de jogos amigáveis 

 A organização de atividades e torneios complementares aos treinos, além 

de se terem assumido como promotores de uma maior integração e relação com 

o grupo disciplinar (tal como focado anteriormente), permitiu-me desenvolver 

uma maior capacidade de organização e de gestão. Complementarmente, e por 

influência da disponibilidade e energia contagiante da treinadora que liderou a 

organização de todos os torneios realizados, senti que muitas vezes o que 
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determina a realização de uma atividade é a vontade de lhe dar vida e a paixão 

que um professor tem pela sua profissão; já que mesmo sem grande colaboração 

por parte de alguns treinadores, esta treinadora conseguiu sempre realizar as 

atividades.  

O auxílio nas tarefas de organização tornou possível contactar com a 

treinadora responsável, conhecer estratégias simples que viabilizavam a 

realização dos torneios em qualquer Clube, uma vez que as condições materiais 

e espaciais, por norma, estão asseguradas. Deste modo, e recorrendo a uma 

rotina de organização transversal a todos os torneios, a treinadora fazia 

transparecer que a organização de um torneio estava ao alcance de qualquer 

treinador. A divulgação não era materializada apenas em cartazes afixados pelo 

clube, mas também pelos treinadores de cada equipa, que estimulavam e 

motivavam os atletas a aderir aos eventos. Os próprios treinadores asseguravam 

o processo de inscrição, sendo, no meu ponto de vista, uma forma mais segura 

e responsável de efetivar a inscrição. Após a data limite de inscrição, a treinadora 

assegurava a formação de grupos (com base em quadros competitivos já 

definidos). A partir daqui restavam as tarefas subjacentes ao próprio dia do 

torneio.  

Os torneios realizados incidiram sobre três modalidades: Basquetebol, 

Voleibol e Futebol. A escolha das modalidades justificaram-se, na minha opinião, 

pelo facto do clube possuir materiais suficientes para efetivar a realização dos 

torneios, e também porque o clube acolhe um número significativo de atletas 

praticantes de Basquetebol, tendo sido igualmente notável o clima de adesão a 

esta modalidade nos intervalos. No que ao Voleibol diz respeito, considero que 

a escolha prendeu-se com o facto da modalidade estar inserida no DE do clube, 

sendo o torneio uma forma de dar a conhecer melhor a modalidade e recrutar 

alunos interessados e/ou possíveis talentos. Por último, o Futebol considero que 

foi incluído pela cultura da modalidade estar enraizada na maioria dos atletas e 

pelo facto de nem todas as equipas terem oportunidade de a praticar em contexto 

de treino, muito devido à dimensão desajustada dos espaços disponíveis.  

Os torneios pautaram-se por uma regra transversal, que considerei ter 

sido decisiva para a adesão de um número significativo de atletas, na medida 

em que só poderiam participar no torneio de Futebol as equipas que disputassem 

os torneios de Basquetebol e de Voleibol.  
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4.2.1. Torneio de Basquetebol 

O Torneio de Basquetebol assumiu-se como uma das primeiras iniciativas 

que integrei no clube. Este foi um evento de fácil organização, que não implicou 

grandes recursos financeiros e humanos, uma vez que todas as equipas se 

envolveram nas mais diversas funções. Do mesmo modo, também os recursos 

materiais existentes no Clube foram suficientes para assegurar a sua realização 

implicando apenas o ajustamento com outras modalidades do DE, 

nomeadamente o Voleibol e a Esgrima. Esta necessidade deveu-se ao facto do 

torneio se ter realizado no horário de treinos das referidas modalidades, 

implicando, assim, a partilha de um único pavilhão. 

O torneio foi, na minha ótica, uma mais-valia para dinamizar a prática 

desportiva e a própria modalidade, enriquecendo também os atletas nos níveis 

cognitivo e sócio afetivo, dado que através do jogo estabelecem relações, quer 

com os adversários/colegas, quer com as próprias regras da modalidade. 

Paralelamente, o torneio assumiu-se como um meio privilegiado para 

desenvolver valores como o espírito de equipa, o fair-play, o respeito pelo 

companheiro, adversário e demais elementos envolventes, assim como 

incrementou o sentimento da vitória e aceitação da derrota. De referir que não 

se registou qualquer conflito. 

Tal como salientado anteriormente, o evento comportou caraterísticas 

muito particulares, assente no facto das próprias equipas se terem consagrado 

como elementos da organização, quando não estavam em competição 

propriamente dita. Neste sentido, aquando da inscrição no torneio, cada equipa 

indicava dois elementos que iriam integrar funções organizativas, 

nomeadamente a arbitragem e o secretariado. Assim, e para salvaguardar um 

melhor desempenho e rigor no cumprimento destas funções, foi arquitetada (pela 

equipa técnica) uma ação de formação destinada aos elementos inscritos para 

desempenharem as funções. Contudo, não se registou uma grande adesão, pelo 

que poucas foram as equipas que se fizeram representar na ação de formação. 

Deste modo, considero que numa próxima realização deverão ser incutidas 

algumas regras de inscrição, por forma a garantir que toda a informação é 

passada aos participantes, aumentando também o rigor no cumprimento das 

tarefas. Neste seguimento, penso que uma das soluções poderá ser a 
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obrigatoriedade das equipas se fazerem representar por um elemento nas ações 

de formação, caso contrário seriam excluídas da competição.  

Em termos da estrutura do torneio propriamente dita, realço o facto de 

todos os jogos, ao começarem e acabarem ao mesmo tempo, ter garantido ao 

evento uma maior organização. Paralelamente, considero que o facto de cada 

tabela/espaço ter estado cingido à competição por ano de escolaridade, também 

contribuiu para tal, dado que as equipas se concentraram sempre num único 

espaço, rentabilizando a organização e fluidez dos jogos. Por seu turno, 

considero que em torneios futuros seria pertinente a criação de um posto de 

informação pré-estabelecido, pois caso contrário os atletas recorrem 

sucessivamente à treinadora responsável pela organização do torneio, 

impedindo-a, em alguns momentos, de realizar outras funções necessárias. 

Assim, com inclusão deste posto considero que a responsável poderia estar mais 

disponível para acompanhar todo o evento, centrando-se na reestruturação dos 

quadros competitivos e respetivas fases finais, no controlo do início e fim dos 

jogos, na distribuição dos boletins de jogo, sem que seja constantemente 

solicitada para questões menores.  

A integração neste torneio revelou-se importante, destacando a 

aprendizagem sobre uma boa gestão do espaço e dos participantes. 

 

4.2.2. Torneio de Voleibol e a comemoração do Dia da Escola 

O torneio de Voleibol constituiu-se como uma das atividades realizadas 

no dia do clube (4 de Fevereiro), tendo sido disputado com base no jogo 2x2. 

Este dirigiu-se a todos os anos de escolaridade, desde o ensino básico (7º, 8º e 

9º) até ao ensino secundário (10º, 11º e 12º), assumindo um formato de inter-

turmas. De entre duplas femininas e masculinas, o Voleibol esteve em foco ao 

longo de todo o dia, a par de um circuito de treino funcional, realizado num outro 

pavilhão do Clube. Porém, neste dia presenciei e auxiliei apenas a organização 

do torneio de Voleibol, cumprindo com o destacamento prévio, feito pela 

treinadora responsável por ambas as atividades, que distribuiu os treinadores do 

grupo disciplinar pelas mesmas. 

A estrutura da competição foi transversal a todos os anos: primeiro uma 

fase de grupos e posteriormente as eliminatórias, que iriam destacar os grandes 

vencedores do torneio por ano de escolaridade. Do mesmo modo, os jogos em 
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ambos os ensinos decorreram com base num tempo pré-definido - 10min -, 

sendo contabilizados os pontos angariados nesse período. A ocorrência de 

empates era validada aquando da fase de grupos, sendo atribuído 1 ponto a 

cada dupla. Já na fase das eliminatórias, quando havia igualdade pontual, as 

duplas disputaram um ponto de jogo extra.  

Em contrapartida, as regras de jogo foram objeto de diferenciação, uma 

vez que o ensino Básico apenas se podia recorrer ao passe, sendo obrigatório a 

realização dos três toques entre a dupla. Já o ensino Secundário podia recorrer 

à manchete e tinha apenas como obrigatoriedade a realização de, no mínimo, 2 

toques. 

Os jogos, à semelhança do torneio de Basquetebol, foram ajuizados por 

atletas voluntários e/ou duplas que no momento não se encontravam em 

competição. O registo de pontos foi efetuado numa cartolina A4 que continha 

uma escala pontual (1-25), com recurso a uma mola, que era colocada sobre o 

respetivo número/ponto. Deparei-me com uma forma de registo que nunca tinha 

pensado. Este revelou-se bastante eficaz e de fácil elaboração.  

As tarefas inerentes ao secretariado foram desempenhadas pelos 

treinadores do grupo disciplinar - registo de resultados e ordenação dos grupos. 

À semelhança do torneio de Basquetebol, não se registaram conflitos 

entre equipas, vivendo-se um clima competitivo bastante positivo, fortalecido 

pelo apoio dos colegas de equipa que, fruto da inexistência de aulas no respetivo 

dia, contribuíram para o espetáculo desportivo que se viveu neste torneio. 

 

4.2.3. Torneio de Futebol e a parceria com a I EXPOESAG 

O torneio de Futebol realizou-se nos dias 4 e 5 de Junho, tendo-se 

consumado numa das muitas atividades incluídas na primeira EXPOESAG 

realizada. Esta iniciativa decorreu entre os dias 3 e 5 de Junho, comportando 

atividades inerentes a várias unidades curriculares, a realização de uma 

exposição - constituída por várias barracas com o objetivo de divulgar trabalhos 

e atividades realizadas durante o ano letivo. Ao longo desta semana muitas 

atividades decorreram em simultâneo, pelo que não foi possível presenciar 

todas, inclusive o torneio de Futebol. Contudo, fiquei responsável pela 

montagem e decoração da barraca destinada à EF e DE, no mesmo período em 

que, no ginásio de baixo, estaria a decorrer o torneio de Futebol. No dia que se 
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seguiu fui destacada para outra atividade que não o torneio, designadamente o 

circuito de agilidade. 

 No que à montagem da barraca diz respeito, assumiu-se como um 

momento que apelou à criatividade das treinadoras responsáveis. Nesta tarefa 

senti que as treinadoras foram sempre recetivas às minhas opiniões e ideias 

para decorar o espaço destinado à EF. Foi um momento de trabalho em equipa 

que realçou e confirmou a relação positiva que foi construída ao longo desta 

época com algumas treinadoras. Face aos materiais disponíveis para a 

decoração, considero que conseguimos dar vida e alegria à barraca, tendo como 

pano de fundo a EF e as modalidades do DE inseridas no clube. 

 Já o circuito de agilidade destinou-se aos atletas do 3º Ciclo. Este teve 

uma aderência significativa. Após a montagem e transporte dos materiais 

necessários para o campo exterior (onde se realizou a competição), fiquei 

responsável por certificar o cumprimento do circuito e atribuir penalizações face 

às regras instituídas para o circuito. Na minha opinião mais uma excelente 

iniciativa da treinadora coordenadora do DE. Foi uma manhã em que os atletas 

se envolveram com boa disposição e energia numa atividade que assumiu 

caraterísticas dos jogos lúdicos/tradicionais, também eles referenciados no 

PNEF. Foi, mais uma vez sinónimo de que basta ter os recursos materiais e 

humanos para se proporcionar diversos momentos de prática desportiva. 

 

4.2.4. Corta Mato Escolar 

O corta-mato realizou-se no dia 16 de Dezembro, tendo contado com a 

participação de 244 atletas. A par destes participantes, alguns atletas com 

atestado médico, integraram funções inerentes à organização, auxiliando o 

grupo disciplinar de EF. Face ao número de membros da organização a 

montagem dos diversos postos e demarcação do percurso, foram rapidamente 

cumpridos, não se tendo registado atrasos significativos na realização das 

provas. 

As tarefas de organização referentes ao dia do evento incidiram sobre a 

demarcação do percurso, montagem do pódio, do posto de entrega dos dorsais 

aos atletas, do posto de recolha das pulseiras e dorsais, do posto de entrega dos 

lanches, colocação do painel de afixação das classificações e ainda a colocação 

de panoramas alusivos ao DE. A par destas tarefas, alguns atletas foram 
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responsabilizados pelo confecionar das sandes, que foram entregues aos 

participantes no final de cada prova. Neste seguimento, considero que a 

integração dos atletas impossibilitados de realizarem as aulas de EF na 

organização do Corta-Mato foi preponderante para alcançar uma boa 

organização, assegurando os recursos humanos necessários aos diversos 

postos. 

Para garantir a realização deste evento foram realizadas outras tarefas de 

planificação e divulgação, passando pela criação do cartaz alusivo ao corta-

mato, pela solicitação de patrocínios (quer para a entrega de prémios, quer para 

assegurar o lanche aos participantes), pela inscrição dos atletas, pela previsão 

do material necessário, pela realização dos cartazes de classificação, pela 

averiguação do número de pulseiras disponíveis, etc. No entanto, a solicitação 

de patrocínios não teve o sucesso desejado, pelo que apenas foi possível 

assegurar os prémios do evento. Neste sentido, considero que o fracasso 

inerente aos apoios materiais e alimentares poderá estar diretamente 

relacionado com a forma de correspondência, que, tendo sido realizada através 

de fax, nem sempre chegou ao destino e/ou foi emitida qualquer resposta. Deste 

modo, considero que a correspondência poderia ter sido complementada através 

de um email, admitindo que esta é uma forma de comunicação mais rápida e 

direta. 

Numa outra perspetiva, e ainda que o processo de inscrição dos atletas 

tenha sido levado a cabo pelos treinadores, este foi alvo de alguns contratempos, 

fruto da incorreta inclusão dos atletas nos respetivos escalões e/ou inscrição 

numa outra plataforma que não havia sido oficializada para o efeito. Porém, este 

desacerto acabou por ser detetado e devidamente corrigido, ainda que tenha 

implicado uma nova redistribuição das pulseiras pelos diversos escalões. 

Atendendo a este facto, considero que deveria ter sido feita, atempadamente, 

uma reunião entre o grupo disciplinar, com o propósito de colocar todos os 

treinadores a par da organização e planificação do Corta-Mato, especificando as 

responsabilidades inerentes a cada um. Por outro lado, considero que o prazo 

limite para a inscrição dos atletas deveria ter sido consomado um/dois dias antes 

face ao estipulado (12 de Dezembro), por forma a analisar e averiguar possíveis 

erros nas inscrições; contabilizar o número de inscritos para, atempadamente, 
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distribuir e definir a ordem e número de pulseiras para cada escalão, assim como 

totalizar o número de águas e lanches necessários. 

As tarefas de planificação e organização foram sendo realizadas sem 

referências concretas e apenas com base na experiência de organização dos 

anos transatos. Ainda assim, e em termos do processo de organização e controlo 

do evento propriamente dito, realço algumas estratégias positivas, com base na 

comparação da minha experiência enquanto participante noutras instituições 

escolares. Neste sentido, exalto o uso de pulseiras para contabilizar o número 

de voltas realizadas, o processo de identificação dos atletas, a simplificada forma 

de expor a classificação e a criação de passagens consoante o número de voltas. 

No que ao processo de identificação dos atletas diz respeito, considero 

que o facto de estes terem sido agregados ao seu treinador, facilitou e abreviou 

o processo de entrega dos “dorsais”. Assim, os 244 atletas não se concentravam 

num só local/posto para receber o seu dorsal, dirigindo-se apenas à mesa 

destinada ao treinador da disciplina de EF. Por outro, lado, considero ainda que, 

em caso de algum incidente, o facto do atleta ter logo à vista o seu nome, 

respetivo ano e treinador, facilita a identificação do mesmo e viabiliza uma rápida 

intervenção. 

O dorsal devia acompanhar o atleta até ao final da sua prova, e, após 

verificação do número de pulseiras, o dorsal era colocado num cartaz, 

consumando a classificação. Classificação esta que ficaria assim disponível no 

momento para divulgação, através do mencionado cartaz. Considero assim que 

esta forma de ordenação dos atletas se revela prática e eficaz, na medida em 

que os resultados ficam, desde logo, disponíveis para divulgação, não havendo, 

por outro lado, grande margem para a ocorrência de erros, passíveis de 

acontecer quando as classificações são posteriormente levadas a cabo com 

recurso ao Microsoft Office, provocando, por vezes, desordenação dos dorsais 

numéricos que facilmente podem ser confundidos. 

Após cumpridas as tarefas inerentes à organização e montagem do 

espaço e entrega dos dorsais respeitantes aos atletas da minha equipa, fiquei 

responsável pelo posto de entrega das pulseiras à passagem dos atletas na 

prova. Face a esta experiência, e ainda que o procedimento de controlo através 

da entrega de pulseiras tenha sido globalmente conseguido, penso que em 

eventos futuros pode ser incrementada outra estratégia complementar, com o 
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intuito de elevar a taxa de sucesso deste método. Assim, considero que para 

além da informação acerca do número de pulseiras que os atletas deverão conter 

no final da prova, deverão ser declaradas as respetivas cores face ao número de 

voltas. Deste modo, penso que seriam evitadas situações em que os atletas 

chegam à meta com pulseiras de cores repetidas, uma vez que deverão ser 

atempadamente sensibilizados para tal facto. Por outro lado, deverá ser 

reconsiderada uma renovação das pulseiras, substituindo toda a tipologia de 

elásticos, uma vez que estes impedem uma rápida transmissão ao atleta 

participante. Paralelamente, nos casos em que ocorre a queda da pulseira 

aquando da sua transmissão, e por forma a reduzir a perda de tempo do atleta, 

a entrega deve ser assegurada logo à frente, por um outro responsável por essa 

função. Deste modo, os responsáveis pela transmissão das pulseiras devem 

estar devidamente distribuídos pelo espaço, a uma distância que permita a 

entrega da pulseira adiante, quer em caso de queda, quer devido à passagem 

simultânea de atletas. 

Por fim, e nos casos pontuais, em que houve a necessidade de criar 

separadores face ao elevado número de participantes na prova e, consequente 

divergência no número de voltas entre os atletas, a identificação dos percursos 

foi feita com referência ao respetivo número de voltas. Porém, e tendo verificado 

que um número significativo de atletas não tem controlo/consciência sobre o 

número de voltas que já completou evidenciando alguma confusão à passagem 

dos corredores, considero que a identificação dos mesmos deve ser feita 

segundo o número de pulseiras, em detrimento da referência ao número de 

voltas. Assim, cada corredor deverá ser identificado, por exemplo, da seguinte 

forma: “3ª pulseira”; “4ª pulseira”, etc. Desta forma, considero que os atletas terão 

um maior controlo sobre a sua própria prova e a passagem pelos corredores 

será, possivelmente, realizada com maior fluidez. Paralelamente, e conciliando 

as duas propostas apresentadas (divulgação do número e cor das pulseiras e 

identificação dos corredores segundo o número de pulseiras), considero que a 

taxa de atletas desclassificados poderá ser atenuada em eventos futuros. 

Contudo, de uma forma geral considero que o corta-mato decorreu dentro do 

previsto e das perspetivas criadas, sem a ocorrência de grandes incidentes. 
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As atividades desportivas em que participei permitiram-me adquirir 

competências ao nível da gestão de recursos humanos, materiais e espaciais. 

Hoje sinto-me mais capaz de, no futuro, enquanto professora, implementar este 

tipo de iniciativas, pois a partilha com a treinadora, organizadora destes eventos, 

foi uma verdadeira fonte de conhecimento. 

 

4.3. Desporto Escolar 

O Decreto-Lei nº 95/91 de 26 de Fevereiro, secção II, artigo 5.º do Regime 

Jurídico da Educação Física e do Desporto Escolar, define o DE como “o 

conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, 

desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num 

regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de 

atividades da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo” (p.5). Deste 

modo, o DE, como qualquer outra atividade na escola, “deve ser sempre 

analisado numa perspetiva de complementaridade da formação, não só 

desportiva, mas integral dos alunos, sendo assim, mais um instrumento que a 

escola possui para atingir os objetivos gerais que estão definidos nos Projetos 

Educativos” (Marques, 2011, p. 16). 

O DE pretende proporcionar o acesso à prática desportiva regular de 

qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos 

estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania 

ativa (DE [Desporto Escolar], s.d.). Assim, além de um espaço de prática 

desportiva de competição ou lazer, é um elemento fundamental na educação 

para a cidadania das crianças e jovens.  

Este operacionaliza-se em duas vertentes complementares: uma 

referente à dinamização de atividades desportivas realizadas internamente em 

cada escola; e outra referente à atividade desportiva desenvolvida por grupos-

equipa. 

A atividade Interna é destinada a todos os atletas do clube, consta de 

práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas 

como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime de 

liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade do 

clube. Já os grupos-equipa são organizados por escalão/género e envolvem-se 

em competições interescolas com um nível de competitividade crescente: 
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Campeonatos Locais, Campeonatos Regionais e Campeonatos Nacionais36. 

Este ano, assim como nos anos anteriores, funcionaram no clube os grupos-

equipa de Ginástica, Esgrima e Voleibol. Porém, a modalidade que acompanhei 

desde o início do ano foi a Esgrima, no sentido de experienciar e adquirir 

conhecimentos sobre uma modalidade que nunca tinha tido formação e 

oportunidade de prática. 

 

4.3.1. Vivências no seio do Desporto Escolar – Desvendar a Esgrima 

No seguimento da integração no DE de Esgrima, surgiram naturalmente 

novas aprendizagens, pois os conhecimentos técnico-táticos que possuía desta 

modalidade eram nulos. Assim, pela assistência aos treinos e a uma sessão de 

divulgação da modalidade, fui adquirindo noções acerca de situações de 

aprendizagem passíveis de serem aplicadas num contexto de iniciação. 

Paralelamente, numa etapa inicial, adquiri algum conhecimento acerca da 

modalidade, designadamente o regulamento da competição, materiais 

necessários e respetivas caraterísticas, assim como algumas ações técnicas de 

base. 

A esgrima define-se como sendo um desporto de combate, ainda que 

apresente duas caraterísticas particulares que o diferenciam dos restantes: não 

existe contacto físico, nem categorias, sendo a competição dividida por géneros 

e escalões. O contacto é então realizado através da espada, sendo esta 

considerada uma arma de duelo. Estas podem assumir caraterísticas e 

denominações distintas, designadamente: florete, espada e sabre. De entre os 

três tipos de armas, a utilizada nos treinos e competições do clube era o florete, 

dado que é considerado uma arma de iniciação. Com o florete o esgrimista só 

pode tocar o adversário com a ponta da arma e apenas na zona do tronco, 

denominada zona válida. 

Ainda que não tenham sido frisadas as diferenças entre as armas, a 

curiosidade pairou, e, decidi pesquisar sobre o tema. Neste seguimento, aprendi 

que a espada se diferencia pelo facto de ser possível tocar em qualquer parte do 

corpo e com o sabre o esgrimista pode atingir o oponente em todo o corpo acima 

da cintura, incluindo tronco, membros superiores e cabeça. Esta última arma 

                                                      
36 Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do Ministro (2015). Despacho nº6984-A/2015 de 
22 de junho. Diário da República 2ª série, n.º 120, 16876-(4) – 16876-(5) 
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apresenta uma estrutura diferente, tendo em conta que as mãos também são 

alvos, apresentando um guarda-mão curvado como proteção. 

 Para além destas particularidades, com o aproximar da competição 

foram sendo focadas algumas regras da modalidade, isto tendo em conta que o 

DE integrava vários atletas de iniciação. Daqui resultaram novas aprendizagens, 

nomeadamente sobre as principais regras da modalidade. Neste sentido, o jogo 

disputa-se ao longo de 14 m de comprimento e cerca de 1,5/2m de largura. Nesta 

plataforma são demarcadas algumas zonas que norteiam o desenrolar do jogo, 

nomeadamente uma linha central, uma linha de guarda e uma zona de 2m, no 

fim do corredor, sinalizada com uma cor diferente, com o intuito de informar os 

esgrimistas de que se estão a aproximar do fim da pista. Desta forma, caso o 

esgrimista ultrapasse com os dois pés a zona delimitada, é considerado 

ponto/toque para o adversário. 

 A competição, no caso particular dos floretes, disputa-se em 3 períodos 

de 3 minutos ou 5 toques, havendo um intervalo entre estes. Porém, em caso de 

empate é dado 1 minuto extra para que haja possibilidade de ocorrer um novo 

toque. No entanto, caso este não ocorra, decorre um sorteio, por forma a apurar 

o vencedor. 

 Os toques, por sua vez só são contabilizados quando atingem as 

respetivas zonas válidas e, caso o toque se dê numa outra zona do corpo, o 

árbitro interrompe o jogo, avisa que o toque não deve ser contabilizado e logo de 

seguida prossegue o jogo. Ainda que as competições realizadas no seio do DE 

se desenrolem com base nestes moldes, os treinos foram realizados sem 

recurso à pista, sendo enraizado apenas o sentido de disputa em vaivém, ou 

seja, em linha. Contudo, as restantes regras foram sendo respeitadas, 

nomeadamente as regras de cortesia, na medida em que um jogo só se inicia 

após cumprimento ao adversário, ao público e ao presidente do júri. Neste 

sentido, antes das situações de jogo/combate realizadas nos treinos, os atletas 

procediam à saudação ao adversário, colocando o florete na vertical, junto ao 

rosto, esboçando em certa medida, o caráter educativo e formativo (valores 

sociais, educativos e culturais) que o DE no clube procurava incutir. 

 A aprendizagem foi para além do conhecimento sobre as regras da 

modalidade, sendo também consumada pela vivência de algumas situações de 

aprendizagem, diretamente relacionadas com alguns aspetos técnico-táticos da 
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Esgrima. Neste seguimento, ao nível da iniciação revela-se preponderante 

exercitar a posição de guarda, ou seja uma posição que o esgrimista assume 

para se defender; a marcha, que consiste no avançar e recuar, no sentido de 

evitar que o adversário o toque, estando, por sua vez, sempre pronto para o tocar 

e, o afundo, movimento realizado a partir da posição de guarda, que serve para 

o esgrimista se aproximar rapidamente do adversário. Assim, os treinos foram 

focando essencialmente estes aspetos, fundamentalmente a ligação e 

coordenação entre todos, respeitando os estímulos e sinais sonoros do 

treinador. Por fim, era sempre dedicado um período de tempo para a situação de 

jogo, com base na estrutura competitiva da montanha, por forma a que os atletas 

pudessem jogar contra diferentes colegas. Apenas nesta fase do treino era 

efetuada a distinção entre os atletas de iniciação e os que já revelavam alguma 

experiência competitiva, sendo que estes passavam a gerir de forma autónoma 

as situações de jogo.  

 Ao acompanhar semanalmente o DE, as aprendizagens foram uma 

constante, ainda que o início fosse marcado por exercícios de iniciação, que se 

foram repetindo, dado o elevado número de atletas e à constante integração de 

novos elementos, que requer a necessidade de rever e integrar exercícios de 

base.  

 A vivência tida no seio deste Clube de DE, proporcionou-me o veiculado 

por este desporto - Marques (2011, p.14), ao referir-se à esgrima, refere que 

“deverá ser de todos e para todos, independentemente das suas capacidades, e 

não permitiu qualquer motivo de exclusão e seleção, assumindo um verdadeiro 

papel educativo e formativo, de acordo com o importante princípio pedagógico e 

social da igualdade de oportunidades”. 

Paralelamente, senti que o DE é efetivamente valorizado no Clube, 

tomando por exemplo, uma iniciativa desenvolvida pela EF, em que se procurou 

dar a conhecer a modalidade de Esgrima aos atletas. Neste âmbito, as aulas de 

EF, numa semana designada de “semana da esgrima”, foram lecionadas pelos 

treinadores responsáveis pelo DE da Esgrima. Neste sentido, considero que o 

Clube valorizou as práticas do DE, e, de igual modo, encarou a disciplina de EF 

como “um motor de motivação, sensibilização e orientação dos alunos para a 

importância da regularidade da prática desportiva e encaminhar os alunos para 
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organizações, instituições ou clubes de Desporto Escolar que permitam aos 

alunos o seu desenvolvimento integral” (Marques, 2011, p. 20).  

 Por fim, e encarando também o DE como um meio que, na realidade, é 

para muitas crianças a única oportunidade de praticarem desporto de uma forma 

organizada, regular e com caráter mais formal, considero que o Clube ao apostar 

na modalidade de Esgrima, abre portas à prática desta modalidade, que tem 

pouca “oferta clubística”. 

 

4.4. Aulas de Substituição 

 Ao longo da época desportiva a equipa técnica foi recrutada para dar 

resposta a algumas aulas de substituição, pela impossibilidade de alguns 

treinadores estarem presentes na sessão de treino. Estas foram sempre 

programadas com a devida antecedência, ocorrendo quando os respetivos 

treinadores tinham conhecimento prévio da impossibilidade de orientar 

determinada sessão de treino. Deste modo, e fruto da fácil comunicação (através 

do email institucional) e relação entre os elementos do grupo disciplinar, foi 

possível planear, minimamente, os treinos que iria orientar. Assim, tinha sempre 

informação acerca do número de atletas e inclusive os atletas que careciam de 

maior atenção, matéria a lecionar e algumas questões relativas à tipologia de 

tarefas.  

 Inicialmente estes treinos foram sendo assumidos em conjunto com a 

equipa técnica, tendo naturalmente vantagens, como uma melhor gestão e 

controlo do treino, assim como na emissão de feedbacks. Já ao longo da época, 

com o alcançar de uma maior segurança, controlo dos atletas e maior 

capacidade ao nível das tarefas de gestão, as aulas de substituição passaram a 

ser assumidas apenas por um treinador.  

O grande desafio incidiu, essencialmente, na comunicação com os 

atletas, já que não tinha conhecimento dos seus nomes, pelo que acabei por 

cingir a minha intervenção aos feedbacks globais e à reunião de toda a equipa 

sempre que necessitava de corrigir ou passar alguma informação. Deste modo, 

as aulas de substituição auxiliaram-me a privilegiar os feedbacks globais em 

detrimento dos individuais (desafio já apontado no capítulo referente à realização 

da prática pedagógica). Complementarmente, as aulas de substituição 

permitiram-me desenvolver a capacidade de controlar os atletas à distância, pois 
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em primeira instância era necessário salvaguardar o controlo e comportamento 

dos atletas. Esta postura levou-me a reconhecer as vantagens de manter um 

certo “distanciamento” sobre o desempenho dos atletas, na medida em que se 

tornava mais fácil a identificação de comportamentos desviantes e/ou de 

dificuldades/erros de execução transversais à equipa. Com este 

“distanciamento” era igualmente possível fazer ajustes nos grupos/equipas, que 

eram formadas pelos atletas, porquanto não tinha conhecimento dos seus 

desempenhos.  

De facto, as aulas de substituição consumaram-se efetivamente em 

oportunidades extras de evoluir enquanto professora. 

 Por fim, saliento a atitude dos atletas do clube que, de um modo geral, 

demonstraram estar perfeitamente harmonizados com as aulas de substituição, 

respeitando o “treinador substituto” e cumprindo as regras de funcionamento das 

aulas.  



 
 

5. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
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5. Desenvolvimento Profissional 

Um treinador objetiva alcançar os melhores resultados possíveis ao longo 

de um quadro competitivo, lutando por objetivos que variam entre a disputa do 

campeão ou a manutenção no respetivo campeonato. Porém, para alcançar 

estes objetivos depara-se com uma quantidade de questões, de problemas e 

imprevistos, que vão surgindo ao longo da época, a que deve ser capaz de dar 

resposta. Lesões e expulsão de jogadores e caraterísticas/estilo de jogo do 

adversário a defrontar são exemplos reais de situações que um treinador 

enfrenta com regularidade. Face a este quadro é necessário que o treinador: 

tenha conhecimento sobre o meio profissional; estude o adversário, conheça a 

equipa e cada um dos jogadores, no sentido de avaliar o seu estado físico e 

psicológico; reconheça os pontos fortes e debilidades da própria equipa e 

respetivas formas/métodos de melhorar, treino após treino, as fragilidades. 

Assim, o treinador está constantemente envolto em tomadas de decisão, pelo 

que ao longo da época e da sua carreira deve desenvolver a capacidade de 

observação, de análise e sobretudo de reflexão para assim dar resposta aos 

constrangimentos que vão surgindo. 

O mesmo cenário foi por mim vivido no contexto de ensino. Muitas 

questões, dúvidas e constrangimentos foram surgindo, tendo necessidade de 

lhes dar resposta em prol da melhoria do processo ensino-aprendizagem. Foi 

assim, tal como defendido por Ponte et al. (2001), pelo confronto diário com 

situações complexas, que exigiam uma resposta imediata, que construi e 

reconstrui a minha identidade profissional e me desenvolvi profissionalmente. 

Deste modo, o estágio, pelas situações a que fui sendo exposta, foi uma “fase 

de novas aprendizagens e de reequacionamento das concepções sobre a 

escola, a educação, o currículo, a disciplina, os alunos e o próprio trabalho em 

si” (Ponte et al., 2001, p. 32). A aprendizagem, tal como reforçam Batista e 

Pereira (2014, p.97) “exige hábitos que só se adquirem pela vivência dos 

processos”. Neste seguimento, o “hábito” que mais contribuiu para o maior 

crescimento pessoal e profissional incidiu num ciclo constante de reflexão, que 

foi gerando cada vez mais frutos à medida que melhorei a capacidade de pensar, 

de analisar e de refletir. 

A reflexão, segundo Alves et al. (2012, p. 668), é “a powerful tool in the 

construction of the PI for the reason that it allows the pre-service teachers to think 



190 
 

about their actions, the students’ feedback, the methodologies that they are 

using, the mistakes that they might be making, their responsibilities, and their 

difficulties, and most important, to reflect about solutions for their own problems 

and about new ways of teaching”. A importância da reflexão é igualmente 

destacada por Costa et al. (2013, p.62), ao referir que esta “possibilita ao 

estudante estagiário analisar, pensar, refletir e discutir criticamente os seus 

desejos, valores e realizações (…)”. Esta fase do pensamento reflexivo origina-

se, segundo Dewey (1979), no confronto com situações problemáticas, sendo 

que a sua finalidade passa por dotar o professor de meios mais adequados para 

enfrentar essas situações. De facto, foi com base neste confronto com os 

problemas e dificuldades que me envolvi num ciclo de reflexão, com o propósito 

de melhorar não apenas as minhas competências pessoais e profissionais, mas 

também o ensino-aprendizagem dos meus atletas.  

O ciclo de reflexão pelo qual enveredei contemplou três momentos 

sustentados por Schön (1997): reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão 

sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação surgiu muitas vezes associada ao 

princípio defendido por Dewey (1979), ou seja, pelo confronto com imprevistos e 

situações-problema. Contudo, era fundamentalmente na reflexão sobre a ação 

em que me debruçava sobre o que tinha acontecido, que fui desenvolvendo 

competências para encontrar possíveis soluções ou alternativas para 

determinado problema. Segundo Schön (1997), é nesta reflexão sobre a ação 

que tomamos consciência do conhecimento tácito e reformulamos o pensamento 

na ação tentando analisá-la, percebendo que é um ato natural. Já a reflexão 

sobre a reflexão na ação trata-se, segundo o mesmo autor, de olhar 

retrospetivamente a ação, refletir sobre o momento da reflexão na ação, ou seja, 

o que aconteceu, o que se observou, qual o significado atribuído e que outros 

significados podemos atribuir ao que aconteceu. Através desta forma de refletir 

sobre a reflexão na ação, ao longo do tempo senti necessidade de refletir para 

além da minha atuação, destacando neste contexto Costa et al. (2013), que 

consideraram que “refletir sobre si e sobre o contexto em que se está situado 

permite aceder a um grau de consciencialização superior acerca das próprias 

habilidades e capacidades, que vão sendo adquiridas ao longo do processo de 

formação de base”. Esta ação de “refletir sobre si e sobre o contexto” foi 

efetivamente objeto de investimento, tendo sido desenvolvida gradualmente, 
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(também por estímulo da dirigente desportiva), no sentido de ir além do primeiro 

nível de reflexão – o superficial, tal como designa Larrivee (2008). Deste modo, 

procurei refletir para além da minha atuação, incorporando no processo reflexivo 

os atletas e a envolvência no clube.  

Este “abrir de horizontes” foi de facto importante (ainda que não tenha 

alcançado na plenitude o nível máximo de reflexão – a crítica), pois em alguns 

momentos foi possível sentir, tal como reforça Alonso (1995, p. 52) que “quanto 

mais conhecimentos sobre as condições de aprendizagem e quanto mais 

técnicas e destrezas que lhe permitam intervir sobre essas condições, o 

professor possua, mais possibilidades terá de organizar ambientes em que se 

desenvolvam experiências de aprendizagem de qualidade”. Esses 

conhecimentos devem, segundo Larrivee (2008), estender-se sobre as questões 

morais, éticas e sociais da escola e da própria prática, confluindo, deste modo, 

num nível de reflexão crítica. Reflexão esta que acabou por surgir na minha 

prática, ainda de uma forma simplista e por meio de um sentimento que Larrivee 

(2008) destaca como sendo “impulsionador” para ser um bom reflexivo – a 

frustração. Este período de frustração foi vivido (e já descrito anteriormente), ao 

longo dos treinos de Futebol, fruto do baixo rendimento e empenho das atletas. 

Deste modo, considero que o insucesso, face às sucessivas estratégias na 

estrutura dos exercícios e na alternância entre abordagens mais analíticas ou 

direcionadas para o jogo, levou-me a descentrar a reflexão sobre as minhas 

ações, passando a considerar as próprias atletas e o seu contexto social. 

Paralelamente, considero que a evolução a este nível foi igualmente conseguida 

pela implementação contínua de três atributos/atitudes definidos por Dewey 

(1979), nomeadamente o espírito aberto, a responsabilidade e o entusiasmo. O 

espírito aberto, pelo facto de estar sempre disponível a outros pontos de vista e 

a admitir a possibilidade de erro; a responsabilidade, pela constante consciência 

de que as minhas ações poderiam influenciar os outros. Já o entusiasmo 

manifestou-se pela constante procura de soluções para os problemas. 

Por outro lado, realço também os benefícios de uma reflexão conjunta, 

que teve um papel crucial e que permitiu, de igual modo, o enriquecimento e 

desenvolvimento profissional. Assim, destaco a importância da presença da 

equipa técnica em todos os treinos, que se revelou uma verdadeira fonte de 

aprendizagem e de desenvolvimento, fruto da reflexão conjunta no final de cada 
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treino, baseada na partilha de experiências, apreciação crítica das práticas e 

sinalização de progressos.  

Nestes momentos de reflexão destaco, por exemplo, a consciencialização 

da necessidade de melhorar a projeção de voz, já que quando emitia feedbacks, 

a própria equipa técnica nem sempre captava a informação. Esta crítica foi 

diagnosticada e exposta pelos elementos da equipa, levando-me a prestar uma 

maior atenção sobre esta debilidade no decurso dos treinos, tendo, 

paralelamente, investido na exploração de exercícios de projeção de voz. De 

entre estes destaco os exercícios de relaxamento, respiração e de articulação. 

Concomitantemente, senti, ao longo deste processo de reflexão e busca 

de estratégias para resolver os problemas que iam surgindo, a influência e 

importância que alguns fatores mediadores tiveram na implementação de 

determinadas medidas. Entre esses fatores, e à semelhança do que é destacado 

por Flores e Day (2006), realço as vivências do passado, nomeadamente o meu 

percurso biográfico, as experiências sociais e vivências formativas e 

desportivas. A busca de estratégias foi muitas vezes baseada nas vivências 

enquanto estudante e atleta, tendo como referência determinados métodos de 

professores e treinadores que marcaram a minha formação. Esta influência é 

igualmente reforçada por Ponte et al. (2001, p.38), ao afirmarem que “o processo 

de aprender a ensinar não se inicia apenas quando o professor entra na sala de 

aula e na escola pela primeira vez mas desenvolve-se ao longo da vida de 

estudante, durante a qual o jovem contacta com diferentes professores e 

abordagens ao ensino”.  

A reflexão e a influência das vivências passadas não surgiram como o 

único meio de proporcionar o desenvolvimento profissional, como argumenta 

Nóvoa (2009, p. 3) “Ser professor é compreender os sentidos da instituição 

escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. 

É na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão”. 

À imagem do que advoga o autor, o contexto profissional, pela interação que 

promove com os colegas e comunidade escolar, também se reveste num forte 

impulsionador de desenvolvimento e aprendizagem. Destaco, deste modo, a 

aprendizagem que ocorreu em grupo, enquanto comunidade de prática, 

através de um processo de interação e coparticipação entre pares com o auxílio 

de outros mais experientes (ex: professor cooperante e professora orientadora), 
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em que os estudantes estagiários assumem primeiramente uma participação 

mais periférica (Cardoso et al., 2014). Ainda que efetivamente o processo de 

interação, numa fase inicial, se tenha caraterizado pela insegurança (como já foi 

referido), esta foi gradualmente ultrapassada, tendo posteriormente adotado 

uma participação mais ativa, através da iniciativa em expor as minhas ideias e 

conceções. Esta interação com a comunidade de prática foi de facto importante, 

pois conduziu à partilha de conhecimento, de perspetivas e possibilitou 

momentos de reflexão acerca do clube, da disciplina e da própria profissão. O 

seguinte excerto do diário de bordo reflete o reconhecimento sobre os benefícios 

de ter presenciado uma reunião disciplinar. Esta vivência representou o primeiro 

momento e meio de troca e debate de perspetivas: “considerei positiva a 

divergência de ideias e convicções por parte dos docentes, uma vez que foi 

possível recolher e refletir sobre os vários pontos de vista expostos”. 

Complementarmente, a presença na sala dos treinadores também se revelou 

importante, pois alguns debates surgiam ocasionalmente no intervalo entre 

treinos, sendo, por exemplo, partilhados episódios vividos nos treinos e formas 

de solucionar determinado problema. Este espaço, caraterizado pela presença 

de pessoas que possuíam experiências concretas e discursos específicos, como 

considera Gee (2001), foi sendo gerador de conhecimentos socialmente 

formados e informados, contribuindo para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

No meu caso particular, ao longo desta época tive ainda o privilégio de ter 

a presença de outros treinadores do clube a observarem o meu treino (em 

substituição do treinador principal), o que se revelou bastante produtivo, dada a 

diferença de perspetivas, de estratégias, que foram reformulando o meu 

processo de análise, de pensar e de refletir. Assim, e à semelhança do que 

advogam Batista e Pereira (2014, p. 94) a construção da identidade profissional 

foi sendo conseguida através “da confluência de uma construção individual e 

simultaneamente social do conhecimento advinda de experiências próprias, mas 

também das experiências proporcionadas pelos “expertise”, isto é, pelos 

detentores dos “saberes da prática”. No seio desta importância atribuída à 

interação com os expertises, saliento também o papel que o treinador principal 

teve como impulsionador do meu desenvolvimento profissional. Ele foi 

preponderante na conquista da interação com os restantes treinadores do clube, 
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mas também no desenvolvimento de uma postura mais ativa nos momentos de 

diálogo e debate no seio da comunidade escolar, pois este, desde o início, 

adotou uma postura caraterizada pela capacidade de colocar os estudantes 

estagiários/”olheiros” a pensar, sem dar, a priori, as soluções para resolver os 

problemas. Complementarmente, a constante partilha de experiências pessoais 

enquanto professor e treinador, ajudou-me a equacionar e a adotar 

determinadas estratégias que o treinador frisava, assim como a conservar 

estratégias futuras, caso me viesse a confrontar com problemas similares aos 

que já enfrentou. Porém, sempre estive ciente de que “não há respostas feitas 

para o conjunto de dilemas que os professores são chamados a resolver numa 

escola marcada pela diferença cultural e pelo conflito de valores” (Nóvoa, 2009, 

p. 7). Deste modo, e tal como frisa o autor, o desenvolvimento profissional não 

deve ocorrer apenas ao nível do conhecimento, mas também ao nível da 

pessoalidade do professor para lidar com as “dificuldades levantadas pelos 

«novos alunos» (por aqueles que não querem aprender, por aqueles que trazem 

novas realidades sociais e culturais para dentro da escola)” (Nóvoa, 2009, p. 6). 

Esta consciência de que é fundamental reforçar “a pessoa-professor e o 

professor-pessoa” foi reforçada, por exemplo, na preocupação e intenção de 

encaminhar os atletas para um maior empenho e investimento nas restantes 

disciplinas, e também pela motivação das atletas para a realização das aulas de 

Futebol. 

Perante esta realidade da diferenciação cultural, o papel da reflexão e 

respetiva atitude crítica ganham ainda mais relevo, pois, tal como defendem 

Batista e Pereira (2014, p. 87) o professor terá “mais capacidade para 

compreender que o homem é um ser situado, histórico e que, por esse motivo, 

não basta aplicar receitas, porque estas não serão adequadas em contextos 

sociais e culturais distintos, com pessoas com histórias de vidas diversas”. Neste 

entendimento, há necessidade de atender quer à teoria, quer à prática, no 

sentido de adaptar a teoria aos contextos e caraterísticas da população-alvo. 

Pimenta (2002, p.71), sugere mesmo que “a reflexão sobre a prática, sua análise 

e interpretação constroem a teoria que retorna à prática para esclarecê-la e 

aperfeiçoá-la”. Foi deste modo, pela iniciativa em testar e implementar alguns 

dos modelos de ensino mencionados no primeiro ano de mestrado, que procurei 

aperfeiçoar a sua implementação, sentindo inevitavelmente a necessidade de 
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ajustá-los às caraterísticas da equipa. Esta iniciativa e vontade de construir um 

saber experiencial, nomeadamente a implementação daquela que à partida para 

esta época era já parte da minha identidade profissional – a defesa de que o 

MCJI e o MED - produziam efeitos mais positivos em comparação com a 

abordagem tradicional. Esta vivência foi crucial para testar, efetivamente, os 

efeitos do modelo, aprender a fazer ajustes, a construir estratégias, entre outros 

aspetos. Paralelamente, fizeram sobressair a necessidade de adaptação ao 

meio, ao contexto, à equipa, pois o modelo, tal como nos é ensinado (na teoria), 

nem sempre produz os efeitos desejados perante determinada equipa.  

O processo de observação também se revelou crucial para o meu 

desenvolvimento profissional, tendo-se evidenciado em dois contextos: a 

observação à equipa técnica e a observação de outros treinadores do Clube. No 

primeiro contexto, pela presença regular nos treinos dos meus colegas, passei a 

ter uma visão mais crítica sobre os acontecimentos, rentabilizando-a para a 

minha própria prática, no sentido de não cometer os mesmos erros. Para 

alcançar esta visão crítica e uma maior capacidade de observação, contribuiu 

fortemente a conversa reflexiva que ocorria durante a ação com o treinador 

principal. Estes momentos constituíram-se como uma forma de reflexão sobre a 

prática, que colaboraram e contribuíram para a tomada de decisões, 

compreensão e troca de conhecimento e experiências (Schön, 1997). 

Esta importância da observação é igualmente constatada e defendida por 

Reis (2011, p.12), na medida em que “a observação regular de aulas e uma 

discussão de qualidade sobre o desempenho constituem uma componente 

extremamente importante do processo de desenvolvimento pessoal e 

profissional de qualquer professor, independentemente do seu nível de 

conhecimento e experiência”. O mesmo autor destaca ainda que as informações 

recolhidas “destinam-se a ampliar tanto os conhecimentos e capacidades 

profissionais do observador como do observado, constituindo um catalisador 

importante de aprendizagem e mudança” (p.12). Conscientes destas vantagens 

da observação no desenvolvimento profissional de cada um, o processo de 

observação foi sendo alvo de reformulações. Assim, após ultrapassada a fase 

inicial, caraterizada pelo desconhecimento sobre as competências de cada um, 

e detetadas as áreas específicas que os olheiros necessitavam de melhorar, a 

observação passou a ser realizada por recurso a uma grelha de observação 
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focada, no sentido de estreitar a observação sobre cada área identificada. Esta 

configuração foi um instrumento crucial para que, treino após treino, houvesse 

um investimento no aperfeiçoamento de determinadas competências, 

fortalecendo o diálogo e reflexão com os observadores. 

 As observações de outros treinadores constituíram-se igualmente como 

uma fonte de aprendizagem, dado que algumas das soluções e estratégias 

pedagógicas encontradas para resolver os problemas da prática advieram do 

contacto e observação de treinos destes treinadores do clube. 

A par da observação, a avaliação também contribuiu para o meu 

desenvolvimento. Como reforçam Costa et al. (2013) “o processo de avaliação 

remete os estudantes estagiários para um processo de autorreflexão, de síntese 

e de crítica, levando-os a reaprender o aprendido de uma forma mais ativa, 

aportando um melhor desenvolvimento das suas atividades de prática de ensino 

supervisionado”. Este trabalho de avaliação/supervisão foi importante no meu 

processo formativo, uma vez que a supervisão promoveu várias ações reflexivas, 

tendo igualmente materializado-se em “feedbacks orientadores da ação e do 

pensamento de um modo interativo, dialógico, o qual ajuda a compreender o que 

se faz e se observa através do questionamento e da reflexão conjuntas (…)” 

(Alarcão, 2009, p. 8). Este tipo de feedbacks, à semelhança do que advoga Reis 

(2011, p. 57), tem potencialidades que “resultam do facto deste desencadear um 

desequilíbrio duplo: um desequilíbrio interpessoal momentâneo, pelo facto de as 

percepções do professor acerca da sua prática não coincidirem com as 

percepções do observador (estimulando o diálogo e a discussão); e um 

desequilíbrio intrapessoal, pela tomada de consciência individual da existência 

de outras perceções, o que suscita dúvidas sobre as suas próprias percepções 

e, consequentemente, a adequação da sua prática”. Neste sentido, e após o 

primeiro grande momento de avaliação, que foi fundamentalmente formativo, 

passei a encarar a avaliação da dirigente desportiva essencialmente como uma 

forma extra de desenvolvimento, já que se discutia e se refletia sobre os 

acontecimentos observados. Identificavam-se aspetos positivos a manter e 

aspetos a melhorar, e definiam-se objetivos a atingir e estratégias a experimentar 

nos treinos seguintes. Assim, os momentos de avaliação foram particularmente 

importantes pelos diálogos, reflexões e diferentes perceções, que me levavam a 

analisar e questionar a minha prática sobre outros pontos de vista. De facto, 
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estes constituíram-se naquilo que Reis (2011, p. 57) designa de “primeiro passo 

para a mudança de comportamento e um maior controlo das ações”. 

No âmbito deste processo de avaliação destaco também a importância de 

alguns instrumentos utilizados – Sistema de Observação do Comportamento 

do Professor (que tinha por objetivo estudar o comportamento do Professor, 

traçando um perfil das suas caraterísticas mais frequentes) e, a gravação áudio 

da instrução, pois impulsionaram a melhoria da minha atuação. A ficha de registo 

contribuiu para enquadrar o meu desempenho face às tarefas de gestão, 

identificando qual o tempo de prática que proporcionava aos atletas e quanto 

tempo despendia para as tarefas de instrução e transição/organização. Já a 

gravação áudio permitiu-me alcançar uma maior consciencialização acerca da 

qualidade da minha instrução, desvendando alguns erros e/ou lacunas que de 

outra forma não tinha diagnosticado. A interpretação da informação recolhida foi 

igualmente importante, dado que para além da análise individual houve espaço 

para a análise conjunta da equipa técnica, favorecendo a identificação dos erros 

e a definição de estratégias de melhoria. 

 Neste componente do desenvolvimento profissional, realço uma iniciativa 

desenvolvida pelo clube ao proporcionar em cada ano letivo formações internas 

a todos os treinadores. Com estas formações o clube procura atualizar os 

treinadores em determinadas modalidades, tendo este ano investido em 

matérias em que os treinadores tinham poucos conhecimentos. Deste modo, a 

seleção das formações foi apurada entre o grupo disciplinar, tendo incidido sobre 

o Badminton, Ginástica Acrobática e Corfebol. Cada formação foi orientada por 

treinadores do clube ou de outras escolas que tinham conhecimentos e vivências 

práticas da modalidade em particular. Destaco a formação da ginástica 

acrobática que foi bastante produtiva, atendendo ao facto de ser uma matéria 

em que não tinha tido formação, nem na licenciatura, nem no mestrado. Nesta 

formação, organizada por uma docente de EF e treinadora de Ginástica, foi 

possível obter a sua perspetiva acerca das progressões em Ginástica Acrobática 

ao longo dos vários ciclos de ensino, assim como cuidados a ter e erros a evitar 

na execução dos elementos programáticos.  

 Por fim, destaco ainda a integração num projeto que o treinador principal 

tinha em mente, nomeadamente a criação de um suporte didático, inerente à 

modalidade de Ginástica de Solo, dirigido essencialmente aos profissionais de 
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EF. Para tal, recorreu-se a dois ginastas do Clube, no sentido de estes 

realizarem, pela orientação do treinador, os elementos acrobáticos que são 

usualmente exercitados na escola, incluindo um vasto leque de progressões 

pedagógicas. Destaco a adesão ao projeto, nesta área de desenvolvimento 

profissional, não só pela aprendizagem que fiz acerca das progressões 

pedagógicas, mas também pelo facto de ter testado o programa “VideoShow - 

Video Editor&Maker”, que considero ser uma mais-valia para a disciplina de EF 

e, em particular, para a modalidade de Ginástica. Neste sentido, considerando a 

presente evolução tecnológica da sociedade, e tendo em conta que a instituição 

escola, tem feito um esforço para a acompanhar, considero que esta não deve 

ficar apenas nas salas de aula – implementação de quadros interativos, 

softwares. A evolução tecnológica pode e deve chegar à EF, pois, por exemplo, 

com recurso a este programa, o atleta tem em tempo real, uma visão sobre o 

seu próprio desempenho, podendo verificar e identificar os erros cometidos e 

assim melhorar. Neste contexto, considero que seria relevante o recurso aos 

famosos “tablets”, no sentido de viabilizar a filmagem e visualização da execução 

do atleta, e/ou para nos momentos de instrução, demonstrar a correta execução 

dos elementos. Deste modo, o treinador, ao visualizar o vídeo (com recurso ao 

programa testado) pode ajustar a sua velocidade e, desta forma, torna-se mais 

fácil o processo de observação e identificação do erro, podendo, desde logo, 

prescrever um exercício ajustado às dificuldades/erro evidenciado pelo atleta. 

Nesta perspetiva, este recurso seria ainda mais vantajoso para treinadores 

iniciantes/estagiários, pela sua limitada capacidade de observação e 

identificação das causas do erro. 

Face às vivências desta época desportiva, considero, à semelhança de 

Reis (2011, p 54) que “o desenvolvimento profissional dos professores pode 

ocorrer tanto em contextos formais (envolvendo a partilha e a discussão de ideias 

acerca da prática de ensino e das suas bases teóricas) como através da reflexão 

centrada na sua própria prática ou nas experiências dos seus colegas”. Deste 

modo, e ainda que o impacto com o contexto real de ensino tenha despoletado 

em mim alguma insegurança, face ao conhecimento “superficial” que havia 

adquirido no primeiro ano de mestrado, esta foi sendo superada por meio da 

relação com a comunidade de prática e a reflexão. Neste âmbito, reforço o papel 

que a equipa técnica assumiu, pois consumaram-se num refúgio seguro para 
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“ser vulnerável, admitir os erros e pedir ajuda” (Larrivee, 2008). A reflexão, por 

sua vez, foi impulsionadora e geradora de um desenvolvimento e conhecimento 

pessoal e profissional, à imagem do que advoga Schön (1997), ao afirmar que 

este se baseia na experiência e na reflexão sobre a experiência, podendo ser 

mais ou menos informado pelo conhecimento académico. Assim, esta 

envolvência na prática real de ensino revelou-se extremamente importante para 

a construção e (re)construção da minha identidade e desenvolvimento 

profissional, fazendo jus ao exposto por Costa et al. (2013, p. 70), que afirmam 

que a prática “por ser um campo de construção e reconstrução do conhecimento, 

conduz o futuro professor a refletir sobre ela e, ao mesmo tempo, a utilizar os 

resultados da reflexão como instrumento de novas construções”. 

Em síntese, a construção da minha identidade profissional ocorreu ao longo do 

tempo e em relação com a comunidade, aprendendo a reconhecer as regras, os 

princípios e os recursos inerentes à profissão (Alves, et al., 2014). 
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6. Considerações Finais e Perspetivas Futuras 

O estágio equiparou-se à construção de uma casa, em que inicialmente 

tinha apenas o material de construção necessário, ou seja, os conhecimentos e 

experiências adquiridas na condição de aluna. A partir deste e na interação com 

o treinador principal, os sócios do clube (comunidade escolar) e respetiva equipa 

técnica, fui reunindo conhecimentos e experiências, com as quais passei a 

construir a casa. Uma casa com pilares sólidos, com compartimentos definidos, 

mas que não foi concluída nesta época desportiva, na medida em que deverá 

ser alvo de uma formação contínua, ou seja, deverá ser gradualmente mobilada 

e arrumada. Neste contexto, ao longo do estágio, o aprender a ensinar constituiu-

se como um processo evolutivo, em que as aprendizagens foram conseguidas 

de forma gradual e ao longo dos três períodos, com fases e impactos 

diferenciados.  

 Foi uma época de aprendizagens mas também de concretização de um 

sonho… Um sonho que sempre foi ser professora de EF, daí ter percorrido este 

percurso até aqui, enveredando por esta universidade, a FADEUP, acreditando 

que seria a melhor instituição para findar a minha formação académica.  

O estágio foi a realização desse sonho de menina, que hoje se dissolve 

em sentimentos e emoções opostos. Com ideias, conhecimentos e conceções 

renovadas, com uma enorme vontade e entusiasmo em voltar a ensinar e a 

envolver-me neste estádio tão mágico que é a escola, mas … triste e desiludida 

pelas oportunidades deste campeonato português de educação serem hoje tão 

escassas para jovens professores atualizados e apaixonados pela profissão e 

pela disciplina em que se formaram. 

Sendo este amor pela disciplina de EF transversal ao Desporto, e em 

particular ao Futebol, e estando consciente da falta de oportunidade para me 

integrar numa equipa do referido campeonato português, considero que as 

perspetivas futuras passam pelo mercado de transferências. Isto é, canalizar e 

transferir os conhecimentos adquiridos ao longo destes anos de formação e em 

particular, deste ano de estágio, para outras áreas, nomeadamente o treino. 

Contudo, um atleta nunca se dá como vencido, e é esse espírito que 

sempre prevalecerá. A luta pelo realizar, na plenitude, do sonho de ser 

professora de EF continuará, confiante de que por entre vitórias e derrotas (neste 
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campeonato de Juniores que hoje integro), conseguirei, um dia, subir de divisão 

e “disputar” o tão desejado campeonato português da educação. 

Para tal, considero que se revela necessário atualizar conhecimentos, 

crenças e conceções, de forma a acompanhar os desafios e exigências que a 

profissão poderá colocar, acrescido do facto da sociedade atual estar envolta em 

mudanças, sendo cada vez mais heterogénea. Deste modo, não encaro o EP 

como o término do desenvolvimento profissional e da minha identidade 

profissional, mas sim como uma passagem, por um campeonato nacional de 

iniciados. Campeonato este que enriqueceu a minha formação inicial, pelas 

experiências e aprendizagens vividas, proporcionadas pelo diálogo e partilha 

com a equipa técnica que me acompanhou nesta época, bem como com o 

treinador e dirigente desportiva e restantes treinadores do Clube. Com estes, foi 

possível fintar as dificuldades e encontrar o caminho do golo, pelo que todos, de 

maneira particular, contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional, dando sentido ao poder que o processo de socialização exerce 

sobre o processo de formação e (re)construção das identidades profissionais. 

No espaço da socialização na profissão, destaco o importante papel do 

treinador e dirigente desportiva, que, pelas suas formas de interagir, pautadas 

pelo questionamento, fortaleceram o meu processo de reflexão, o qual, 

considero fundamental para a profissão docente. Foi na reflexão na ação e sobre 

a ação, na reflexão individual e conjunta que encontrei soluções, estratégias e 

reconstrui conhecimentos e crenças. Mas neste processo há que destacar o 

valor da prática, pois sem ela o produto das reflexões não era tão rico em 

aprendizagem.  

A envolvência na prática confirmou que sempre foi esta a profissão que 

quis. No percurso procurei dar sentido ao ensino, de tal maneira que procurei – 

apesar das dificuldades - arriscar, experimentar e testar as conceções que tinha. 

Sinto que esse espírito foi igualmente importante para a riqueza das 

aprendizagens, quer para mim enquanto treinadora adjunta, quer para a equipa. 

Equipa esta que será sempre a minha primeira turma. Esta, com o passar dos 

dias, tornou-se no meu alento para ultrapassar algumas dificuldades e 

frustrações. Pelo clima e ambiente criado, mas também por sentir que 

reconheciam o meu trabalho e esforço para lhes proporcionar as melhores 

aprendizagens possíveis. E como sabe bem chegar ao fim deste longo 
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campeonato e recordar aquelas palavras: “A professora vai ser nossa professora 

para o ano não vai? Diga que sim!!! (…) com quem temos que falar?” (atleta da 

equipa, 29 de Maio). 

Deste modo, considero que sem este espírito de entrega, sem o “amor à 

camisola”, e sem a iniciativa de arriscar, as aprendizagens não teriam sido tão 

significativas. Para o alcançar deste patamar também contribuiu o diálogo e 

partilha de experiências em grupo - enquanto comunidade de prática - e o 

processo de reflexão daí resultante. 

Por toda esta experiência e pelo futuro que se pinta um pouco cinzento, 

considero que o mais importante é ter sempre presente o que é Ser professor 

“(…) requer força e vontade contagiantes, ânimo e coragem transbordantes, a 

toda a hora em estado de abertura à mobilização e renovação. Exige que 

sejamos portadores de alegrias para nós e para os outros. Cultivemos, portanto 

o humor como uma ironia ao desalento, o desespero e a desconsideração de 

que somos alvo! É a essência da profissão!” (Bento, 2013, p. 9) 
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ANEXO 1 – Questionário de Atividades Física Habituais 
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ANEXO 2 – Questionário Sociométrico 

Questionário Sociométrico a aplicar no estudo 

Caros estudantes, tendo como objetivo a formação de grupos para a abordagem do Futebol, que 

decorrerá no 2º período, gostaríamos que refletissem acerca das relações sociais (convívio, 

amizade), que têm com os vários elementos da turma e que respondessem com toda a sinceridade 

às questões que se seguem. Dado o carácter confidencial do questionário, em caso algum, os 

vossos colegas terão conhecimento das vossas respostas.  

Procurem então ler com atenção o que vos é solicitado e respondam sem quaisquer comentários. 

 

1 – Se nas aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa (grupo), 

quais os colegas da turma que escolherias? Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes 

por ordem de preferência, começando por aquele(a) com quem gostarias mais de trabalhar.  

 

2 – Se nas aulas de Educação Física pudesses escolher os elementos da tua equipa (grupo), 

quais os colegas da turma que não escolherias? Indica quantos quiseres, escrevendo os seus 

nomes por ordem de preferência, começando por aquele(a) com quem gostarias menos de 

trabalhar.  

 

3 - O teu lado competitivo (ganhar todos os jogos) leva-te a excluir um colega com necessidades 

educativas especiais? 

 

4 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que te escolheram para integrar a sua equipa na 

pergunta 1.  

  

5 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que não te escolheriam para integrar a sua 

equipa na pergunta 2.  

  

6 – Nos tempos livres, quais são os (as) teus colegas de turma com quem mais gostas de conviver. 

Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, começando por 

aquele(a) com quem gostas mais de conviver.  
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 7 – Nos tempos livres, quais são os (as) teus colegas de turma com quem menos gostas de 

conviver. Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência, 

começando por aquele(a) com quem gostas menos de conviver.  

  

 8 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que referiram o teu nome na pergunta 5 como 

alguém com quem gostam de conviver e de passar os seus tempos livres.  

  

 9 - Escreve o nome dos (as) colegas que pensas não terem referido o teu nome na pergunta 5 

como alguém com quem não gostam de conviver e de passar os seus tempos livres.  

  

 10- Para ti quem é o líder da turma?  

   

11- Para ti quem é o melhor aluno da turma?  

  

12 – Para ti quem é o aluno mais competente do ponto de vista motor, na disciplina de Educação 

Física? 

 

        Obrigada pela colaboração.   
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ANEXO 3 – Ficha de registo de comportamentos TARE 

FICHA DE OBSERVAÇÃO – TARE 

Sessão nº ____ 

Observador: _________________ 

 

 

Escal
a 

1 2 3 4 5 

Medíocre Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

C
ri

té
ri

o
s 

Poucos ou 
nenhuns 
alunos do 
grupo 
evidenciaram o 
comportament
o, o que 
condicionou a 
eficácia da 
aula. 

Alguns alunos 
do grupo 
evidenciaram 
o 
comportament
o mas muitos 
não o fizeram. 
Estas 
exceções 
foram 
frequentes 
e/ou graves o 
suficiente para 
impedir a 
aprendizagem. 

Muitos alunos 
do grupo 
evidenciaram 
o 
comportament
o mas muitos 
não o fizeram. 
Foram 
observadas 
algumas 
exceções. 

A maioria dos 
alunos do 
grupo exibiu o 
comportament
o salvo raras 
exceções. 

Todos os 
alunos do 
grupo exibiram 
o 
comportament
o durante a 
aula, sem 
exceções 
observadas. 

 

Comportamentos: 

 Respeito: resolvem conflitos emergentes de forma pacífica e sabem trabalhar em equipa, 

respeitando todos os elementos; 

 Participação: participam em todas as atividades e assumem os papéis solicitados; 

 Encorajamento: ajudam e encorajam ou outros, emitindo feedbacks positivos e 

motivacionais.  

 

Equipa E 
Respeito Participação Encorajamento 

   





XXIX 
 

ANEXO 4 – Guião da entrevista 

Guião da Entrevista 

 

1 – Como foi a experiência de abordar o futebol utilizando o Modelo de Educação Desportiva? 

1.2 - O que mais gostaste nestas aulas? 

1.3 – E o que é que gostaste menos?  

2 – Relativamente ao papel de líder (capitão) que desempenhaste, o que é que significou para ti?  

2.1 – Que problemas/dificuldades enfrentaste para gerires a tua equipa? 

2.2 O que é que mais gostaste no desempenho do papel?  

2.3 E o que é que gostaste menos?  

3 – Como foi a cooperação entre os elementos da tua equipa? 

3.1 E a cooperação contigo, enquanto líder/capitão?  

4 – E relativamente às outras funções que desempenhaste ao longo das aulas. Como foi a 

experiência (aspetos negativos e positivos) 

5 – Quais foram as aprendizagens mais significativas que tiveste em resultado do MED? 

Questões direcionadas à Ana: 

6 – Como foi ter a Rui integrado na tua equipa? 

6.1 – Que vantagens? Que desvantagens? 

6.2 - Quais foram as dificuldades que tiveste para a integrar o Rui nos treinos e na competição? 

6.3. – Que estratégias usaste?  

6.4. Como foi a colaboração dos teus colegas para te auxiliarem no trabalho com o Rui? 

7. Qual o balanço que fazes da aprendizagem do Rui?  

8. Em comparação às aulas do primeiro e segundo período como descreverias a integração do 

Rui nas aulas de futebol?  

 

Há mais alguma coisa que queiras acrescentar? 
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ANEXO 5 – Resultados do questionário sociométrico 

Pergunta 1 

 

 

  

 

 

 

  Aluno mais indicado – Afonso                            Aluno menos indicado – Rui e  

                                                                 Xavier 

Pergunta 2 

 

 

 

 

 

 

Aluno mais indicado – Jéssica                  Aluno menos indicado – Afonso,          

      Tiago, Alexandre, José e Rui 

Pergunta 6 

 

 

 

 

  

 

Aluno mais indicado – Afonso                Aluno menos indicado – Rui e Xavier 
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Pergunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno mais indicado – Jéssica                          Aluno menos indicado – Diogo e  

                                                                                Carlos 

Jnhfijdnjudh 

   Pergunta 10     Pergunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno mais indicado – Ana     Aluno mais indicado – Bernardo 

Pergunta 12 

 

 

 

 

 

 

Aluno mais indicado – Paulo 


