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RESUMO 

 

Este documento foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular Estágio 

Profissional, do 2º Ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O propósito deste trabalho é refletir sobre conhecimentos e 

competências adquiridas durante o estágio profissional no real contexto de 

prática da docência de educação física, na turma do 12º A da Escola 

Secundária Abel Salazar. Neste relatório são igualmente investigados tópicos 

relacionados com o meu propósito no terreno. Aborda a docência com todas as 

suas experiências significativas, que contribuíram para a minha formação 

enquanto pessoa e professor que fui durante este, ano tendo em conta que 

ambos se influenciam mutuamente. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. 

 O primeiro capítulo resume-se à Introdução a este trabalho efetuado. 

No segundo capítulo, abordo o meu Enquadramento Autobiográfico, 

constando do mesmo o trilho que a minha vida tomou até ao dia de hoje. Este 

capítulo abarca também as minhas expetativas iniciais face à minha entrada no 

Estágio Profissional – Expetativas em relação ao Estágio Profissional. 

No terceiro capítulo, efetuo o Enquadramento da Prática Profissional. 

Faço o enquadramento legal, institucional e funcional do Estágio Profissional. 

No quarto capítulo, incido sobre a Realização da Prática Profissional 

onde estão englobadas as quatro áreas de desempenho às quais eu, enquanto 

docente, me pautei durante a minha prática pedagógica. É um capítulo que 

engloba informação de cunho eminentemente prático, que retrata de forma fiel 

o processo vivido por mim neste ano de estágio profissional. É também neste 

capítulo que eu exponho o meu Projeto de Investigação-Ação – “A auto 

perceção de liderança dos treinadores do MED”. 

No quinto e último capítulo apresento as Conclusão e Perspetivas para o 

Futuro onde efetuo o desfecho do meu Estágio Profissional e elaboro ambições 

pessoais para o futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

REFLETIR;      CONTEXTO;     FORMAÇÃO;     PROFESSOR;     LIDERANÇA.
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ABSTRACT 

 

This document was prepared under the Professional Stage Course, 2nd 

Year of 2nd Cycle of Teaching in Physical Education in Primary and Secondary 

Education, School of Sport, University of Porto. 

It is the purpose of this work to reflect on knowledge and skills acquired 

during this Professional Stage in the context of actual practice of teaching 

physical education in the 12th class of the School Abel Salazar. In this report is 

also investigated topics related to my purpose on the field, teaching with all their 

meaningful experiences that contributed to my development as a person, for the 

teacher who I was this year given that they both influence each other. 

The organization of this paper divides it into five chapters. 

The first chapter sums up the Introduction to this work. 

In the second chapter, I discuss my autobiographical framework, 

consisting of the same path that my life has taken until today. This chapter also 

covers my initial expectations compared to my entry in Professional Stage – 

Expectations regarding the Professional Stage. 

In the third chapter, I make the Framework of Professional Practice. Here 

I do the legal, institutional and functional of the Internship. 

In the fourth chapter, I’m focused on the Realization of Professional 

Practice which are encompassed four areas of performance to which I, as a 

teacher, acted during my teaching practice. It is a chapter that includes 

information eminently practical, that faithfully portrays the process my 

experienced in this year of Professional Stage. It is also in this chapter I bare 

my-Action Research Project – “Self-perception of leadership of the Sports 

Education Model coaches”. 

The fifth and last chapter deals with my Conclusion and Perspectives for 

the future where I make the outcome of my Internship and work out some 

ambitions for my future. 

 

 

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL STAGE;  PHYSICAL EDUCATION; 

REFLECT;      CONTEXT;     DEVELOPMENT;     TEACHER;        LEADRSHIP; 
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“Daí a educação ser absolutamente necessária e conatural ao homem, 

que se pode definir como um ser educando e educável. De contrário, 

quase não seria homem, pois nasce com potencialidades que não se 

desenvolveriam sem a educação. O problema reside em definir e 

praticar uma verdadeira educação” 

(Oliveira, 1997, p. 13) 

 

 A essência do homem, entre outras valências que o caracterizam, 

prende-se com a sua capacidade para aprender, condição essencial para o 

elevar a um nível superior da sua condição humana. No entanto esta evolução 

só será maximizada se este for exposto a uma formação de qualidade. 

 É absolutamente necessário “conhecer a criança, os seus interesses, as 

suas capacidades, as suas fraquezas… enfim, a criança tal e qual ela se 

apresenta, com a sua maneira própria de utilizar e perceber o meio em que 

vive” (Nogueira et al., 1990, p. 115). 

 É com base neste conhecimento que procuro defender, segundo os 

mesmos autores (1990, p. 115), que “a educação do futuro necessita de 

recorrer a métodos ativos, se queremos que ela se venha a afirmar e 

desenvolver na base de uma axiologia de liberdade e responsabilidade, de 

criatividade e espírito crítico, fazendo sempre apelo à atividade da criança”. De 

facto, estes devem ser valores a privilegiar no contexto de ensino. 

 Foi movido pela ideia anterior e pela vontade em aprofundar o meu 

conhecimento neste domínio que eu me envolvi numa área do ensino 

concretizando-se essa vontade na minha entrada neste 2º Ciclo de Ensino em 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, culminando agora com o 

término do meu Estágio Profissional (EP) integrado no referido ciclo. 

 Foi de facto na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP) que eu fui sensibilizado para a complexidade destas temáticas e de 

certa forma, o facto de nunca conhecer tudo por inteiro fascina-me no sentido 

de continuar em busca de novos conhecimentos. Procuro que esse 

conhecimento se constitua como competências. Essa busca fascina-me e 

move-me no dia-a-dia na procura de ser um melhor educador, quer no âmbito 

do treino quer da escola. 
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 No fundo é esta busca utópica, que pelo facto de nunca estar terminada, 

faz com que eu me envolva e me motive neste caminho que escolhi seguir. 

“Eu amo a exigência, e a dificuldade e é com elas que eu entendo o teor 

educativo, humano e civilizacional do desporto” (Bento, 2008, p. 37). Eu revejo-

me nestas palavras pois é de facto na confrontação com a prática que surge a 

real dificuldade que dá significado a esta busca interminável acerca do 

conhecimento que procuro mais ajustado em relação ao fenómeno educativo. 

Isto exige então que a formação seja contínua. Não se trata de cumprir um 

ciclo de estudos e cessar o processo de formação pois “não basta, em suma, 

que a escola constitua um baluarte de estabilidade capaz de se adaptar à 

mudança com maior ou menor dificuldade. Para se adaptar à mudança, para 

saber estar na mudança, tem de ser capaz de se mudar a si própria” (Correia, 

1991, p. 23). 

 É num contexto de constante mutação onde o conhecimento avança dia-

a-dia que se cria a necessidade do professor se atualizar constantemente. 

 O EP permite-nos dar o primeiro passo mais próximo da realidade que a 

formação inicial de professor possibilita. Depois cabe-nos a nós, professores, 

continuar esse investimento, uma vez iniciado, para toda a vida. 

 “O Estágio Profissional entende-se como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação 

tem como objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino 

de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que 

faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto 

das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação” (Matos, 2012, p. 3). A 

mesma autora (2012, p. 3) define como objetivo geral do EP “a integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 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”. 
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 Este Relatório de Estágio Profissional (REP) pretende rematar de forma 

conclusiva e aglutinadora o meu ano de Professor Estagiário (PE) enquanto 

professor de Educação Física (EF) na Escola Secundária Abel Salazar (ESAS). 

A sua execução será equiparada a uma viagem ao passado onde irei reviver 

sentimentos e pensamentos experimentados durante o ano transato, ao 

mesmo tempo que os confrontarei com bibliografia consultada, algo que pode 

enriquece-los ainda mais à medida que poderei constatar o real significado que 

tais sentimentos e pensamentos adquirem. 
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9 
 

2.1. O meu percurso 

 

O meu nome é Nuno Nelson Morais Faria. Nasci no dia 14 de Fevereiro 

do ano de 1987 na cidade do Porto. Cidade na qual ainda hoje resido. 

No que toca ao meu percurso desportivo, a prática sempre foi uma parte 

fundamental da minha vida. Da minha história, reza uma prática desportiva 

regular de carácter essencialmente competitivo, desde tenra idade até à 

entrada no Ensino Superior. No meu percurso enquanto praticante conto com 

passagens, mais ou menos duradouras, por diversas modalidades, sendo que 

a modalidade com a qual mais me identifico hoje é o Futebol. Não obstante, 

durante a minha infância pratiquei ainda Natação, no FC Porto, e Taekwondo, 

num ginásio local. A prática do Futebol sempre acompanhou as práticas 

anteriores, no entanto, sendo de carácter informal, isto é, praticava na rua, 

conjuntamente com amigos e vizinhos, e aqui nasceu a minha paixão e sonho 

de um dia me afirmar dentro da modalidade. A prática do Basquetebol surgiu 

numa fase posterior. Influenciado por uma referência com quem convivia 

diariamente, acabei por ingressar nesta modalidade e nela permaneci até à 

entrada no Ensino Superior. Joguei durante 9 anos sensivelmente, ligado ao 

FC Porto e já no último ano, ao Maia Basket. 

 À porta do Ensino Superior, o gosto e paixão pelo Desporto guiaram as 

minhas opções rumo à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, à 

data designada de Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. A 

prática desportiva seguiu-se nas aulas das unidades curriculares de Estudos 

Práticos, no entanto dei por terminada a minha prática formal quanto terminei o 

ensino secundário. Gosto de praticar desporto dentro da minha modalidade de 

eleição, o Futebol, fazendo-o de uma forma informal e esporádica. 

 O meu percurso académico teve início no meu ingresso no Ensino 

Primário. Ingressei no Colégio Vieira de Castro onde completei, não só este 

ciclo de ensino, mas também o ciclo de Ensino Básico. De seguida, frequentei 

o Colégio D. Duarte no sentido de completar o Ensino Secundário. Este 

objetivo não foi conseguido, face às minhas confessas dificuldades no domínio 

da Matemática, o que me impediu de concluir este ciclo de ensino. Foi no 

Ensino Recorrente que eu consegui terminar este ciclo de ensino e ingressar 

no Ensino Superior, cumprindo então um desejo pessoal de longa data. 
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Ingressei na FADEUP na qual cumpri o 1º Ciclo de formação (Licenciatura em 

Ciências do Desporto) e do qual transitei para o 2º ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. No entanto, foi no 1º Ciclo 

que despontou o meu sonho e desejo de ser treinador profissional. Influenciado 

pelo Prof. Vítor Frade e fascinado pelas suas ideias, pretendo criar o meu 

percurso profissional tendo diversas referências pessoais como é exemplo o 

próprio, o Prof. José Guilherme e o Prof. Paulo Cunha e Silva. Mas é de facto o 

Professor Vítor Frade que mais me marca neste percurso académico. Isto 

aconteceu por diversos motivos. Foi um Professor que lecionava evidenciando 

uma paixão enorme pelo futebol e isto só por si era bastante cativante para 

mim. No entanto, e o mais importante a meu ver, foi o professor que expunha 

nas suas aulas conteúdos de natureza um pouco diferente daqueles com que 

lidamos na generalidade das unidades curriculares que frequentamos. Este 

lado de compreender um determinado fenómeno à luz de novos conhecimentos 

é bastante motivador para mim. É tanto mais motivador quanto mais os 

reconheço como ajustados à realidade eles se encontram, conferindo-lhes uma 

lógica de aplicabilidade prática. Além disso é uma pessoa que questiona e, 

contagiado também por isso, desenvolvi um espírito crítico que é condição 

essencial para a evolução, tanto enquanto treinador como enquanto docente. 

No final do 1º Ciclo, e dada a conjetura social e situação económica em que 

vivemos, decidi ingressar no 2º Ciclo referido, no sentido de me garantir 

alguma segurança profissional futura, mesmo não sendo esta a minha 

verdadeira paixão. É certo que hoje em dia é difícil entrar no sistema educativo 

a nível nacional, mas dentro de alguns anos ou no estrangeiro, desejo que ser 

professor poderá ser uma alternativa válida. 

Atualmente a realizar o estágio profissional, desempenho a função de 

Treinador na Escola Dragon Force do FC Porto. Na realidade sou um 

apaixonado pelo treino e pela competição e é no Futebol que pretendo 

desenvolver o meu futuro profissional, com o objetivo de alcançar o mais alto 

nível de rendimento. 

Efetuando uma autoanálise, penso que tenho algumas qualidades para 

ser professor que passo a apresentar de seguida. 

Mesmo que num contexto de treino, estou já habituado à prática na 

posição de quem ensina (cinco anos como treinador) porque a meu ver, tal 
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como no âmbito escolar, o treinador também gere um processo de ensino-

aprendizagem. Neste sentido as minhas vivências passadas enquanto 

treinador, aliada à minha formação académica, dão-me já alguma experiência 

para a minha prática docente. 

 Pessoalmente tenho algumas características que, a meu ver, são 

positivas e que encaixam no meu ideal de bom professor que defino de 

seguida. 

 Sou uma pessoa interessada e empenhada em aprender. Interesso-me 

por áreas ligadas à aprendizagem, como a psicologia, e procuro saber sempre 

mais no sentido de aplicar esse conhecimento na prática. Sou altruísta e 

companheiro, o que a meu ver, são características importantes para o 

professor. Importo-me com a aprendizagem e em criar ambientes próprios para 

que esta ocorra da melhor forma. Preocupo-me com o bem-estar dos meus 

alunos, pois acredito que esse bem-estar permite aos alunos estarem focados 

nos objetivos da sua aprendizagem. Sou também uma pessoa calma e 

divertida. A minha forma de estar mais serena permite-me adotar uma posição 

observativa e seletiva. A meu ver, isto é positivo pois não me faz estar 

constantemente a comunicar verbalmente com os alunos, correndo o risco de 

maior parte do conteúdo da informação ser perdida. Pelo contrário, procuro 

focar-me nos pontos-chave e intervir de uma forma mais adequada sobre os 

mesmos. O facto de ser divertido ajuda-me na relação com os meus alunos, no 

entanto sei também que é importante dosear muito bem este aspeto. Sei que 

cada contexto é único e singular, mas percebi que na realidade onde me 

encontro posso recorrer a essa faceta mais divertida da minha personalidade, 

numa fase inicial, para ser melhor aceite pelos alunos. Após esta fase isso 

permite fazer com que os alunos reconheçam em mim tanto um professor 

como alguém que partilha cultura com eles e com quem eles, em certa medida, 

se identifiquem. Uma outra mais-valia que possuo é ter ideias bem definidas. 

Ideias ricas e que se vão construindo e reconstruindo à medida que vou 

adquirindo conhecimento, tanto teórico como prático pois tenho 

simultaneamente abertura para reconhecer onde e quando posso aprender e 

enriquecer as minhas ideias. Estas no fundo são convicções pessoais que eu 

defendo de forma bem vincada. Estas vêm da área do treino e da minha 

experiência adquirida ao longo dos últimos anos. 
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 Ao nível da comunicação, penso que posso extrair mais coisas positivas 

para o processo ensino-aprendizagem, principalmente sendo mais persuasivo 

para com os meus alunos. A minha experiência ao nível do treino tem-me dado 

competências nesse sentido mas sinto que ainda tenho que evoluir mais. Antes 

da comunicação propriamente dita, há fatores que são fulcrais a ter em conta. 

Saber exatamente o que o aluno precisa de ouvir e de que forma eu necessito 

de comunicar com ele, tendo em conta qual o aluno em questão, o contexto e o 

momento em que o faço, em função das suas necessidades. Posto isto, o 

professor deve perceber qual a melhor forma de comunicar segundo o objetivo 

a que se propõe. Isto é bastante complexo pois envolve a interação de muitos 

fatores em simultâneo, mas o reconhecimento desta complexidade é o primeiro 

passo para estar desperto para pensar e refletir sobre a melhor forma de o 

fazer. 

 Outra principal dificuldade que sinto é a falta de cultura desportiva 

global. Como já referi, sou um apaixonado pelo futebol, mas a um nível mais 

global (abrangendo outras modalidades desportivas) a minha cultura é limitada 

e isso é uma fragilidade que fui combatendo ao longo do processo. Isto deve-

se principalmente ao facto de ter tido vivências desportivas noutras 

modalidades. Vivi-as apenas no âmbito escolar o que é bastante díspar 

comparado com as experiências competitivas federadas. 

 

2.2. Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

 

À partida para este EP, eu possuía algumas expetativas. Partia com a 

expetativa de saber como lidar com um processo ensino-aprendizagem numa 

realidade bastante diferente em relação àquela à qual estou habituado, a do 

treino. 

Ao nível das expetativas relacionadas com os alunos, estava presente a 

curiosidade de os conhecer e de me adaptar, sem perder a minha identidade. 

Estava na expetativa de perceber que tipo de turma teria pela frente, se uma 

turma que exigisse maiores preocupações de controlo da minha parte ou não e 

qual a melhor forma de me relacionar com os alunos. Por último mas não 

menos importante, estava na expectativa de perceber o nível de competência 

dos alunos no sentido de perceber que nível de complexidade conseguiria 
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impor nas aulas. No contacto com a realidade, verifiquei que me deparei com 

alunos de um bom nível. Isto é, alunos educados, alunos que revelavam um 

saber estar adequado a uma aula e essencialmente alunos que me 

respeitavam a mim e que se respeitavam entre si. Isto foi um facto bastante 

positivo pois senti que não haveria de ter grande necessidade de me preocupar 

com o controlo da turma. 

No que toca à escola, partia com a expectativa de conhecer uma 

realidade física diferente, uma instituição escolar bastante singular e com uma 

dinâmica própria na qual eu me iria envolver o melhor possível. Na Educação 

Física (EF), por vezes estamos mais presentes numa determinada área física 

da escola, no entanto, existia a curiosidade de conhecer a escola na sua 

globalidade. No fundo conhecê-la por inteiro e aculturar-me a ela. Isto verificou-

se durante o ano, de facto atuamos em determinado espaço mas penso que de 

forma geral, acabei por ir conhecendo a escola na sua dimensão física e 

também funcional.  

Este foi um ano de transição para a escola pois passou a pertencer a um 

agrupamento de escolas. Isto trouxe implicações para o meu trabalho. O corta-

mato é um exemplo disso pois passou a ser realizado numa área abrangente 

às duas escolas geograficamente próximas e agora institucionalmente 

agregadas. 

Havia expectativas em relação ao Núcleo de Estágio (NE). Segundo 

Albuquerque et al. (2005, p. 40) “a situação de estagiário é, ao mesmo tempo, 

de professor e de aluno (…). Por um lado, são estudantes em formação, por 

outro, são professores com plena responsabilidade sobre as turmas 

lecionadas”. Neste sentido, existe alguém que supervisiona esta prática do 

professor estagiário, a professora orientadora (PO) e a professora cooperante 

(PC). Em relação às mesmas, já tinha referências dos professores estagiários 

do ano passado. Por esse lado, parti já com algum conhecimento que de forma 

geral se verificou com a prática ao longo do tempo. No entanto parti sem 

conhecer, o restante núcleo, isto é, as professoras estagiárias. Sabia de 

antemão, que tal como no ano transato, ter um bom grupo de trabalho seria 

importante. Esta era a minha maior expectativa. Estar com pessoas com as 

quais tivesse uma boa relação pessoal e de trabalho. Estas duas dimensões 

acabaram por se concretizar e as expectativas foram superadas. Sempre 
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mantivemos uma relação saudável, fomos unidos e revelamos entreajuda entre 

todos ao nível da partilha e da influência que tivemos uns sobre os outros. 

Por fim, tinha também a expectativa de como me iria adaptar a lecionar 

conteúdos diferentes da modalidade na qual me envolvo no âmbito do treino, 

pois “qualquer tentativa de delimitar um corpo de conhecimento essencial pode 

ser sempre acusada de falhar algo” (Bento et al., 1999, p. 167). Posto isto, 

percebemos que a abrangência de conhecimentos a adquirir pelo professor de 

educação física é amplamente vasta. Neste sentido, era uma grande expetativa 

minha perceber de que forma seria eu capaz de lecionar conteúdos pensava 

não dominar de forma tão consistente como no caso do futebol. Percebi que, 

de forma geral, à medida que ia lecionando determinada matéria, consegui 

lecionar melhor este tipo de conteúdos que a nível técnico não me sinto tão à 

vontade. Era também uma expetativa minha perceber até que ponto poderia 

retirar ensinamentos do contexto escolar para o treino desportivo. Nesta 

dimensão, penso que, apesar de ter retirado algumas ideias que me poderão 

ser úteis, o contributo não foi tão grande principalmente devido às diferenças 

entre contextos. Ao nível do planeamento, percebi que em ambos os contextos 

tem que haver um planeamento claro no entanto no âmbito escolar existe uma 

descrição mais exaustiva do plano de aula que o difere do treino. Os alunos 

com que lidei são muito diferentes dos jogadores que treino pois têm uma 

idade muito superior. A sua cultura é diferente dos desportistas e talvez daí não 

consiga retirar um grande transfer para o treino. O caráter mais competitivo que 

o treino assume é também uma grande diferença na forma como o processo 

ensino-aprendizagem decorre no âmbito escolar o que o influencia desde o 

nível da conceção até à realização e avaliação. São diversas as diferenças que 

ao nível do detalhe fazem com que não haja um transfer tão grande do domínio 

escolar para o domínio do desporto federado. 
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3. Enquadramento da prática profissional  
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3.1. Enquadramento legal 

 

O EP está balizado, do ponto de vista legal, pelas Normas Orientadoras, 

pelo Documento de Avaliação Prática Supervisionada e pelo Regulamento da 

Unidade Curricular Estágio Profissional (Matos, 2012). 

Podemos olhar para o EP como “a natureza complexa, unitária e integral 

do processo de ensino e aprendizagem, bem como as características gerais da 

atividade do professor que decorre num contexto balizado pelas condições 

gerais do sistema educativo, pelas condições locais das situações de educação 

e pelas condições mais próximas da relação educativa, obrigam a uma 

tentativa de integração e de interligação das várias áreas e domínios a 

percorrer no processo de formação e, em particular, no Estágio Profissional, de 

forma a retirar o formalismo das realizações e a promover as vivências que 

conduzem ao desenvolvimento da competência profissional” (Matos, 2012, p. 

2). 

Segundo a mesma autora (Op.Cit) o objetivo geral deste EP “visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

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”. 

Ainda definida pelo documento anteriormente citado, a forma de atuação 

do professor pode ser organizada segundo diversas áreas de desempenho: 

 

 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

 Área 2 – Participação na Escola 

 Área 3 – Relação com a comunidade 

 Área 4 – Desenvolvimento profissional. 

 

Diz-nos o Decreto-lei n°. 74/2006 de 24 de Março, alterado pelo Decreto-

Lei n°. 107/2008, de 25 de Junho, e pelo Decreto-Lei n° 230/2009, de 14 de 

Setembro, pelo Decreto-Lei n° 43/2007, de 22 de Fevereiro (Regulamento do 

segundo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ensino de 

educação física nos ensinos básico e secundário, 2011, p. 2), que “a 

Universidade do Porto, através da Faculdade de Desporto (FADEUP), confere 
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o grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário a quem obtenha, cumulativamente, aprovação em todas as 

unidades curriculares que integram o plano de estudos do respectivo ciclo de 

estudos e aprovação no acto público de defesa do relatório de estágio 

profissional”. Declara ainda o mesmo documento, que “o ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário confere habilitação para a docência de Educação Física e 

Desporto nos referidos níveis de ensino”. 

 

3.2. Enquadramento Institucional 

 

Institucionalmente o EP constitui-se como uma das unidades curriculares 

do 2º ciclo em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário a 

decorrer no 3º e 4º trimestres do mesmo, com início em Setembro e terminando 

no início do último mês de Junho. Tem portanto a duração de um ano letivo. 

Durante este ano, os mestrandos efetuam a sua prática de ensino 

supervisionada (PES) pela professora cooperante (PC), um professor efetivo 

na escola, que está presente em todas as aulas lecionadas efetuando um 

acompanhamento mais próximo e frequente, mas também pelo professor 

orientador (PO), residente na FADEUP que além de acompanhar as atividades 

no âmbito escolar, também fornece orientação noutros contextos como é o 

caso do REP. 

 

3.3. Enquadramento Funcional 

 

Eu integrei a ESAS1, que pela primeira vez durante este ano letivo 

pertenceu ao Agrupamento de Escolas Abel Salazar (AEAS). Neste ano letivo 

2012/2013 assistimos ao processo de agregação entre o Agrupamento de 

Escola S. Mamede de Infesta e a ESAS. Este agrupamento de escolas deu 

origem a uma nova unidade orgânica – o AEAS. Este agrupamento integra as 

Escolas Básicas da Asprela, da Igreja Velha, da Ermida, Padre Manuel Castro, 

Maria Manuela de Sá e a ESAS.  

                                                           
1
 Esta escola situa-se no concelho de Matosinhos, concelho do Distrito do Porto, situa-se no Noroeste de 

Portugal, na Província do Douro Litoral, a norte do Concelho e Cidade do Porto. 
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De referir que a escola possui boas condições para a prática de EF ao 

nível de recursos espaciais e materiais. No entanto, há aspetos que 

condicionam um pouco a lecionação das aulas como a infiltração de água 

dentro do pavilhão gimnodesportivo. No entanto, em termos materiais assegura 

todas as condições para a prática das matérias que lecionei. 

Pertenci ao Núcleo de Estágio (NE) de EF. Este foi constituído pelas 

duas colegas, pela PO e pela PC. É de salientar o papel importante de todos os 

elementos referidos anteriormente no meu desenvolvimento. 

A importância dos colegas PE é clara pois “evidentemente que os 

problemas do quotidiano, por vezes inesperados, colocados pelos estagiários e 

a reflexão conjunta desses problemas impõem a necessidade de os pensar, de 

os discutir, de os tematizar, de articular argumentos que vão dar conta do modo 

como são entendidos e avaliados, do modo como devem ser tratados” 

(Albuquerque et al., 2005, p. 40). Esta partilha aqui salientada foi algo que se 

verificou efetivamente no nosso percurso face aos problemas e desafios que 

cada um de nós ia sentindo ao longo do processo. A influência que 

conseguimos ter uns sobre os outros permitiu ajudar a solucionar os problemas 

encontrados na prática. 

“Os orientadores são citados como sendo a principal fonte de 

conhecimento” (…) (Albuquerque et al. 2005, p. 40) e a importância da PC é 

reforçada pelo facto de que “a ligação ao campo da realidade profissional 

implica, também, uma abertura ao processo de formação à colaboração de 

professores peritos com responsabilidades directas no processo de 

escolarização no ensino (…)” (da Costa et al., 1996, p. 79). 

Verifica-se então, na prática, que nos tornamos professores de uma 

turma que nos é atribuída, embora formalmente seja a PC a professora 

responsável pela mesma. “Aponta-se deste modo para a criação de 

professores capazes de se auto-educarem, sem terem de recorrer 

permanentemente a um supervisor, estando assim criadas as condições para a 

sua autonomização progressiva” (Alarcão, 1996, p. 92). 

O PE vive uma situação de autonomia, no entanto, é uma autonomia 

supervisionada/orientada pela PC que faz um acompanhamento próximo do 

processo. Sempre que necessário este pode recorrer ao auxílio da PC como 

forma de ajudar a superar os problemas. 
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Foi sob esta ideia que que a minha prática se foi pautando durante o ano 

letivo que agora termina. Com autonomia para planear, atuar, refletir e repetir 

este ciclo continuamente sempre com a orientação da PC. Fora deste âmbito 

de cunho eminentemente prático, estive presente em reuniões e outras 

atividades que envolviam a minha turma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realização da prática profissional 
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4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

 Fazem parte desta área, os conceitos de conceção, planeamento, 

realização e avaliação do processo de ensino e aprendizagem. É o objetivo 

desta área “construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de EF” (Matos, 2012, p. 3). 

  

4.1.1. Conceção 

 

A conceção iniciou-se à medida que eu fui efetuando uma avaliação à 

priori do contexto onde estava inserido. Foi necessário conhecer as 

circunstâncias em que iria realizar a minha prática pedagógica para proceder à 

fase da conceção. 

Na prática, a fase da conceção nasceu em diversas reuniões de NE 

realizadas antes do início das aulas onde foram definidas as turmas em que 

cada PE iria lecionar, na definição dos conteúdos a lecionar e ainda no 

conhecimento dos recursos, humanos, materiais e temporais do contexto. 

Foram necessárias várias reuniões no sentido de definir diversas planificações 

contemplando fatores de natureza diversa apresentados anteriormente. Isto 

demonstra que a complexidade do fenómeno é elevada e que, olhando para as 

diversas circunstâncias em interação, é necessária uma articulação de diversos 

aspetos no sentido de conceber um projeto lógico, coerente e fidedigno. 

No entanto, em relação aos alunos, partimos para a prática com pouca 

informação. Isto é, tive acesso a apenas algumas referências dos poucos 

alunos que se mantiveram na turma em relação ao ano letivo anterior. A 

principal fonte de informação a PC que tinha sido professora destes alunos no 

ano anterior.  

Com o intuito de obter mais informações acerca dos alunos, elaborei um 

questionário que solicitei que preenchessem logo na primeira aula, contudo foi, 

no contacto diário que verdadeiramente fui conhecendo os meus alunos. 
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De seguida passo a apresentar alguns excertos do meu diário de bordo 

que revelam as estratégias adotadas no sentido de conhecer os meus alunos: 

 

“Os alunos procederam à Dinâmica de Apresentação onde se iriam 

conhecer melhor. Fiz questão que esta acontecesse nesta aula pois a esta 

turma recebeu muitos alunos novos (apenas quatro transitaram do ano 

passado para a mesma turma) o que criou a necessidade de os mesmos se 

conhecerem nesta fase inicial.” 

(Reflexão da 1ª e 2ª aula, aula de apresentação, 17/09/2012) 

 

“Os alunos preencheram as Fichas de Caracterização Individual, através 

da qual eu procurei adquirir informação fundamentalmente ligada à Educação 

Física mas não só desta natureza.” 

(Reflexão da 1ª e 2ª aula, aula de apresentação, 17/09/2012) 

 

4.1.2. Planeamento 

 

Ao nível do planeamento, podemos começar por referir que o mesmo 

ocorre, em momentos diferentes, a escalas diferentes. “A lógica de realização 

progressiva do ensino, da sua perspectiva sistemática e de continuidade, do 

seu carácter processual e do seu decurso temporal aponta a necessidade de 

diferentes momentos e níveis das tarefas de planeamento e preparação do 

ensino pelo professor: plano anual, plano periódico, plano de ciclo ou unidade 

temática, ou unidade de matéria, ou unidade didática, e plano ou projecto de 

aula. Os diversos planos são, assim elaborados, inter-relacionados (…)” 

(Bento, 2003, p. 59) 

 Na mesma linha de pensamento, também Matos (2012, p. 4) defende 

que devemos “planificar o ensino nos três níveis anual, unidade temática e 

aula, tendo em conta: 

a. Objetivos (adequados às necessidades e diversidade dos alunos e contexto 

do processo de ensino/aprendizagem); 

b. Recursos; 

c. Conteúdos de ensino, tarefas e estratégias adequadas ao processo ensino-

aprendizagem; 
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d. Prever formas de avaliar o processo de ensino/aprendizagem – momentos e 

formas; 

e. Contemplar decisões de ajustamento”. 

Como já referi, foi numa fase inicial do ano que procedemos à 

elaboração tanto do planeamento anual (Ver Anexo 3 – Calendário Anual) 

como dos planeamentos dos três diferentes períodos que compõem o ano 

letivo. Foi difícil, num momento inicial, conjugar diversos fatores como o tempo 

que dedicamos a algumas matérias, que é efetivamente reduzido face ao grau 

de profundidade que é possível de ser atingido em função da quantidade de 

conteúdos a lecionar no pouco tempo disponível. Tivemos, na definição de um 

calendário anual, de conjugar todas as diferentes modalidades em função do 

roulement dos espaços que compõem o pavilhão gimnodesportivo da escola 

tendo ainda em conta a forma como esses espaços têm opção prioritária sobre 

o espaço exterior e sobre determinado tipo de recursos materiais. Conjugar 

todos estes fatores, não foi fácil, principalmente quando ainda não tinha 

experienciado essa dinâmica de funcionamento na ESAS. No entanto, a 

realização destes documentos de temporalidade mais alargada foi possível 

fruto da ajuda da PC. 

 

“Durante um largo período da reunião, estivemos concentrados em 

realizar o nosso Calendário Anual. Houve a necessidade de articular as 

modalidades lecionadas em cada aula com os espaços e materiais o que 

obriga a alguma flexibilidade em termos de logística.” 

(Reflexão da Reunião de Orientação de Estágio, 19/09/2012) 

 

Procedemos também à elaboração do Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC). Realizamos o MEC Geral, um documento que abrange 

informação acerca da EF como o desenvolvimento das capacidades motoras 

condicionais e coordenativas e aprendizagem dos processos de 

desenvolvimento e manutenção da condição física bem como informações 

referentes à realidade da escola. Realizamos também os MEC’s específicos 

das diferentes modalidades desportivas lecionadas. Estes documetnos 

permitiram além da sua função principal que é estruturar o conhecimento de 

uma forma mais adequada e de fácil interpretação e recurso, aprofundar o 
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conhecimento sobre as mesmas. Além disso, permitiu também estruturar, a 

diversos níveis, tanto a fase de avaliação como a fase de planeamento a que 

aqui nos reportamos.  

Numa escala diferente, a Unidade Didática (UD), documento integrante 

dos MEC’s, foi sendo realizada ao longo do ano e após realizar a avaliação 

diagnóstico (AD) das diversas matérias e aferindo assim o nível de 

competências dos alunos. Isto permitiu delinear o nível de complexidade a 

impor na aula de forma mais ajustada às competências dos alunos. Este é um 

documento interessante na medida em que nos confrontamos com imensas 

formas de realização, mas a reflexão e a confrontação de ideias leva-nos a 

optar por uma que consideramos a mais ajustada às circunstâncias. É 

importante referir também que uma UD não é um documento estanque. É um 

documento aberto a alterações face ao modo como o processo ensino-

aprendizagem se vai desenrolando e à forma como o professor acha mais 

pertinente ajustar a ideia inicial às circunstâncias momentâneas. 

 

“Antes da aula, soube que teria menos uma aula nesta UD e como tal, 

na aula de hoje, tive que introduzir mais conteúdos em relação àquilo que seria 

o plano inicial.” 

(Reflexão da 111ª e 112ª aulas, Judo, 17/05/2013) 

 

Nas matérias em que foi aplicado o Modelo de Educação Desportiva 

(MED), fui confrontado com uma nova abordagem de construção da UD que 

contrastava com a abordagem proposta por Vickers (Vickers, 1990, p. 4) que 

eu conhecia. A nova abordagem de construção de uma UD é aplicada e 

ajustada ao desenvolvimento do MED. O “MED é um modelo instrucional 

específico das atividades”. Segundo a mesma autora (1990, p. 3), “o MED traz 

uma perspetiva baseada no conhecimento para o ensino e para o treino do 

desporto e da atividade física”. 

Diferenciando-se desta, a UD aplicada ao MED, trata-se de uma UD 

que, não descorando a distribuição dos conteúdos ao longo do tempo, permitia 

englobar outras informações acerca do MED, como a fase da época, como as 

funções dos alunos ou como o papel do professor. Informações estas que são 

pertinentes no âmbito da lecionação neste modelo adotado. 
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“De seguida falamos também sobre a Unidade Didática (MED). É a 

primeira vez que estou a ter contacto com este tipo de Unidade Didática pois 

no ano transato, a unidade didática contemplada era a do modelo da Vickers. A 

partir desta, que já comecei, criarei o novo modelo aplicado ao MED.” 

(Reflexão da Reunião de Orientação de Estágio, 10/10/2012) 

 

É de realçar que a UD nem sempre foi delineada após a AD, pois no 

caso da Dança por exemplo, a curta duração da mesma e a natureza da tarefa 

(criação de uma coreografia de turma) não a exigia e acentuava a necessidade 

de rentabilizar a totalidade das aulas para as tarefas de introdução, exercitação 

e avaliação sumativa dos conteúdos. Face a esta situação, não foi realizada 

AD e a UD foi elaborada antes da primeira aula da mesma. 

 

“Hoje foi a primeira aula desta unidade didática de Dança. É uma 

unidade didática curta à semelhança da anterior. Neste sentido, e face aos 

objetivos a atingir, pretendo rentabilizar as aulas ao máximo na busca desses 

objetivos. Por isto e pelo facto de objetivo principal ser a construção de uma 

coreografia de turma, ponderamos (em conjunto com a PC) e concluímos que 

não seria necessário realizar a AD pois esta não nos iria retirar ilações 

fundamentais.” 

(Reflexão da 101ª e 102ª aulas, Dança, 30/04/2013) 

 
  
 Neste tipo de UD, recorri à abordagem proposta por Vickers (1990) dado 

que não estávamos a aplicar o MED. 

 No que diz respeito ao plano de aula, Bento (2003, p. 164) define-

o como o “elo final da cadeia de planeamento do ensino do professor”. No 

entanto este apenas é coerente quando articulado com as restantes escalas de 

planeamento. “Com o planeamento da unidade temática dão-se os primeiros 

passos para a preparação da aula. (…) Se as aulas forem preparadas sem ter 

em devida conta todo o quadro do planeamento e análise do ensino, ficarão por 

explorar muitas das potencialidades educativas e formativas de uma disciplina” 

(Bento, 2003, p. 164). 
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Numa fase inicial, foi com alguma dificuldade que consegui perceber e 

efetuar um plano de aula corretamente por dificuldades em estruturar o mesmo 

da forma mais correta. Em seguida transcrevo algumas reflexões onde estas 

dificuldades são alvo de análise. 

 

“No que toca ao plano de aula, temos também de saber bem onde enquadrar a 

informação e aliar textos a esquemas, algo que não aconteceu no último plano 

de aula.” 

(Reflexão da Reunião de Orientação de Estágio, 10/10/2012)  
 

“Ao nível do planeamento, ainda revelo alguns erros na constituição do mesmo. 

Isto prende-se principalmente com o domínio das componentes críticas. No 

entanto sinto que em breve conseguirei corrigir os meus erros.” 

(Reflexão da 21ª e 22ª aula, Atletismo e Futebol, 26/10/2012) 

 

 Em termos genéricos, referenciava mal a informação em função do 

domínio a que se reportava. Por vezes, a informação não era enquadrada no 

devido domínio (objetivos comportamentais e componentes críticas) e tendia a 

não referir palavras-chave no âmbito das componentes críticas o que se 

traduziu num problema concreto que enfrentei durante a realização dos planos 

de aula. Na aula propriamente dita até recorria a determinadas palavras-chave 

e de forma contextualizada em relação às componentes críticas. No entanto 

não as colocava no plano de aula. 

No entanto, com a prática, mas principalmente através do erro, eu 

consegui perceber como construir um plano de aula da forma mais adequada. 

Para isto muito contribuiu a ajuda da PC e das minhas colegas PE. 

Algo que é transversal a todos os níveis de planeamento é o modelo 

utilizado durante este ano. Numa fase inicial, a PC desafio-nos a estender o 

MED, não apenas a uma modalidade como tinha sido realizado pelos PE no 

ano anterior, mas sim a todas a modalidades lecionadas durante o 1º e 2º 

período. Assim foi decidido adotar este modelo nas modalidades de Voleibol, 

Basquetebol Atletismo e Badminton. Daí foi também decidido realizar o Evento 

Culminante envolvendo todas as turmas do NE, sendo selecionadas as equipas 

vencedorars de cada turma em cada uma das modalidades. 
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“Hoje realizou-se o Evento Culminante de Voleibol. Foi um evento que se 

distinguiu pela competitividade, pela emoção, pelo convívio e festividade que 

reinaram ao longo de todo o evento.  

Este começou com a decoração do pavilhão e convívio entre as turmas 

e outros alunos da escola. Logo desde início se vive um clima de festividade, 

característica do MED.” 

(Reflexão do Evento Culminante de Voleibol, 12/12/2012) 

 

De facto, foi muito rico para mim ter passado pela experiência do MED 

nestas diferentes modalidades pois, apesar da forma de funcionamento ser 

semelhante, a especificidade de cada modalidade obriga a ajustamentos a que 

tive que dar resposta como por exemplo passar de uma fase da época em que 

sou o treinador das equipas e passar depois para outra em que supervisiono o 

treino dos treinadores das mesmas. 

O MED “proporciona experiências que são mais completas e autênticas 

em relação ao típico desporto de Educação Física. Neste modelo, os alunos 

não só aprendem de forma mais completa como praticar desporto, mas 

aprendem também a coordenar e a gerir as suas experiências desportivas. 

Eles aprendem também sobre responsabilidade individual e competências 

efetivas sobre pertença a um grupo” (Siedentop, 1994, p. 3). 

O MED “embora não se circunscreva ao ensino dos jogos (…) aposta na 

democratização e humanização do Desporto, de forma a evitar os problemas 

associados a uma cultura desportiva enviesada, tais como o elitismo, a 

iniquidade e a trapaça. Comporta a inclusão de 3 eixos fundamentais que se 

revêem nos objectivos da reforma educativa da educação física actual: o da 

competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo 

desporto, sendo o seu propósito formar a pessoa desportivamente competente, 

desportivamente culta e desportivamente entusiasta” (Graça & Mesquita, p. 

410). 

A meu ver o MED foi mesmo uma mais-valia para o meu processo de 

ensino-aprendizagem, sendo consequentemente positivo também para os 

alunos. Afirmo isto em diversos sentidos. 

Começo por dar ênfase ao lado competitivo que o modelo privilegia. 

Sem a presença da competição, a motivação e o empenho não se teriam 



 

30 
 

manifestado da forma que se manifestaram. Eu tive a possibilidade de 

confirmar isto junto dos alunos já no final do ano numa conversa informal com 

os mesmos. Para isto, em larga escala contribuiu o facto de haver 

constantemente presente um quadro competitivo formal e uma festividade com 

atribuição de prémios associados à competição. Isto foi, a meu ver, o principal 

motor para a forma como o processo foi decorrendo ao longo do ano nas 

diferentes modalidades desportivas lecionadas. As duas equipas procuravam 

sempre a vitória em busca das taças e medalhas destinadas aos vencedores. 

Existiu uma procura da vitória mais intensa porque socialmente, é uma questão 

de prestígio que está em jogo, de sobreposição sobre a outra equipa e de 

afirmação pessoal e coletiva. Isto funcionou como motivação extra para que o 

empenhamento fosse elevado durante as aulas. 

 

“Em jogo, a entrega e atitude colocadas em jogo foram excelentes. 

Guiados por uma motivação que advém da competição, pois os alunos estão 

dentro do espírito que se pretende que os mesmos vivenciem durante o MED, 

a forma como se entregaram ao jogo e à competição foi notável. O equilíbrio 

pontual contribui para que o jogo tenha mais emoção e que seja, 

consequentemente, mais próximo da essência do que é a real competição.” 

(Reflexão da 37ª e 38ª aula, Voleibol, 23/11/2012) 

 

Verificou-se, na constituição inicial das equipas que de facto existiu um 

equilíbrio entre as mesmas. No entanto, não se constatou que fosse um 

equilíbrio nas competições dentro das modalidades, mas sim entre as 

modalidades. Em quatro modalidades diferentes, uma equipa venceu duas e a 

outra equipa venceu as restantes duas. No entanto, dentro de cada 

modalidade, a hegemonia de vitórias pertencia por norma a uma das equipas 

muito por força da presenças de jogadores federados que tinham uma 

influência muito grande nos resultados finais. Nos eventos culminantes, onde 

participavam as equipas vencedoras das diferentes turmas havia já uma 

seleção da melhor equipa que a competição interna efetuava. Isto tornava a 

competição inter-turmas (evento culminante) mais disputada face a um 

equilíbrio maior. Isto fazia crescer a emotividade das circunstâncias 

aproximando o contexto desportivo escolar do contexto desportivo federado. 
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Numa situação, no evento culminante de basquetebol, pelo facto de ser um 

desporto de invasão o que torna a arbitragem mais complicada pois a 

subjetividade do contacto físico fica à interpretação de quem ajuíza o jogo, 

houve uma situação de alguns conflitos entre as equipas que foram 

prontamente serenadas e resolvidas, continuando o decurso do evento sem 

qualquer problema posterior. 

 

“Nós Professores Estagiários fomos sensibilizando os alunos para que tudo 

corresse respeitando determinados valores como o respeito e o fair-play. 

Geraram-se emoções positivas, emoções negativas, mas no final todos 

conviveram sem problemas nem conflitos. Algo que é próprio do desporto e 

que é fundamental neste domínio e não só, agir gerindo emoções. Nem sempre 

é fácil como verificamos, mas se os valores forem incutidos e estiverem 

presentes, então a conduta será menos problemática.”  

Reflexão do Evento Culminante – Basquetebol (13/03/2013)  

 

Fui procurando que as condições fossem de maior emotividade e assim 

procurar aproximar a prática desportiva às condições de prática que se vivem 

no desporto federado.  

 

“Desde logo, o torneio foi configurado nesse sentido e a forma como 

planeei as finais, foram no sentido de estas não se realizarem em simultâneo. 

Pretendia com isto que os alunos que não estivessem a jogá-las pudessem 

criar um ambiente idêntico ao que se viveu no evento culminante de voleibol, 

que no fundo se assemelha mais ao espírito competitivo real que pretendemos 

que os alunos vivam com o MED.” 

(Reflexão da 55ª e 56ª aula, Badminton, 11/01/2013) 

 

A presença do treinador, juntamente com a ação do professor foi 

importante no sentido de intervir sobre algumas situações que se geraram em 

contexto de jogo. A ação do capitão de equipa é também importante nestas 

situações. Os alunos que desempenham estas funções são normalmente 

alunos com influência nos grupos e isso é importante também ao nível da 

resolução de conflitos. Nos momentos de intervalos apercebi-me dos grupos 
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que existiam dentro da turma, no entanto, na aula de EF existiam apenas dois 

grupos, isto é, duas equipas. O treinador até podia não ter uma relação pessoal 

próxima com os seus jogadores fora da aula, mas ali tinha grande influência 

sobre eles. 

Outro aspeto fundamental e que eu senti que despertou curiosidade e a 

vontade de experimentar novas vivências foi o facto de os alunos terem 

experimentado novos papéis. O ser treinador foi o caso mais evidente desta 

vertente do MED pela novidade de desempenhar as suas diversas tarefas. Foi 

na novidade do planeamento de treino, na realização dos exercícios, na 

explicação dos mesmos, na gestão dos jogadores em competição que os 

treinadores tiveram uma maior motivação para a aula de EF. No final, os 

treinadores reconheceram que foram desafios exigentes mas que foram 

também atingidos os seus objetivos com sucesso. Este tema será mais 

aprofundado no capítulo relativo ao Projeto de Investigação-Ação. Mas não foi 

só aqui que os alunos se destacaram, também na arbitragem isso foi 

conseguido bem como no papel de jornalistas.  

 

“O MED é rico pois oferece variabilidade de vivências em diferentes 

funções e isso cria a necessidade de adaptação não apenas como jogador mas 

como treinador neste caso, entre outras funções.” 

(Reflexão da 25ª e 26ª aula, Voleibol, 02/11/2012) 

 

“Na arbitragem, os alunos também estiveram bem. Um pequeno reparo 

para a falta de comunicação entre os árbitros auxiliares e o árbitro principal 

penso ter sido o ponto menos conseguido pela outra equipa da minha turma. 

No entanto, isso é ofuscado pela generalidade da arbitragem que mostrou uma 

postura muito boa. Competência, postura e segurança foram atributos que se 

revelaram manifestos na atuação, principalmente da Madalena Sousa, a árbitra 

principal.” 

(Reflexão do Evento Culminante de Voleibol, 12/12/2012). 

 

No âmbito da arbitragem, de referir que os regulamentos das diversas 

modalidades eram lecionados pelos próprios alunos, isto é, no início do período 

competitivo, eram os próprios alunos que apresentavam os regulamentos. A 
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respetiva sinalética era trabalhada durante as competições pelos árbitros sendo 

que esta função era desempenhada sempre por alunos diferentes. 

 

4.1.3. Realização 

 

“(…) quando se tropeça em algo de novo que não acerta com o que já é 

conhecido, a inteligência pode avançar com novas ordens e estruturas 

sensoriais que formam novas percepções” (Bohm & Peat, 1989, pp. 184, 185)  

 

A Realização, tal como refere Matos (2012, p. 4) é o processo de 

“conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas 

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica. 

a. Recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à 

diversidade dos alunos. 

b. Promover aprendizagens significativas e desenvolver a noção de 

competência no aluno. 

c. Utilizar terminologia específica da disciplina e adequada às diferentes 

situações. 

d. Envolver os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem e na gestão 

do currículo. 

e. Otimizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários domínios, a 

qualidade da instrução, o feedback pedagógico, a orientação ativa dos alunos, 

o clima, gestão e disciplina da aula. 

f. Recorrer a decisões de ajustamento”. 

 Como já referi, a propósito das expectativas iniciais, estava algo curioso 

por conhecer os meus alunos e a dinâmica de relações existentes entre eles. À 

medida que o processo se foi desenrolando fui percebendo que não iria 

necessitar de focar grande parte da minha atenção no controlo dos alunos. 

Apesar de saber que teria que manter um certo distanciamento para que a 

relação professor-aluno fosse a melhor possível, sentia também que não iria ter 

problemas ao nível do controlo da turma pois os alunos sempre me respeitaram 

enquanto professor e se respeitaram entre si enquanto alunos. Isto permitiu 

focar-me mais em aspetos de gestão e de instrução. Isto deve-se ao facto de 
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os alunos terem tido uma postura concordante com um código de conduta de 

comportamento de um aluno respeitador e empenhado. Neste particular, senti 

que deveria cumprir com dois objetivos: o primeiro, o de manter a minha 

posição de professor bem definida e o segundo, o de fazer sentir aos alunos 

que de certa forma eu não estava muito distante deles no sentido de ganhar a 

sua confiança. 

 Procurava marcar a minha postura de professor recorrendo a uma 

linguagem mais rebuscada tecnicamente, mas ao mesmo tempo entendível 

pelos alunos.  

 

“Senti-me bem durante a apresentação. Mantive uma postura adequada, 

recorrendo a uma linguagem formal mas ajustada à capacidade de 

interpretação dos alunos em questão (…) Procurei acompanhar a linguagem 

verbal com uma linguagem corporal expressiva.” 

(Reflexão da 1ª e 2ª aula, aula de apresentação, 17/09/2012) 

 

Procurava também adotar uma postura algo distante no sentido de não 

trazer problemas à minha liderança. Para isto, por exemplo, recusava algumas 

propostas que os alunos apresentavam e assim eles perceberem que a tomada 

de decisão está do meu lado. Eles sabiam que tinha abertura para efetuar 

propostas pois eu sempre lhes dei essa abertura, bem como alguma tomada de 

decisão em determinados aspetos como a escolha dos treinadores. No entanto, 

havia domínios onde a última palavra era minha e eles também sabiam disso. 

 Por outro lado, havia momentos em que me aproximava mais dos alunos 

estabelecendo uma relação mais aberta com eles. Penso que isto também é 

importante no sentido de os conhecer melhor e também de eles me 

conhecerem a mim. Em alguns momentos fora da aula propriamente dita, 

vivenciava curtos períodos de tempo com eles onde partilhava, além desse 

tempo, as suas ideias e as suas dinâmicas relacionais. Mostrava maior 

abertura para me relacionar com eles e fazia por ser mais divertido em relação 

à postura adotada nas aulas. Também em eventos extra-aula, como os eventos 

culminantes ou nos torneios concelhios, procurava adotar uma postura mais 

aberta e informal. Nestes momentos conseguia chegar mais perto deles, isto é, 

da sua essência enquanto pessoas e não apenas do aluno de EF. De referir 
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ainda que mesmo durante as aulas, à medida que os alunos iam chegando eu 

ia iniciando conversas mais informais com os mesmos, muitas vezes 

procurando saber mais informações sobre eles, revelando o meu interesse e 

aproximando-me mais deles. Ainda durante as aulas, contribuía também para 

momentos de maior animação, partilhando momentos de emoções positivas 

para e com os alunos. 

 No cômputo geral, penso que sempre tive uma relação equilibrada com 

os alunos, do início ao final do ano letivo o que se traduziu numa relação 

saudável e sem quaisquer problemas de relacionamento. 

 O saber-estar dos alunos manifestava-se essencialmente ao nível do 

comportamento, e de forma geral, também nos parâmetros de assiduidade e 

pontualidade. Em termos de assiduidade foram alunos exemplares, apenas no 

terceiro período tive pontualmente situações pouco frequentes, como algumas 

faltas a aulas que não eram uma situação muito frequente nos primeiros dois 

períodos. 

 

“Esta aula no entanto fica marcada pelo número de faltas por motivos de 

saúde. Ao todo contabilizam-se três alunos a faltar mais uma aluna 

dispensada. Esta não é uma situação muito recorrente nesta turma.” 

(Reflexão da 109ª e 110ª aula, Judo, 14/05/2013) 

 

 No que toca à pontualidade, alguns alunos chegaram quase 

sistematicamente atrasados à aula por razões alheias à sua vontade, 

nomeadamente por motivo de atraso dos transportes públicos. Por vezes isto 

condicionava a realização da aula no que toca à gestão do tempo das 

atividades planeadas, sendo necessário ajustar o plano de aula. 

 No domínio da gestão, nem sempre consegui gerir as circunstâncias em 

função do que havia planeado para a aula. Isto aconteceu principalmente nas 

primeiras aulas mas de forma mais padronizada, nas aulas de atletismo. 

 Nestas aulas tive dificuldade em cumprir com o planeamento e 

realização pelos motivos que apresento nas seguintes reflexões: 

 

“Os principais problemas sentidos nesta aula foram a gestão do tempo. É já um 

padrão e uma dificuldade minha em planear aulas de forma a conseguir 
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cumpri-las nesta modalidade do atletismo. São vários os fatores que 

contribuem para isso. Os tempos de recuperação utilizados, são mais longos 

devido ao elevado desgaste a que os alunos são sujeitos; os tempos de 

transição são também mais longos com esse propósito; a própria predisposição 

dos alunos para estas aulas não é a mais adequada pois exige um sacrifício 

grande (mental e físico) face à necessidade de continuar a fazer exercício em 

condições de fadiga acentuadas o que torna tudo mais lento.  

Tudo isto está a ser mal contemplado em termos de planeamento face ao 

escasso tempo de duração desta Unidade Didática.” 

(Reflexão da 31ª e 32ª aula, Atletismo, 13/11/2012) 

  

Face aos problemas que senti, existia uma preocupação maior a este 

nível em determinados momentos. Momentos em que eu teria que estar mais 

focado no domínio da gestão do tempo, talvez tanto quanto teria que me focar 

na instrução. Face a isto, alterei a lógica de planeamento dando mais tempo 

para cada exercício. 

 

“A parte inicial correu como planeado tanto em termos de transmissão de 

informação como em termos de gestão do tempo.” 

(Reflexão da 39ª e 40ª aula, Voleibol, 27/11/2012) 

 

Na gestão dos recursos humanos, nomeadamente a distribuição dos 

alunos pelas diferentes atividades, procurei que esta nunca fosse um entrave 

ao melhor funcionamento da aula. Durante dois períodos funcionámos segundo 

a lógica do MED e por natureza, os grupos já estavam definidos, ou eram os 

treinadores das equipas que os definiam. Os grupos do MED mantiveram-se 

durante os dois primeiros períodos. Num período inicial, antes da formação das 

equipas do MED, procurei que tudo fosse planeado de forma antecipada. 

Pretendia equilibrar as equipas à medida que melhor ia conhecendo os alunos. 

 

“Procurei que as equipas fossem equilibradas e a avaliar pelos jogos de 

hoje esse equilíbrio foi evidente.” 

(Reflexão da 5ª e 6ª aula, Voleibol, 24/09/2013) 
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Algo que tinha, para mim particular interesse, mas que por força da falta 

de tempo da minha parte para explorar de forma mais aprofundada, era a 

gestão psicológica e emocional e a criação de diversos climas de aula. Face às 

minhas vivências, não só de professor mas também de treinador, e de alguém 

que procura conhecimento mais aprofundado sobre o fenómeno desportivo, 

tenho sentido que posso explorar melhor esta dimensão no sentido de retirar 

melhor rendimento dos alunos. Isto no sentido de seduzir, envolver e motivar 

para a realização das atividades propostas. Esta predisposição é algo que 

considero essencial para potenciar a aprendizagem, no entanto, dei conta de 

que nem sempre o consegui atingir de forma deliberada. 

No que toca aos espaços e sua gestão na aula, há que referir que por 

vezes as aulas eram planeadas para um determinado espaço mas devido a 

condições climatéricas adversas o espaço da aula teve que ser alterado o que 

obrigava a gerir e ajustar aquilo que havia sido planeado. Face à antecipação 

da possibilidade não haver condições para lecionar num determinado espaço, 

elaborava um plano de aula secundário, caso o plano de aula principal não se 

revelasse viável pelas razões acima apontadas. Este problema punha-se 

essencialmente na lecionação da modalidade de atletismo e futebol, dado que 

estas eram abordadas no espaço exterior. Isto remonta à fase final do primeiro 

período. 

De seguida apresento um excerto de uma reflexão de um desses 

momentos. 

 

“Havia alguma indefinição inicial sobre o local onde se iria realizar a aula 

de hoje. Esta foi planeada para o espaço exterior dada ausência de chuva nos 

últimos dias. No entanto, a chuva que caiu na noite anterior deixou o piso algo 

escorregadio o que criou alguma indefinição.” 

(Reflexão da 67ª e 68ª aula, Atletismo, 01/02/2013) 

 

Mais concretamente, referindo-me aos espaços onde os alunos 

realizavam os exercícios, também estes não eram vistos como estanques, isto 

é, face ao desenrolar dos mesmos, havia a possibilidade de ajustes de forma a 

ir ao encontro dos objetivos propostos como passo a referir nos próximos 

excertos de reflexões apresentadas. 
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“Eu tinha o exercício planeado de uma determinada forma com o 

propósito de conseguir controlar melhor os alunos condicionando-os a 

determinado espaço.” 

(Reflexão da 7ª e 8ª aula, Voleibol, 28/09/2013) 

 

A propósito do reconhecimento de que as circunstâncias espaciais não 

estavam a potenciar o objetivo do exercício, apresento a seguinte reflexão: 

A propósito de uma aula de voleibol, relata-se que: 

 

“O primeiro exercício teve que ser ajustado devido ao espaço. A largura 

da rede não permite que a organização estivesse ajustada. Por isso, durante o 

exercício, tive que colocar apenas um passador que distribuía para as duas 

filas e não dois como previsto inicialmente pois cada um tinha pouco espaço 

para si. Isto teve uma influência positiva no desenrolar do exercício pois 

aclarou alguma confusão de circulação dos alunos e permitiu aos mesmos ter 

mais espaço para a execução das ações técnicas requisitadas. Apesar de ter 

apenas um passador, o exercício decorreu com maior qualidade e fluidez.” 

(Reflexão da 13ª e 14ª aula, Voleibol, 10/10/2012) 

 

Constatei que ao nível da gestão deste domínio, o espaço, a principal 

valência que desenvolvi foi a capacidade de adaptabilidade a diversas 

circunstâncias. Desenvolvi capacidade para ajustar espaços em função de 

objetivos, isto é, definir os espaços para que os exercícios caminhassem no 

sentido pretendido. Por outro lado, havia momentos em que tinha que definir 

objetivos em função de espaços por força das circunstâncias que me permitiu 

lecionar com sucesso em circunstâncias por vezes adversas. 

 Ao nível da instrução, “é inquestionável o papel exercido pela 

comunicação na orientação do processo de ensino-aprendizagem, qualquer 

que seja o contexto em que se estabelece. A transmissão de informação é uma 

das competências fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente 

a sua importância na aprendizagem” (Mesquita & Rosado, 2011, p. 70). 

 Ainda segundo os mesmos autores, “na medida em que a realidade é 

muito complexa, a percepção e a análise desta produzem, sobre a sua 
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representação supõe a perda e a transformações significativas. Esta passagem 

de percepção à representação supõe a perda e transformação de um certo 

número de elementos. Tratando-se de um processo inevitável e até necessário, 

dada a limitada capacidade de processamento humano, (…) a realidade é 

filtrada por cada um, de acordo com as suas experiências e com a sua 

representação do mundo, a interação com os outros, a comunicação, pela 

linguagem, envolve uma transformação da realidade e está sujeita a várias 

distorções” (Mesquita & Rosado, 2011, p. 71).  

 Neste capítulo, eu iniciei o meu percurso evidenciando alguns problemas 

ao nível da comunicação, mas à medida que fui tomando consciência dos 

mesmos, por mim ou por meio da PC e das colegas do NE, fui-me corrigindo e 

de forma geral isso foi conseguido. Numa fase inicial recorria insistentemente 

ao “ok” quando comunicava com os alunos, geralmente em grupo, algo que foi 

desaparecendo com o tempo. Também o facto de repetir em demasia 

determinada informação revelou-se um problema. Aumentava muito o tempo 

de instrução e com efeitos perversos, isto é, os alunos tendiam a 

desconcentrar-se e não retinham a informação transmitida. Isto foi alvo de 

preocupação da minha parte no sentido de passar a transmitir a informação de 

forma mais concisa, objetiva e assertiva. 

 De seguida apresento alguns excertos de reflexões acerca desta 

temática da comunicação que tenho vindo a aprofundar relatando problemas e 

soluções implementadas neste âmbito. 

 

“Por outro lado, penso que o feedback aplicado no sentido de dar dinâmica ao 

exercício atrapalhou alguns alunos,  dado que revelou estar desajustado, 

porque os alunos não estão preparados para fazer as habilidades técnicas 

exigidas, encadeadas com deslocamentos tão rápidos.” 

(Reflexão da 11ª e 12ª aula, Voleibol, 09/10/2012) 

 

“No segundo exercício, devido à sua configuração, já sabia de antemão que iria 

ser difícil chegar a todos os alunos. Escolhendo entre dar feedback a todos os 

alunos ou eles efetuarem essa função em pares onde um aluno, além de ser 

corrigido ainda é observador e corrige o colega, optei pela segunda 

possibilidade que me parece mais rica.” 
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(Reflexão da 21ª e 22ª aula, Atletismo, 26/10/2012) 

 

“Na transição defesa-ataque, iniciei sem oposição para rever as componentes 

críticas importantes desta ação tática mas percebi que os alunos já não se 

recordavam da dinâmica deste exercício, lecionada na aula anterior. Então 

senti a necessidade de parar, reunir todos os alunos e voltar a dar instrução 

como na primeira vez em que introduzimos este conteúdo.” 

(Reflexão da 69ª e 70ª aula, Basquetebol, 05/02/2013) 

 

 No que toca ao processo de instrução, por vezes, principalmente na 

parte inicial da aula onde abordava determinados conteúdos, recorria ao 

visionamento de imagens, quer fotografias quer vídeos, no sentido de transmitir 

um modelo aperfeiçoado daquilo que se pretendia. “A imagem, como veremos, 

tem potencialidades pedagógicas” (Calado, 1994, p. 72), posto isto, “do que 

precisamos é de passar a entender essas muitas imagens, usando-as de 

acordo com as nossas intenções”. (Calado, 1994, p. 18). Recorrendo a esta 

fonte de transmissão de informação, contextualizada ao momento, isto é, 

fornecendo informações sobre conteúdos a abordar nessa aula ou no sentido 

de rever conteúdos abordados em aulas anteriores que são importantes e 

necessitam de revisão.  

 

“Hoje planei a aula de forma diferente face à necessidade de introduzir e 

exercitar alguns conteúdos e ainda superar problemas que os alunos sentiram 

na aula anterior. Face a isto, procurei mostrar um vídeo que me ajudasse a 

transmitir conteúdos de uma forma diferente e sucinta no que toca ao remate e 

ao bloco” 

(Reflexão da 7ª e 8ª aula, Voleibol, 28/09/2012). 

 

“Outra questão pertinente e tentando combater a falta de tempo e de fornecer 

modelos mais exemplares, é a de colocar imagens ou vídeos no blog no 

sentido de pelo menos eles terem referências visuais de componentes críticas 

do movimento já na próxima aula” 

(Reflexão da 15ª e 16ª aula, Atletismo, 16/10/2012) 
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“Introduzimos a fase de deslizamento do lançamento do peso. Com 

dificuldades em determinados aspetos, mas todos conseguiram realizar o 

movimento logo desde início. O facto de eu ter enviado um vídeo sobre a 

técnica em questão terá ajudado a um melhor entendimento da mesma.” 

(Reflexão da 67ª e 68ª aula, Atletismo, 01/02/2013) 

 

 Ainda ao nível da instrução, recorri à exemplificação como forma de 

reproduzir, para os alunos, um modelo do movimento que pretendia em 

determinado momento e onde “cada componente crítica importante deve ser 

salientada e explicada” (Mesquita & Rosado, 2011, p. 98). 

 

“Então exemplifiquei enquanto referia as principais componentes críticas deste 

gesto técnico.” 

(Reflexão da 75ª e 76ª aula, Atletismo, 19/02/2013) 

 

 Ainda a propósito da exemplificação à qual recorria sistematicamente, 

em seguida transcrevo algumas reflexões que considero importantes: 

 

“De seguida, introduzi a pega e transmissão ascendente do testemunho. Antes 

de iniciar o exercício, fiz questão de proceder à sua demonstração para que os 

conteúdos a introduzir fossem bem percebidos pelos alunos.” 

(Reflexão da 75ª e 76ª aula, Atletismo, 19/02/2013) 

 

“Na explicação do exercício, não contemplei a necessidade de uma 

demonstração inicial. Senti apenas essa necessidade após observar numa fase 

inicial o comportamento dos alunos.” 

(Reflexão da 5ª e 6ª aula, Voleibol, 24/09/2012) 

 

 “A demonstração deve ser planeada, devendo o seu executante ser um 

bom modelo” (Mesquita & Rosado, 2011, p. 97). Isto fez com que por diversas 

vezes, juntamente com as colegas PE e tendo já por base os conteúdos que 

iriamos lecionar, nos tivéssemos juntado por diversas vezes para rever/treinar 

diversos conteúdos táticos ou técnicos que iriamos demonstrar nas diversas 

modalidades lecionadas. 
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4.1.4. Avaliação 

 

No processo de avaliação, e como refere Matos (2012, p. 5) devemos 

“utilizar as diferentes modalidades de avaliação como elemento regulador e 

promotor da qualidade do ensino e da aprendizagem e da avaliação do aluno. 

a. Realizar as diferentes modalidades de avaliação: 

b. Definir objetivos e formas de avaliação; 

c. Selecionar ou construir instrumentos de avaliação; 

d. Especificar estratégias adequadas aos objetivos e tarefas a avaliar; 

e. Tratar os dados com eficácia pedagógica. 

f. Refletir sobre os resultados, visando uma intervenção referenciada ao 

sucesso”. 

 De facto, o processo de avaliação é um processo bastante metódico, de 

larga abrangência e que requer um julgamento mais correto por parte dos 

professores. 

 Se bem que processo avaliativo seja definido em colaboração com a PC, 

somos confrontados com a necessidade de o realizar num contexto o mais 

realista possível, isto é, assumindo quase a totalidade das decisões com que 

um professor, na verdadeira ascensão da palavra, é confrontado. Isso permite-

nos viver este processo de uma forma mais autêntica e real, vivenciando as 

dificuldades, complexidade e exigências do mesmo. 

 “A avaliação educativa deve ser sistemática, contínua e integral. É 

sistemática quando obedece a um plano preconcebido – a uma programação – 

e não é feita de modo ocasional ou acidental. A avaliação contínua (…) refere-

se ao facto de a avaliação constituir uma etapa do processo educativo, pelo 

que este deve ser avaliado momento a momento ao longo do seu 

desenvolvimento e não apenas no final do mesmo. A avaliação será, desta 

forma, integral, já que deve ser avaliados todos os elementos na educação 

institucional (…)” (Carrasco, 1989, p. 10) 

 Na operacionalização da avaliação, existia para cada UD uma AD e uma 

Avaliação Sumativa (AS), constituindo uma espécie de marcos que iniciavam e 

finalizavam a UD 
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 A AD era efetuada no início da UD. Tinha como principal propósito 

perceber o nível de competências dos alunos no sentido de definir qual seria o 

meu ponto de partida e a partir dele, delinear os objetivos a alcançar no final da 

mesma. À exceção das UD de Futebol, de Ginástica, Judo e Dança, 

procedemos à sua realização. Todas estas UD tiveram uma curta duração e 

como tal, não foi realizada AD. 

 Numa fase inicial, houve uma particularidade neste aspeto, que foi o 

facto de ter efetuado a AD de Voleibol e de Basquetebol na mesma aula.  

 

“Nesta reunião abordou-se também os moldes em que vamos realizar a 

Avaliação Diagnóstica. Decidi que na minha turma, e dado que necessitamos 

de conhecer os alunos e suas competências nas modalidades de Basquetebol 

e Voleibol, a avaliação irá recair sobre as duas modalidades no sentido de 

efetuar equipas equilibradas na aplicação do MED. Posto isto, os dois primeiros 

blocos servirão para esse efeito, realizando a avaliação diagnóstica das duas 

modalidades. Isto é também possível de executar devido ao reduzido número 

de alunos que constitui a turma. Há um ponto positivo acerca deste facto. A 

turma ganha uma aula de carácter mais aquisitivo.” 

(Reflexão da Reunião de Orientação de Estágio, 19/09/2012) 

 

“Logo aqui me surgiu a primeira dúvida, após uma primeira convicção. Convicto 

de que conseguiria organizar a aula de forma a ter condições, principalmente 

de tempo, para avaliar os alunos da melhor forma dado o seu número reduzido 

(16), algumas dúvidas se levantaram no momento do planeamento da aula. 

Organizei a aula de forma a obter o máximo de tempo possível de jogo, isto é, 

um contexto real de observação dos alunos.” 

(Reflexão da 3ª e 4ª aula, Basquetebol e Voleibol, 21/09/2012) 

 

 Esta AD conjunta de Basquetebol e Voleibol foi necessária face à 

necessidade de delinear as equipas para o arranque do MED. Esta avaliação 

não abrangeu as modalidades de Atletismo e de Badminton e por isso a 

definição das equipas poderia eventualmente ter sido mais equilibrada se estas 

também tivessem sido realizadas. No entanto, também existiria o problema de 
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realizar a AD de uma modalidade a uma distância temporalmente demasiado 

longa da sua realização. 

 De facto, e concretizando a importância de efetuar a AD antes da UD, 

segue mais um pequeno excerto de uma reflexão efetuada. 

 

 “De seguida, introduzi os restantes batimentos e tal como tinha 

verificado na avaliação diagnóstica, os alunos não sabiam o que era o 

bloqueio.” 

(Reflexão da 51ª e 52ª aula, Badminton, 04/01/2013) 

 

 O facto de efetuar uma avaliação à priori permitia-me desde logo 

conhecer os alunos em determinado contexto, pois um aluno pode ter 

capacidades e competências distintas nas diversas modalidades. Neste caso, 

verifiquei na AD que nenhum aluno realizou bloqueio, algo que já sabia de 

antemão, confirmado depois na aula em que abordei este conteúdo. Neste 

caso, a abordagem a este conteúdo foi mais exaustiva e mais contextualizada 

pois era algo desconhecido para os alunos.  

 

“No sentido de melhor o entenderem, estabeleci um paralelismo com a 

modalidade lecionada anteriormente e comparei-o com o bloco do voleibol pois 

o propósito tático da habilidade técnica é semelhante.” 

(Reflexão da 51ª e 52ª aula, Badminton, 04/01/2013) 

 

 No final de cada UD, realizávamos a AS. Com esta, pretendíamos 

verificar o nível atingido pelos alunos no final da UD, comparando-o com o nível 

inicial, para aferir a sua evolução e a adequação do processo instrucional. A 

classificação avaliativa era efetuada em função, não só da evolução dos 

alunos, mas também ao nível das competências evidenciadas. Existiram casos 

concretos de alunos que praticavam uma determinada modalidade lecionada a 

nível federado. Nesses casos, seria de esperar que a evolução fosse muito 

condicionada por um contexto de oposição muito menos exigente relativamente 

ao contexto que o mesmo aluno vive no clube. No entanto, ao nível das 

competências evidenciadas esses alunos encontram-se num nível muito 

avançado em relação aos seus colegas de turma. 
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 No processo de avaliação, existe uma ideia de continuidade do mesmo, 

isto é, não contam apenas o início e fim da UD mas toda a UD, que nos dão 

respostas acerca de como o processo e os próprios alunos evoluem. De facto, 

era uma avaliação contínua que era levada a efeito pois “a reflexão posterior à 

aula, o controlo e análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos, 

constituem um domínio no qual se passa em revista a sua planificação e 

realização” (Bento, 2003, p. 174). 

 Abordam-se aqui duas situações diferentes. Por um lado, a avaliação 

dos alunos, por outra a avaliação do processo ensino-aprendizagem, isto é, a 

avaliação do professor. Vejo “(…) o professor como um profissional 

responsável e autónomo, capaz de participar activa e intensamente na 

avaliação da sua própria função docente (…)” (Rosales, 1992, p. 125).  

 No que diz respeito à avaliação dos alunos, este mesmo autor (1992, p. 

125) alerta para a necessidade de o processo de formação inicial do docente 

estimule no mesmo a sua capacidade de avaliação. Não defende que esta 

capacidade depende apenas dos saberes sobre as diversas matérias, mas sim 

da sua prática, exercitando essa capacidade. 

 Já relativamente à minha avaliação sobre o processo, eu, efetuava 

simultaneamente uma avaliação sobre a minha capacidade de o manter vivo e 

aberto, isto é, ajustável às circunstâncias sem perda de conexão com o que 

havia planeado inicialmente na UD. Isto acontecia, não só na reflexão final, 

mas também na reflexão na ação, isto é, na reflexão que tinha lugar durante o 

desenrolar das aulas.  

 

“Hoje planei a aula de forma diferente face à necessidade de introduzir e 

exercitar alguns conteúdos e ainda superar problemas que os alunos sentiram 

na aula anterior.” 

(Reflexão da 7ª e 8ª aula, Voleibol, 28/09/2012) 

 

 As minhas principais dificuldades no que toca à avaliação prendiam-se 

com a minha capacidade de observação e avaliação de modalidades 

desportivas, onde o meu conhecimento acerca das mesmas me impedia de 

avaliar de uma melhor forma cada uma com as suas particularidades. 
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 “Dentro daquilo que me foi possível então observar, tendo em conta 

condicionalismos do contexto e condicionalismos intrínsecos à minha 

capacidade de análise, defini duas equipas que irão competir entre si. Procurei 

que as equipas fossem equilibradas e a avaliar pelos jogos de hoje esse 

equilíbrio foi evidente.” 

(Reflexão da 5ª e 6ª aula, Voleibol, 24/09/2013) 

 

 A quantificação da avaliação, no que diz respeito a atribuir uma 

classificação ao aluno, também se revelou um processo algo complexo. Isto 

porque envolve inúmeros elementos a ter em consideração, o que exige 

bastante ponderação da nossa parte. Isto ainda é ainda mais agudizado 

quando se trata de uma turma que finda este ciclo de ensino. Não quero com 

isto dizer que é necessário agora compensar algo que foi feito em anos 

anteriores, mas antes no sentido de ter em atenção classificações anteriores, 

mas tendo sempre como referência principal este ano letivo. Também no último 

período, face à necessidade de contemplar todo o ano, notei um acrescento de 

dificuldade e complexidade. No entanto, foi algo que foi feito, e com a 

colaboração da PC, de forma justa e coerente. 

 

4.2. Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

 Segundo Matos (2012, p. 6) as áreas 2 e 3 “englobam todas as 

atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a 

sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação entre a escola e o meio”. 

 Ainda segundo a mesma autora (2012, p. 6), o objetivo das mesmas 

passa por “contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do 

papel do professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem 

como da disciplina de Educação Física, através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora”. 

 Estamos então na presença de uma área que se refere ao envolvimento 

do Professor num contexto que abrange diversos elementos fora da própria 
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aula de EF. Trata-se de um processo social na medida em que se estabelecem 

relações com diversas pessoas e projetos. 

 “A socialização é entendida como um processo de aprendizagem 

durante toda a vida, na qual o sujeito adquire um conjunto de valores, normas, 

condutas. É, portanto, uma cultura aceite por um envolvimento profissional. No 

caso concreto dos docentes de Educação Física, ela far-se-á durante toda a 

vida, em particular, em determinados momentos específicos/críticos (…)” 

(Cunha, 2008, p. 66). 

 No fundo, quando entramos pela primeira vez na escola enquanto 

professores, inicia-se o processo de socialização e de aculturação ao meio. 

Considero portanto que um dos momentos críticos do processo de 

aprendizagem do professor, como referia o autor anterior (Op.Cit), é de facto 

este, a entrada pela primeira vez no real contexto de prática pedagógica. 

 À chegada, o primeiro impacto prende-se sim, com o conhecimento da 

escola, não com a própria lecionação das aulas. Neste sentido, esta é uma 

área capital no entendimento da real abrangência e complexidade da atuação e 

prática do professor no âmbito escolar. 

 

4.2.1. Direção de turma 

 

Dada a minha opção de acompanhar o Desporto Escolar, não estive 

muito ligado à direção de turma. Conheci a diretora de turma da turma à qual 

eu lecionei as aulas ainda numa fase inicial do processo. Numa conversa de 

cunho informal, a mesma referiu que eu não teria qualquer problema em 

trabalhar com os alunos pois todos eles se destacavam ao nível do saber estar. 

Era algo que já estava a conhecer e a perceber em relação aos mesmos. 

Relativamente às reuniões finais de período, estive presente em todas 

elas. Numa fase inicial, também influenciado pela opinião de um familiar que 

está ligado à educação, parti com a ideia de que uma reunião deste âmbito 

seria mais complexa. Posso também estar a tomar o todo pela parte, no 

entanto, as reuniões em que estive presente foram muito sintéticas e sucintas. 

Os professores já tinha lançado as notas à priori, elas foram enunciadas pela 

diretora de turma e não houve grande discussão em torno das mesmas. 

Mesmo na reunião de conclusão de ano, esta foi bastante sucinta e não houve 
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muita discussão em torno das classificações finais. Isto desconstruiu a imagem 

ou o pré-conceito que eu tinha em relação a estas reuniões.  

Na primeira reunião, tive o primeiro contacto com os outros professores 

que lecionavam outras disciplinas à minha turma. Revelou-se um grupo com 

uma dinâmica bastante direta de relações, com uma diretora de turma que 

presidia e empunha bastante ordem e fazia com a reunião decorresse com 

bastante fluência. Ressalvo novamente que não generalizo e numa 

oportunidade futura, a dinâmica dos professores pode ser totalmente diferente. 

Outro preconceito que existe, principalmente em relação à EF, é a 

sobrevalorização de certas notas com o intuito apenas de não descer a média 

de determinados alunos que lutam por objetivos maiores quando na realidade a 

nota proposta não corresponde ao real valor do aluno. No meu caso, não fui 

confrontado com essa situação. A nota de EF por norma era já das melhores 

que os alunos tinham, não por pressões deste género, mas pelo facto de as 

merecerem pelo que conquistaram dentro das aulas. No meu caso particular, 

não se verificou nenhuma destas situações, sabendo de antemão que é um 

dos problemas que os professores encontram através de relatos que ouço de 

colegas. 

 

4.2.2. Atividades Escolares 

 

Durante este ano letivo, não decorreram atividades que têm decorrido 

nos últimos anos. Em conversa com colegas que foram PE na ESAS no ano 

letivo transato, percebi que o número de eventos realizados foi efetivamente 

menor reduzindo-se ao Sarau de Dança organizado por uma professora da 

escola. 

Este Sarau decorreu já no final do ano. Foi uma atividade aberta às 

famílias, amigos e outras pessoas com interesse em assistir ao mesmo. Dado 

que cada turma dos PE elaborou uma coreografia na UD de Dança, era o 

objetivo da organização que estas a apresentassem as respetivas coreografias. 

No entanto, por se tratar de um ano de escolaridade em final de ciclo, numa 

época próxima dos exames nacionais, as turmas não marcaram presença no 

evento em questão. Apenas alguns alunos estiveram presentes. 
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4.2.3. Corta-Mato e Meeting de Atletismo 

 

Estas foram duas atividades realizadas na escola, no âmbito do 

atletismo. 

O Corta-mato foi uma atividade organizada e planeada por todo o 

agrupamento de EF, chefiada pelo coordenador de departamento, incluindo o 

NE de EF em todo o processo. Neste sentido, já com algumas ideias de base 

delineadas, foi feita uma reunião com o objetivo de as discutir e de as difundir 

por todo o agrupamento com o intuito de todos estarmos a par da dinâmica do 

evento. 

 

“Foi importante para mim perceber, principalmente na reunião de 

preparação do corta-mato, a importância de determinados detalhes quer para o 

bom funcionamento do evento, quer para a segurança dos alunos. Refiro-me à 

colocação de fitas e de sinalização de pequenos degraus que podem por em 

risco de lesão dos alunos. A sinalização dos mesmos é fundamental.” 

(Reflexão do corta-mato, 28/11/2012) 

 

Esta reunião demonstrou-se deveras proveitosa para mim neste sentido, 

no sentido de perceber a importância de pequenos detalhes, detalhes que, pela 

minha inexperiência, não contemplava antes de participar neste corta-mato. 

 

“Retiro de fundamental alguns detalhes, que desconhecia, da exigência 

na preparação e realização de um evento deste género. Sinto-me portanto 

mais enriquecido caso no futuro venha a participar na organização de outro 

corta-mato, olhando para as especificidades de cada realidade, mas já com 

alguns contributos que consegui retirar desta experiência.” 

(Reflexão do corta-mato, 28/11/2012) 

 

No que toca ao corta-mato propriamente dito, eu desempenhei funções 

de construção da estrutura do mesmo num momento prévio em relação à 

prova, de distribuição de dorsais aos alunos inscritos e, durante a prova, de 

posto de controlo do percurso realizado pelos alunos. No final, contribui para 
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desmontar o material, nomeadamente, as fitas que sinalizavam o percurso e 

recolha dos dorsais que não haviam sido ainda entregues. 

 

No que toca ao Meeting de Atletismo, tenho de referir numa fase inicial 

que, por motivos de saúde, não consegui estar presente. 

 

“Dada a minha condição, durante a semana passada, eu participei pouco 

naquilo que foi a organização deste evento. Estive presente na preparação 

inicial, quando foram alinhavados os primeiros contornos do mesmo, mas na 

semana que antecedeu o evento e onde o mesmo foi planeado de forma mais 

intensiva, eu não estive presente. Voltei a estar nos preparativos finais, que se 

desenvolveram nos dias anteriores ao evento. Em termos de valências, sinto 

que perdi pois não tive experiências que me permitirão no futuro, ter algumas 

estratégias e soluções para os problemas que a organização deste tipo de 

eventos nos trás.” 

(Reflexão do meeting de atletismo, 13/03/2013) 

 

A organização deste evento ficou a cabo do NE de EF da escola, algo 

que não aconteceu no corta-mato. 

O meeting foi um evento mais complexo. Havia uma maior diversidade 

de provas e isso exigiu mais dos recursos humanos existentes. Quanto à minha 

experiência propriamente dita, fica como testemunho um excerto da reflexão 

realizada. 

 

“No que toca ao evento propriamente dito, o mesmo não começou da melhor 

maneira. Houve um atraso no início das provas. Não no levantamento de 

dorsais, mas principalmente com novas inscrições de alunos que não se tinham 

inscrito previamente pelos mais diversos motivos. Posto isto, e apesar do 

convívio ir distraindo os alunos, alguns perguntavam constantemente quando 

começavam as provas, o que indicava alguma ansiedade da sua parte.  

Com a distribuição das pessoas responsáveis feita, ainda com alguns 

ajustes de última hora, demos início às provas. Eu estive presente na pista, 

com funções de cronometrista. Face ao atraso inicial, o objetivo era que as 

provas tivessem o mínimo de tempo de transição entre elas. Isto originou 
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algum desgaste nas pessoas da organização pois exigiu concentração 

constante, sem pausas. No entanto, com o esforço de todos, as provas 

decorreram de forma célere e o evento terminou dentro do tempo previsto.” 

(Reflexão do meeting de atletismo, 13/03/2013) 

 

Também é importante aqui destacar o papel dos alunos. É uma atividade 

que é construída para eles, à qual eles deram uma boa resposta e mostraram 

que o trabalho foi recompensado. 

 

“Os alunos demonstraram grande competitividade entre si. Notou-se 

empenho de todos em chegar à vitória. Isto diz-me a mim, enquanto professor, 

que estas atividades são de valor para os alunos e que a sua concretização é 

fundamental no âmbito da Educação Física na escola. Neste evento, além da 

competitividade, estiveram outros valores também presentes, como o respeito, 

a amizade, o fair play e destaco aqui uma aluna da minha turma que aquando 

da entrega dos prémios, ao aperceber-se do engano e da atribuição do 

primeiro lugar a si própria quando na verdade ela tinha-se classificado em 

segundo lugar, deu a sua medalha à vencedora, e trocou de lugar com a 

mesma no pódio. Isto foi um exemplo nobre de fair-play e que serve de lição 

para todos, alunos e professores.” 

(Reflexão do meeting de atletismo, 13/03/2013) 

 

No que toca aos alunos da minha turma, foi com satisfação que 

constatei que todos estiveram presentes, alguns como atletas participantes, 

outros que prestaram uma ajuda valiosa em questões logísticas e de 

organização. Foram um bom complemento ao papel dos professores. 

Este evento permitiu também selecionar os melhores alunos nas 

diferentes disciplinas do atletismo no sentido de os convocar para os Torneios 

Concelhios de Matosinhos 

 

Ambas as atividades, o corta-mato e o meeting de atletismo, foram 

atividades que valorizam a minha formação enquanto professor. Foram 

atividades vividas pela primeira vez na pele de professor e como tal, foi a 

primeira vez que vivi as reais exigências que os mesmos acarretam. 
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4.2.4. Torneios Concelhios de Matosinhos 

 

Esta foi também uma atividade na qual o NE de EF teve participação 

efetiva. 

Eu, juntamente com as colegas PE, ficamos responsáveis pela equipa 

de Andebol e de Atletismo. No caso do Andebol, de salientar que a ESAS foi a 

escola organizadora do torneio referente a esta modalidade desportiva e isso 

implicou que estivéssemos também ligados a questões de organização, tanto 

nesta fase de apuramento para as finais, como no evento realizado 

exclusivamente para a apurar os campeões. 

 

“(…) verificou-se que teríamos que estar muito mais envolvidos pois o 

nosso domínio de intervenção passou também pela organização do evento que 

decorreu na nossa escola, na qual recebemos inúmeras equipas. Como é 

evidente, isto envolveu questões de logística muito diversas desde a 

preparação até à realização do evento. Neste sentido, deparamo-nos com 

várias tarefas a realizar. Sob a orientação da Professora Cooperante, fomos 

dando resposta ao que nos era solicitado durante o processo. Isto permitiu-me 

perceber a real dimensão da logística que envolve um evento deste tipo. E isto 

só foi possível pelo facto de ter experienciado este evento. Ou seja, é na 

vivência que se ganha a experiência.” 

(Reflexão dos Torneios Concelhios, 08/04/2013 – 12/04/2013) 

 

No que toca à gestão das equipas (masculina e feminina), este processo 

englobou o treino (anúncio dos mesmos, planeamento, realização e reflexão) e 

a competição (gestão de convocatórias e exercer as funções de treinador 

propriamente ditas). Neste domínio, a nossa atuação foi positiva na minha 

ótica. Realizamos vários treinos que nos permitiram, nas diferentes equipas, 

conquistar objetivos distintos. Deparamo-nos neste caso com duas equipas que 

representavam dois contextos muito díspares. 

 

“Na equipa masculina, em termos de evolução pouco havia a fazer. 

Deparamo-nos com jogadores muito bons e uma equipa constituída quase na 

sua totalidade por jogadores que jogam juntos à muito tempo tanto no clube 
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como na equipa da escola. (…) A equipa acabou por se sagrar campeã dos 

torneios concelhios com mérito próprio. No jogo da final, tivemos uma oposição 

de nível elevado mas à qual conseguimos dar resposta positiva.” 

(Reflexão dos Torneios Concelhios, 08/04/2013 – 12/04/2013)  

 

“Na equipa feminina, a situação é manifestamente diferente. As 

jogadoras não evidenciavam muita qualidade e por aí tentamos através de 

exercícios direcionados para determinados objetivos, procurar acrescentar 

qualidade ao seu jogo. No entanto, sabíamos de antemão que iria ser muito 

difícil que este acrescento fosse notório face ao pouco tempo que tivemos para 

treinar. Isto teve reflexo na competição, apresentando um nível baixo de jogo.” 

(Reflexão dos Torneios Concelhios, 08/04/2013 – 12/04/2013) 

 

Em relação à modalidade de atletismo, a seleção dos alunos estava já 

feita através da classificação que os alunos atingiram no meeting de atletismo. 

No entanto, verificou-se que nem todos esses alunos participaram nos torneios 

concelhios. Este foi o principal problema na preparação do evento. 

 

“Houve uma preocupação na preparação para a prova em convocar os 

alunos e principalmente, em colmatar as ausências de alunos que cancelaram 

a sua participação, alguns numa data muito próxima ao dia do evento. Esse foi 

o principal problema com que nos deparamos e que tivemos que dar solução.” 

(Reflexão dos Torneios Concelhios, 08/04/2013 – 12/04/2013) 

 

No evento propriamente dito, a escola teve bem representada. 

Procuramos ajudar os alunos durante as provas para que alcançássemos a 

melhor prestação possível. Percorrendo as diferentes modalidades como o 

salto em altura, corridas de velocidade, entre outras, distribuímos os recursos 

humanos que englobavam os professores do NE. 

Num plano mais abrangente, abarcando todas as modalidades que o 

torneio englobou, a escola acabou por ter uma participação positiva ao nível de 

prémios arrecadados. 
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“No plano desportivo, conseguimos arrecadar várias medalhas. 

Campeões no andebol masculino e voleibol feminino, fomos ainda finalistas 

vencidos no futsal masculino e ainda arrecadamos algumas medalhas no 

atletismo como por exemplo a medalha de 1º lugar na prova de velocidade 

feminina.” 

(Reflexão dos Torneios Concelhios, 08/04/2013 – 12/04/2013) 

 

4.2.5. Desporto Escolar 

 

No Desporto Escolar, estive ligado à modalidade de tiro com arco. No 

entanto a minha participação foi sempre condicionada pela minha 

disponibilidade para os treinos e competições face às exigências profissionais 

que tenho. A escolha da modalidade foi logo condicionada pois havia horários 

que não poderia frequentar. As competições, realizadas aos Sábados, foram 

eventos nos quais não pude participar pelos mesmos motivos. 

Apesar de ter consciência que poderia ter sido mais rica, esta 

experiência permitiu-me perceber um pouco desta modalidade através de 

material teórico e da prática que tive durante os treinos. 

 

4.2.6. Investigação-Ação – O sentir do Líder no Modelo de Educação 

Desportiva 

 

4.2.6.1. Resumo 

 

Este estudo foi concebido no âmbito do EP e divulgado agora no REP. É 

um estudo de caráter qualitativo em função daquela que foi a opção 

metodológica, entendida como mais ajustada à natureza do objeto de estudo. 

É um estudo com uma amostra bastante reduzida, conta com a 

participação de dois alunos do 12º ano de escolaridade da ESAS. 

Este estudo tem como finalidade conhecer a auto perceção de liderança 

do aluno-treinador no Modelo de Educação Desportiva. Para isso, contribuem 

diversos objetivos específicos como perceber quais os principais problemas 

encontrados na liderança de grupos; analisar mecanismos de desconstrução 

dos problemas encontrados pelos alunos-treinadores; perceber se o MED 
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potencia a aquisição de competências de liderança dos alunos-treinadores, 

entre outros. 

No que diz respeito à Metodologia utilizada, houve uma opção pela 

metodologia qualitativa devidamente justificada. Recorri à entrevista semi-

estruturada como forma de recolher os testemunhos dos dois alunos sobre os 

quais recai esta investigação. Este estudo revelou ser um estudo de caso pela 

sua natureza. O tratamento e análise dos dados foram efetuados através da 

análise de conteúdo. 

Como principal conclusão que retiro deste estudo, foi o facto de ter 

agora percebido que os alunos perceberam e atuaram em função de aspetos 

que eu não tinha percebido antes no desenrolar do processo. 

 

4.2.6.2. Introdução 

 

Dentro da nossa instituição de ensino, a formação de professores, mais 

especificamente neste ciclo de ensino, incentiva bastante os educandos 

(professores estagiários) ao recurso ao MED como modelo estrutural a aplicar 

durante as aulas. É um modelo com qual os alunos convivem logo desde o 

início deste ciclo de ensino, tanto no papel de alunos, vivência adquirida na 

unidade curricular de Didática Específica do Desporto – Atletismo, como no 

papel de professores, no caso da unidade curricular de Didática Específica do 

Desporto – Voleibol e mais tarde, no meu caso e em larga escala, aplicado no 

EP. 

O facto de serem organizados seminários (quer pela faculdade quer por 

outras instituições onde participam diretamente pessoas ligadas à faculdade) 

acerca deste modelo retrata também a importância dada ao ensino do mesmo. 

Conceptualmente, o MED não cobre todas as necessidades que a 

educação exige. O MED é um modelo que permite estruturar as aulas de EF de 

uma forma bastante rica, isto é, criando um contexto ótimo de aprendizagem. 

No entanto, não aborda questões de delineamento e desenvolvimento da 

complexidade das matérias a lecionar; não aborda questões de interação com 

os alunos; não aporta conhecimentos acerca de como abordar uma 

determinada tática ou técnica, etc. Existe então a necessidade de recurso a um 
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outro modelo, como é o exemplo do Modelo Desenvolvimental (Graça & 

Mesquita, 2011, pp. 51 - 58).  

Como referido, foi um modelo ao qual recorri, em larga escala durante o 

meu EP. Se no ano letivo de 2011/2012, os PE adotaram o MED apenas numa 

modalidade, a PC propôs aos PE deste ano letivo, expandir o modelo às quatro 

modalidades desportivas lecionadas durante o primeiro e segundo períodos 

escolares. Isto é, este modelo foi a espinha dorsal do meu processo anual de 

ensino-aprendizagem, face ao desafio lançado numa fase inicial pela PC e pela 

minha experiência e preferência de opção sobre o mesmo. 

Um dos aspetos pelo qual o MED se destaca dos demais modelos 

educativos é o facto de contemplar a diferenciação de papéis, entre eles o de 

treinador, o que acresce alguma pertinência a esta área de estudo. 

Não é novidade que, enquanto treinador, tenho uma admiração especial 

por esta função. Como tal, a minha opção quando confrontado com a 

necessidade de escolha de um tema para este projeto, tenha sido feita em 

função tanto dos meus interesses pessoais (procura de um saber mais rico 

acerca da função de treinador) como da riqueza qualitativa (competência dos 

treinadores no âmbito escolar) de um contexto que serviria de base ao meu 

estudo.  

Dentro do âmbito do MED, a discussão em torno do papel dos 

treinadores é diversa e constante. Trata-se, a meu ver, de uma questão 

bastante subjetiva e contextual. Isto é, não existem nem alunos, nem turmas 

iguais pelo que cada contexto é diverso dos demais. Posto isto, mais do que a 

aplicação e adequação do MED, este estudo pretende “olhar” especificamente 

para a forma como os alunos se vêm no papel de treinador. Pretende-se, de 

forma aprofundada, entender as dificuldades vivenciadas, problemas, 

estratégias adotadas para os combater e os resultados encontrados pelos 

próprios alunos. 

 

4.2.6.3. Finalidade e objetivos do estudo 

 

Durante o processo, em conjunto com a PC, percebemos que as 

equipas delineadas para o MED possuíam bons líderes. Verificamos que 

teríamos, em termos qualitativos, uma boa base sobre a qual me interessou 
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efetuar este projeto. Neste sentido, proponho para este estudo a seguinte 

finalidade: 

 Conhecer a auto perceção de liderança do aluno-treinador no 

Modelo de Educação Desportiva. 

 

Para atingir esta finalidade, propõem-se os seguintes objetivos: 

 Perceber quais os principais problemas encontrados na liderança 

de grupos; 

 Analisar mecanismos de desconstrução dos problemas 

encontrados pelos alunos-treinadores; 

 Determinar qual o grau de autonomia dos Treinadores na 

aplicabilidade do MED; 

 Perceber qual o papel que o MED pode desempenhar na 

descoberta de competências inatas relacionadas com a liderança. 

 Perceber se o MED potencia a aquisição de competências de 

liderança dos alunos-treinadores; 

 Perceber se o desempenho das funções de treinador no MED, 

despertou nos alunos-treinadores, um desejo de futuro 

profissional; 

 Contribuir para um melhor conhecimento acerca das questões de 

liderança neste nível de escolaridade. 

 

4.2.6.4. Enquadramento teórico 

 

Liderança 

 

“A liderança toda a gente deve senti-la e ninguém a ver” 

José Mourinho 

 

A liderança é um processo de extrema importância na sociedade pois 

“em qualquer grupo institucional (família, empresa, sindicato, etc.) a autoridade 

depende de uma estrutura prévia e a sua zona de exercício depende da 

posição, do estatuto ocupado pelo indivíduo nesta estrutura (por exemplo do 
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seu lugar num organigrama hierárquico) ” (Maisonneuve, 1967, p. 81). Estamos 

organizados segundo sistemas e hierarquias e a interdependência dos seus 

elementos é, em larga escala, definida pela capacidade de liderança de quem 

chefia pois “esta visão requer a complementaridade das importantes e 

fundamentais contribuições das entidades administrativas, políticas e técnicas 

operantes a outros níveis superiores como podem ser as administrações 

provincianas e sobretudo das regiões autónomas e nacionais” (Marchioni, 

1989, p. 67). 

Esta temática abrange cada vez mais preponderância e mediatismo no 

desporto, mas a sua abrangência não se resume ao mesmo. No âmbito social 

e político pois segundo Donnelly et al., (2003) a todos os grupos que 

pertencemos (família, desportivo, social, de trabalho ou de estudo) existe uma 

pessoa que é mais influente sobre as restantes. Segundo os mesmos autores, 

todos reconhecemos a importancia dos líderes em grupos, organizações, 

instituições, nações suas alianças. No plano económico a liderança é também 

fundamental pois segundo Donnelly et al., (2003) a globalização dos mercados 

aumentou a exigência na luta pela sobrevivência das empresas onde os líderes 

são elementos importantes nesse caminho. “Necessitamos, pois, de líderes em 

praticamente todas as vertentes das nossas vidas. O desporto não é exceção, 

muito pelo contrário” (Lourenço, 2010, p. 59). A liderança eficaz permite 

exponenciar os recursos, seja de que ordem for, no sentido de retirar dos 

mesmos uma melhor performance. 

A definição de liderança é algo ampla e caminha em sentidos diversos. 

Ilharco & Lourenço (2007) abordam diversas teorias de liderança como a teoria 

Neocarismática, teoria da Inteligência Emocional, entre outras. Lourenço (2010) 

aborda ainda as perpsetivas da liderança transformacional, liderança primal, 

etc.  

Como se percebe, diversos autores escrevem sobre liderança incidindo 

sobre diferentes domínios o que lhe confere tal dimensão. “ (…) o conceito, em 

si mesmo também levanta dúvidas, até pelas suas inúmeras abordagens 

teóricas, tantas vezes discrepantes” (Lourenço, 2010, p. 57). De forma sucinta, 

segundo Barrow cit. por Gould & Weinberg (2007, p. 206) pode-se definir 

liderança como “o processo comportamental de influenciar indivíduos ou 

grupos em direção a objetivos”. 
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Existem várias definições, mas a liderança “trata-se de um poder formal 

– o poder de dar ordens, de decidir, de exigir, etc. -, mas trata-se também de 

um poder informal, não substantivo, que se traduz na capacidade natural que 

alguém tem de influenciar os outros” (Lourenço, 2010, p. 61). 

Entre os vários tipos de liderança, com maior ou menor nível de 

autoridade, com maior ou menor nível de controlo, etc. J. Mourinho cit. por 

Lourenço (2010, p. 62) afirma que “eu não quero castrar, pelo contrário, eu 

quero desenvolver capacidades quer ao nível individual quer ao nível coletivo. 

Portanto, eu não mando, eu guio e, no meu entendimento, guiar é um percurso 

que dá alguma flexibilidade ao nível comportamental, também ao nível mental, 

e por via disso, os jogadores não se sentem algemados e sentem alguma 

liberdade. Assim, se estiverem algemados não saem dali, são dominados por 

alguém, e no dia em que esse alguém – se tal acontecer – lhes tirar as 

algemas eles perdem-se e não saberão o que hão-de fazer. Ora, o que eu 

pretendo é prepará-los para a autonomia que eles terão que ter quer na sua 

vida quer no campo (…) Nessa altura eles têm que ter poder decisório e 

decidir. Têm que ter a capacidade criativa e criar. Nada disto se consegue com 

algemas (…)”. 

Enquanto líderes “apontamos os caminhos que devem ser trilhados e o 

modo como consideramos necessário fazê-lo, o mais possível com a intenção 

de vermos a nossa liderança naturalmente aceite e reconhecida como 

necessária (…)” (Jorge, 1998, p. 39). 

 Parece óbvio que o treinador é um líder. É um líder é diversos domínios, 

como o domínio técnico, pessoal, motivacional e não apenas no domínio 

pedagógico (domínio de maior interesse no âmbito escolar). “O treinador ideal 

nem mesmo no domínio da utopia poderá ser descrito, não existindo em perfil 

único de treinador mas sim uma série infindável deles consoante as 

circunstâncias e respetivas necessidades de intervenção” (Jorge, 1998, p. 38). 

Percebemos então que a atuação do treinador assume um caracter contextual, 

isto é, há a necessidade de o treinador perceber em que circunstâncias se 

move no sentido de melhor ajustar o seu processo. 
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Coesão grupal 

 

 “Não existe liderança que não se dirija a alguém (…) dirige-se 

essencialmente, a um grupo” (Ilharco & Lourenço, 2007, p. 131). Os mesmos 

autores referem que devemos ver um grupo como um “sistema aberto e 

complexo, interativo no seu seio e com o exterior. Trata-se de um todo 

composto pelas partes que são os jogadores individuais, também eles, em si 

mesmos, sistemas em ajustamento ao ambiente, interativos e complexos, que 

encontram o seu enquadramento e projeto no todo de que fazem parte”. 

Nesta investigação faz sentido falar em coesão de grupo, algo que 

exponencie a capacidade dos seus recursos e que permita atingir níveis que 

olhando para os elementos enquanto individualidades não seria possível de 

atingir. Coesão “no seu sentido físico originário designa a força que mantém 

juntas as moléculas de um corpo – daí, por metáfora, a ligação dos indivíduos 

num grupo” (Maisonneuve, 1967, p. 27). O mesmo autor distingue fatores 

intrínsecos e extrínsecos que contribuem para a coesão grupal. Focando-se 

essencialmente nos primeiros, distingue fatores de ordem socio-afetiva “que 

englobam certas motivações, emoções e valores comuns” e fatores de ordem 

operatória e funcional “que atingem a própria organização do grupo permitindo-

lhe (…) satisfazer as suas necessidades e seguir os seus fins” (Maisonneuve, 

1967, p. 30). 

 

Motivação 

 

“Motivação é a arte de fazer as pessoas fazer o que você quer que elas façam 

porque elas o querem fazer” 

Dwight Eisenhower 

 

 “Motivar um grupo de trabalho significa estimulá-lo” (Jorge, 1998, p. 

113). De facto podemos encarar este conceito neste sentido, de estimular e 

exponenciar essencialmente os recursos. Lourenço (2010, p. 96) desmonta o 

conceito de motivação em motivo + ação. Motivação é também fazer acreditar 

de uma forma cada vez mais afincada num determinado motivo, num 

determinado propósito para a ação. Quando o processo de motivar é bem 
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conseguido, a ação é mais forte e mais consistente. Para Haetinger & 

Haetinger (2012, p. 101) a motivação é a mola propulsionadores para a ação 

pois esta “provoca, justifica e conduz o comportamento individual em 

determinada direção e intensidade. Sem motivação, não há vontade de nem 

interesse – quem pode aprender desmotivado?” 

 

Face à riqueza de competências, descritas neste capítulo, que o (bom) 

líder deve possuir percebemos que é benéfico para um aluno, que numa 

experiência positiva, experimente este papel. A necessidade que surge do 

contexto irá potencializar no próprio essas mesmas competências tanto mais 

quanto o sucesso for alcançado pelo mesmo. 

 

4.2.6.5. A opção pela abordagem qualitativa 

 

Reconhecendo o carácter labiríntico de qualquer investigação e a 

necessidade de uma aproximação às perceções dos sujeitos e à complexidade 

das mesmas, considerando igualmente a singularidade do caso, a escolha 

investigativa incidiu claramente num estudo de caso de natureza qualitativa. 

Sendo desejo desta investigação fazer uma aproximação a esta realidade, 

aspirando a um conhecimento detalhado da mesma, a metodologia qualitativa 

é a escolha lógica, dada a sua forte componente descritiva, reconhecendo que 

o sujeito é produto do contexto em que se insere admitindo as várias 

dimensões do mesmo (Miranda, 2008). 

Optando por uma abordagem fenomenológica, integrada no paradigma 

qualitativo, que tem como prática a interpretação e compreensão exaustiva da 

unidade social em estudo, “[a] fenomenologia, que pretende conhecer as 

estruturas de sentido organizadas pelos sujeitos através das interpretações das 

suas experiências, constitui um referente teórico – metodológico (…)” (Silva, 

2011, p. 57). É objetivo desta investigação perceber o significado que os 

diferentes sujeitos atribuem às suas práticas, admitindo que o mesmo 

fenómeno ou prática é sentido e experienciado de diversas formas. De acordo 

com Capalbo (1979), Shutz faz uma distinção entre o mundo social e o natural, 

explicando que no mundo social a realidade é dificilmente mensurável, sendo 

estes fenómenos, que se prestam a uma difícil quantificação, os mais 
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adequados ao uso de metodologia qualitativa como é o caso do estudo em 

questão. 

Neste estudo não é prevista uma definição de conceitos e categorias de 

análise à priori. Aguardamos pelos resultados da análise de conteúdo para uma 

futura definição dos mesmos. 

Kuhn (1996) traz-nos o conceito de paradigma e descreve-o como uma 

prática científica. Um paradigma alberga em si determinadas posições que 

demarcam uma matriz disciplinar que o investigador escolhe adotar e seguir. 

Este paradigma possui métodos, técnicas, teorias e instrumentos próprios que 

devem ser comuns à sua comunidade científica. Ou seja, o paradigma serve de 

suporte disciplinar para dar resposta a todos os desafios investigativos, ajuda a 

definir os instrumentos metodológicos e a futura análise dos dados recolhidos. 

O paradigma, mais do que uma posição, é uma opção de ação 

investigativa. Define os valores e os desejos do investigador para com a sua 

busca do saber. Os paradigmas são então formas de olhar, de percecionar a 

realidade, mais do que uma via de busca pelo conhecimento, é a posição que 

adotamos para com esse mesmo mundo. 

Bogdan & Biklen (1964) consideram que o paradigma qualitativo é 

bastante peculiar nas suas características pois independentemente da sua 

escolha metodológica, a sua análise é sempre feita reconhecendo o 

comportamento humano, como algo significativamente influenciado pelo 

contexto envolvente. Como referido, a investigação qualitativa tem uma forte 

dimensão descritiva, não se apoiando em números ou percentagens mas em 

discursos e imagens reais dos sujeitos, recolhendo-os com os mesmos dentro 

dos seus contextos. A riqueza destes dados minuciosos permite ao 

investigador analisar a sua problemática ao pormenor, e são os dados 

recolhidos que ditam o percurso da investigação, havendo uma constante 

adaptação àquilo que o processo investigativo vai germinando. Sendo desejo 

deste estudo procurar as perceções de liderança dos alunos que 

desempenhavam o papel de líder no MED, faz todo sentido a opção por uma 

abordagem qualitativa que pretende decifrá-las. Primar por um contacto 

próximo com os alunos, explorando as suas conceções acerca das suas 

vivências. 
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4.2.6.6. O Estudo de caso 

 

O estudo de caso corresponde ao modo de investigação concentrado 

num contexto particular de forma exaustiva. Num estudo de caso, o(a) 

investigador(a) lê a realidade de dentro para fora, abordando o seu campo de 

investigação de dentro do mesmo. Pois, numa abordagem qualitativa 

pressupõem-se esta leitura interior junto das práticas dos sujeitos, implicando 

uma análise em profundidade (Santos, 2009). É caraterística do estudo de caso 

a recolha da informação de forma exaustiva possuindo dados empíricos 

descritivos e numerosos, tentando ler a realidade estudada o quanto mais perto 

possível do seu todo. É também comum num estudo de caso o recurso a 

diversas técnicas de recolha de dados, de forma a conseguir esta análise 

aprofundada, “[é] a razão pela qual se recorre de técnicas variadas de recolha 

de informação (observações, entrevistas, documentos)” (Lessard-Hébert et al., 

2008, p. 170). Assim sendo, clarifica-se, que o estudo de caso ajusta-se a uma 

análise pormenorizada de determinada realidade de estudo no seu contexto, 

procurando recolher informação minuciosa sobre o fenómeno em estudo, “(...) 

fugindo ao paradigma tipicamente quantitativo, constituindo um trabalho 

empírico que investiga um fenómeno contemporâneo inserido no seu contexto 

real, onde não são evidentes os limites entre o que é fenómeno e o que é 

contexto” (Miranda, 2008, p. 304). Segundo Coutinho & Chaves (2002) a 

perceção do que é um estudo de caso pode fazer-se através da sua própria 

designação. 

A opção pelo estudo de caso tem por base a consideração de que esta 

investigação se orienta no sentido de um estudo em profundidade. Neste caso, 

procura-se compreender as perceções dos alunos que experimentaram a 

posição de aluno-treinador, mais especificamente quanto às suas vivências do 

papel e prática da figura de líder. Inicialmente foi desejado que a análise 

abrangesse uma realidade mais ampla, estipulando a início um encontro com 

os oito treinadores (o total de treinadores das equipas das turmas onde os PE 

lecionaram); contudo pela escassez de tempo, foi feita a opção concentrar o 

estudo nos dois alunos-treinadores presentes na minha turma. 

Pretende-se com este estudo evidenciar o modo como estes processos 

estão a ser tratados, traçar os seus percursos e limites, perceber a interação 



 

64 
 

que fomenta ou não na turma. Ou seja, de certa forma este estudo pretende, 

de forma mais geral, analisar os efeitos e impactos da aplicação do MED em 

torno das questões da liderança. Fundamentalmente pretende-se descrever as 

diferentes estratégias que estes alunos encontraram para colocar em prática o 

seu papel de líder e como as manusearam para ultrapassar os obstáculos 

encontrados. Pretende-se ainda procurar compreender se a aplicação do MED 

fomenta estas características de liderança ou se estimula as já aqui existentes. 

 

4.2.6.7. Metodologia – Recolha de dados 

 

Nos estudos de metodologia qualitativa as entrevistas podem ser 

utilizadas como método primordial ou como técnica combinada, geralmente 

com a observação participante. Ou seja, a entrevista é usada como método 

quando é reguladora da investigação ou pode ser apresentada como uma 

técnica, quando auxilia outro método. No presente estudo a entrevista foi eleita 

como método de investigação, não respondendo a um outro método. 

Por razões de enriquecimento e fiabilidade deste estudo, foi no início, 

desejado entrevistar os oito treinadores das diferentes equipas, das três turmas 

onde os PE lecionaram. No sentido de aumentar a amostra e acrescentar 

qualidade em termos qualitativo, era também pretendido entrevistar dois 

jogadores de cada equipa. A entrevista aos liderados, tinha como objetivo 

perceber se a perceção de liderança de quem lidera é semelhante à de quem é 

liderado ou tentar perceber as diferenças entre elas, tendo no entanto em conta 

que representam papéis diferentes. 

 No entanto, por questões temporais, não foi possível abranger todos 

estes elementos, incidindo apenas o estudo sobre os treinadores da minha 

turma. 

 

4.2.6.7.1. Participantes / Amostra 

 

 Dois alunos-treinadores entrevistados do 12ºA da ESAS: 

• Um do sexo masculino com 18 anos com vivências desportivas no 

Basquetebol (jogador) – Entrevista I; 
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• Um do sexo feminino com 17 anos com vivências desportivas no 

Voleibol (jogadora) – Entrevista II. 

 

A reduzida amostra constitui-se como a principal limitação deste estudo, 

no entanto, como referido, por questões temporais o estudo não foi alargado a 

uma amostra maior. No entanto, a investigação recaiu sobre os elementos que 

melhor me conheciam e que estavam mais abertos para comunicar comigo. Os 

restantes, por algum desconforto no sentido de não me conhecer, poderia 

retirar qualidade aos seus testemunhos. 

 

4.2.6.7.2. Entrevista semi-estruturada 

 

As entrevistas são caraterizadas de acordo com as escolhas do 

investigador, da estrutura e da direção que este lhes atribui. Assim sendo, 

podemos escolher entre três tipos de entrevistas diferentes: entrevista 

estruturada, entrevista semiestruturada e entrevista não diretiva.  

Relativamente à entrevista estruturada, como o nome indica, esta segue 

uma estrutura bastante demarcada, onde o entrevistador coloca pela mesma 

ordem aos diferentes entrevistados as questões diretas e afere as suas 

respostas. Este tipo de entrevista está muito próximo do método quantitativo de 

questionário, destacando-se deste pela vantagem de ter presente o 

entrevistado e se necessário efetuar algum esclarecimento com o mesmo 

(Miranda, 2008). 

A entrevista não diretiva pretende obter um conhecimento profundo e 

autêntico da experiência de vida da pessoa com o intuito de desenvolver a sua 

biografia; logicamente esta é mais utilizada como técnica dos métodos 

biográficos. 

A entrevista semiestruturada pretende obter informações gerais acerca 

de determinado assunto, a direção desta depende em grande parte dos 

objetivos e das intenções do investigador. Esta permite criar novas entradas, 

explorando conceitos e contextos até aí desconhecidos ao investigador. É uma 

técnica privilegiada para obter opiniões e crenças dos sujeitos acerca de 

determinada realidade, ou seja, compreender o seu ponto de vista. Este tipo de 

entrevista é organizada por tópicos orientadores que englobam em si uma série 
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de perguntas que podem ir desde uma abordagem mais geral a perguntas mais 

específicas e pessoais. Uma grande vantagem da entrevista semiestrutura é a 

possibilidade de o entrevistador colocar ao indivíduo questões que emergem no 

momento, ou seja, não existe nenhuma obrigação de cumprir rigidamente o 

guião, muitas das questões surgem durante a entrevista através das respostas 

do sujeito a questões anteriores. “(…) embora possuindo alguma estruturação, 

sobretudo ao nível dos temas que compõem o guião, permitir-nos-ia o acesso a 

informação rica, complexa e profunda, uma vez que ao entrevistado é dada 

plena liberdade para falar sobre os temas que lhe eram propostos. O facto de o 

entrevistado poder responder exaustivamente e segundo a sua própria 

linguagem faz com que, apesar de ser menos ambígua, este tipo de entrevista 

conserve toda a sua complexidade” (Dias, 1998, p. 38). Neste tipo de 

entrevistas, a mesma entrevista pode ser colocada a diferentes sujeitos e 

acredita-se que os resultados serão sempre diferentes, não sendo algo com 

barreiras demarcadas, a forma como esta flui depende em pouco do 

entrevistador mas principalmente das respostas e até da personalidade e do à 

vontade do entrevistado, que pode colocar questões, dar respostas alternativas 

e levar o próprio entrevistador à necessidade de criar novas questões.  

A entrevista semiestruturada permite sem grande invasão da vida ou do 

contexto pessoal do sujeito, chegar a assuntos fundamentais para a 

compreensão do objeto de estudo. Sem ser muito controlada pelo entrevistador 

consegue esta vitória e pode ainda aferir de outros assuntos pertinentes que 

emergem, como observar os comportamentos e reações não-verbais do sujeito 

às questões. O momento da entrevista deve ser um momento calmo e tranquilo 

em que não exista nenhum tipo de pressão para com o entrevistado e onde é 

possível se este aparentar algum cansaço ou necessidade de repouso, fazer 

uma pausa (Miranda, 2008). 

As caraterísticas apresentadas mostram que a entrevista 

semiestruturada é uma técnica adequada ao estudo que se pretende 

desenvolver, permitindo recolher informação sobre o tema do estudo em 

profundidade sem ser demasiado invasivo para com os alunos. Não é 

aconselhável que a entrevista seja realizada no contexto do entrevistado, de 

forma a evitar que este altere as suas respostas e\ou comportamentos por 

poder ser observado por outros sujeitos, ou o simples facto de estar num lugar 
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onde pertence pode dar-lhe uma confiança excessiva e uma prepotência que 

não lhe é natural. Contudo, por uma questão de respeito pela disponibilidade 

dos alunos, as entrevistas foram desenvolvidas em contexto escolar, evitando 

que os mesmos tivessem que suportar outro tipo de deslocações. Porém, 

desejando evitar os riscos de desconforto e exposição, usou-se a sala dos 

professores do pavilhão como um espaço neutro onde estiveram sempre 

apenas o aluno e o entrevistador. 

Foi notória a intenção dos alunos em alterar a forma de comunicação 

verbal pelo facto de a entrevista estar a ser gravada. Procuraram recorrer a 

uma linguagem mais formal, no entanto isso fez com que não tivessem tanta 

fluidez no discurso. No que toca a outros aspetos, os alunos sentiram-se à 

vontade no ambiente circundante o que vai de encontro às premissas lançadas 

anteriormente. 

No sentido de construir um elemento que me permitisse efetuar a 

recolha de dados necessária, foi então elaborada uma entrevista 

semiestruturada2 a aplicar aos alunos entrevistados. 

 A entrevista está estruturada em três temáticas que se encontram 

diretamente ligadas com a liderança. O primeiro grupo da entrevista é 

relacionado com questões de identificação do entrevistado, além de permitir 

obter estes dados, serve como uma preparação para as partes subsequentes 

da entrevista. Inicia-se a mesma com questões de fácil resposta, desejando 

deixar o aluno entrevistado mais predisposto às questões seguintes. Em 

seguida introduz-se as questões da liderança de uma forma mais lata e da 

experiencia do papel de líder, saltando por fim para experiencia da liderança no 

desenvolver do MED. 

 

4.2.6.7.3. Tratamento e análise de dados - A análise de 

conteúdo 

 

O nome deste processo é claro e exprime logo as suas intenções, 

pretende-se aqui analisar o conteúdo dos dados recolhidos e conferir-lhes 

sentido. Só com este passo dado é que é possível ao investigador fazer o 

confronto tão esperado entre dados empíricos e a teoria. Bardin (1977) vê a 
                                                           
2
 Ver Anexo I – Guião de entrevista aplicada aos alunos-treinadores. 
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análise de conteúdo como um “(…) conjunto de instrumentos metodológicos 

cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

«discursos» (…) extremamente diversificados” (Bardin, 1977, p. 11). A análise 

de conteúdo é uma etapa do processo de investigação, é o passo fundamental 

em que o investigador analisa todo o material empírico recolhido. São definidas 

categorias e geralmente subcategorias como estratégia de agrupar e organizar 

a informação recolhida, estas categorias são definidas pelo investigador e 

pelos seus critérios de seleção. A estas categorias Bardin (1977) só lhes 

certifica qualidade se cumprirem os requisitos de “exclusão mútua”- a categoria 

deverá ter uma ótima definição que faça com que cada elemento tenha o seu 

lugar, pertencendo apenas a uma categoria e não ser questionado a sua 

pertença a outras; de “homogeneidade”- para que a exclusão mútua seja 

cumprida importa existir a homogeneidade que é conseguida através de um 

único princípio de classificação por categoria; de “pertinência” – “o sistema de 

categorias deve refletir as intenções da investigação”, como tal a categoria 

deve ser definida de acordo com o quadro teórico presente e com o material 

absorvido; de “objetividade e fidelidade” – os mesmos critérios de codificação 

para todas as categorias e de “produtividade” (Bardin, 1977, pp. 147-148), 

quando as categorias são férteis produzindo “hipóteses novas e em dados 

exactos”. Todos estes critérios são cumpridos na categorização da presente 

investigação. Segundo a autora a categorização “(…) é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação (…) 

As categorias são rúbricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos (…) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão 

das características comuns destes elementos” (Bardin, 1977, p. 145). 

Para este estudo foi então decidido utilizar a metodologia de Bardin, com 

categorias definidas à posteriori, mantendo a expectativa daquilo que a colheita 

de dados nos iria fornecer e mostrar relevante de explorar. Esta técnica 

consiste em distribuir o material empírico por um conjunto de categorias (e 

subcategorias se necessário) na tentativa de organizar os resultados obtidos. 

Estas categorias não foram definidas à priori mas são sim resultado dos 

conteúdos das partilhas dos alunos entrevistados. Uma categoria é mais ou 

menos completa consoante a frequência com que a sua temática é referida nos 

discursos dos participantes.  
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A definição de categorias não é um processo simples, visto que não é 

um trabalho estanque mas que vai acontecendo ao mesmo tempo que a 

análise de conteúdo vai decorrendo, retirando e juntando pequenas peças é 

encontrada uma categoria, como que uma temática abrangente, onde cabem 

os diferentes registos. Ao longo da análise de conteúdo foi tarefa árdua definir 

estas categorias e mesmo batizá-las, sendo a primeira vez que se aplicou esta 

técnica. 

A análise de conteúdo destas duas entrevistas deu origem às seguintes 

categorias: 

 

Análise de Conteúdo – Categorização: 

 
Categorias: 

 
Definição: Sub-categorias: 

Conceitos e palavras-
chave: 

Retratos do 
Treinador 

Através dos relatos e 

partilhas dos alunos 

entrevistados, esta 

categoria concentra as 

perceções dos mesmos 

acerca da figura do 

treinador. As dinâmicas 

que este papel implica, 

as suas características e 

as dificuldades 

encontradas no seu 

exercício. 

Dinâmicas do 
papel do 
treinador 

 
• Treinador; 

• Jogo; 

• Personalidade; 

• Questões de 

sucesso e insucesso; 

• Tolerância à 

frustração; 

• A derrota; 

• Empowerment; 

• Comunicação 

interpessoal; 

• Motivação; 

• (…) 
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Vivências 
do MED 

 

Tenta-se perceber quais 

as vivências do MED 

enquanto aluno-treinador. 

De que forma estas 

mesmas vivências 

potenciaram ou 

estimularam capacidades 

de liderança nos alunos. 

É também aqui explorado 

o conceito de coesão 

grupal, apontado pelos 

entrevistados como um 

dos maiores feitos do 

MED. 

Questões de 
Liderança 

• MED; 

• Liderança; 

• Democracia; 

• Capacidade de 

escuta; 

• Trabalho de equipa; 

• Coesão grupal; 

(…) 

Coesão grupal 

Quadro 1 – Análise de Conteúdo: Categorização 

 

Estas categorias depois de analisadas incentivam a uma nova reflexão. 

E esta será a fase mais importante do estudo, onde se contrapõem os dados 

recolhidos junto dos sujeitos entrevistados coma teoria previamente mobilizada 

e se produzem resultados. 

 

4.2.6.8. Resultados e Discussão 

 

Ser treinador no MED - perceções de liderança 

 

O ser humano é um ser instintivamente social, como tal habita em 

sociedade, possuindo mesmo esta necessidade de interação e comunicação 

social (Giddens, 2004). Estas sociedades não são nada mais do que uma 

formação composta por inúmeros grupos, todos entre si bastante diferentes. 

Pela necessidade de socialização intrínseca à nossa natureza humana, como 

seres biopsicossociais o integrar e fazer parte de um grupo fará parte do 

quotidiano humano. Nestes grupos que agora se discutem nota-se a sua 

pluralidade; podem ser tão distintos como o seio familiar, o grupo de pares, o 
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grupo profissional, o grupo escolar, o grupo desportivo, etc. As questões da 

liderança mesmo que, mais ou menos evidentes ou pressentidas, estão sempre 

presentes na construção grupal. Esta nossa participação social manifesta-se 

em todos os domínios, sejam eles académicos, familiares ou profissionais mas 

também a nível político, religioso ou recreativo (Jodelet, 1989). 

Falando ainda acerca do conceito de grupo, este não se prevê apenas 

como o "ajuntamento" de um determinado número de pessoas. As pessoas que 

formam um grupo além de interagirem partilham crenças e ideais. Além da 

interação frequente, o grupo possui normas e valores comuns, crenças 

semelhantes, reconhecem-se uns aos outros como pertencentes desse mesmo 

grupo e habitualmente trabalham em conjunto pelo atingir de determinado fim. 

Tendo estas características que definem um grupo em consciência, depressa 

se identifica a turma da qual emergem os participantes do estudo, como um 

grupo (Correia, 2013). Estes alunos além de frequentarem a mesma turma 

formam um grupo nesta disciplina (EF), unidos especialmente pela aplicação e 

desenvolvimento do MED. Foi no seio desta turma que se procurou fazer uma 

aproximação às questões da liderança. Acreditando que a liderança está 

presente na existência de todo o grupo, procurou-se desvendar que 

implicações teriam as vivências do MED nestas mesmas questões de 

liderança. Este estudo procura especificamente o aluno no lugar de treinador, 

de quem se espera à partida uma prática do papel de liderança. Uma das 

vantagens e motivações pela opção da abordagem qualitativa faz-se por isso 

mesmo, pela possibilidade de uma aproximação íntima ao sujeito investigado 

(o aluno-treinador) e pela recolha viva das suas perceções após a sua 

experiência. Junto destes alunos, tentou-se entender que perceções possuem 

da posição do treinador, das suas práticas e como se desenrolou a vivência de 

todo este papel - dificuldades, estratégias de resolução e potencialidades 

exploradas ou desenvolvidas. Neste papel, são então especificamente 

abordadas as questões da liderança, pela busca de responder à finalidade que 

conduz este estudo: Conhecer a auto perceção de liderança do aluno-treinador 

no MED. Ou seja, de que forma é vivida e sentida esta liderança na prática e 

exercício de tal papel. Esta finalidade resulta das próprias interrogações 

investigativas que foram sendo formuladas consoante o aproximar ao contexto 
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e ao grupo, sendo uma delas: será que a especificidade do MED estimula nos 

alunos maiores conhecimentos e competências de liderança?  

No sentido de melhor compreender os resultados do estudo, as 

perceções encontradas, importará fazer uma breve abordagem teórica às 

noções e conceitos de liderança, especificamente em contexto desportivo e 

escolar. Esta conceptualização teórica faz-se num registo breve e sucinto, 

relembrando que já foi feito um enquadramento teórico acerca do tema no 

início do estudo. 

Discutir o conceito de liderança é deparar-se automaticamente com 

diferentes marcos teóricos, porém, todos eles parecem reconhecer não a 

necessidade mas a existência frequente de líderes em toda a construção 

grupal. Quanto à necessidade de um líder grupal, algumas discussões se 

levantam, havendo quem defenda que os grupos podem coabitar numa 

harmonia utópica em que não exista a necessidade da definição deste papel. 

Labourdette & Scaricabarozzi (2010) defendem que um líder é uma figura 

poderosa que magnetiza todos os outros, fazendo com que estes cumpram 

objetivos e desejos. Brandão & Carchan (2010) não vão muito longe da opinião 

dos autores anteriores e escrevem que o líder, que pode ser eleito ou emergir 

espontaneamente, possui a capacidade de influenciar e motivar as pessoas a 

que trabalhem juntas. No presente estudo o papel de líder é algo quase que 

imposto e dito à turma que terá de existir a figura do treinador, porém é o grupo 

de alunos que elege esta figura: 

 
“Aahh … eu nunca fui, nunca tive esta oportunidade de ser líder e quando 

me … quando me propuseram logo imediatamente, “olha tu vais ser a 

nossa treinadora” …e eu “pronto vamos lá”, é um desafio e eu gosto de 

desafios. E … sem dúvida ajudou-me a ter um novo espírito de liderança, 

ajudou-me a compreender o que é que é estar no lugar do treinador (…).” 

Entrevista II 

 

A turma dividida em dois grupos (duas equipas definidas pelo professor) 

reúne para a eleição do seu líder, aquele aluno que vai ocupar a posição de 

treinador e conduzi-los desejavelmente à vitória. Esta escolha que à partida 

poderia ter sido demorada e até conflituosa, não se procedeu assim. A turma 
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com bastante maturidade e num processo claro, rapidamente elegeu os seus 

líderes. De géneros diferentes, estes alunos tinham em comum o facto de 

serem praticantes de uma das modalidades desportivas lecionadas (voleibol e 

basquetebol). Com mais ou menos surpresa, esta eleição foi encarada com 

ânimo mas também com consciência da exigência da sua prática.  

Os resultados do estudo de Brandão & Carchan (2010) mostram que a 

prática de um treinador têm drásticas influências na postura e no 

desenvolvimento desportivo de um jogador. Gomes & Cruz (2006), tendo 

levado a cabo um estudo em que entrevistam quatro treinadores de alta 

competição, reconhecem que as ações destes profissionais influenciam não só 

o desenvolvimento motor e o empenho desportivo do jogador, mas também o 

seu próprio desenvolvimento e crescimento psicológico e consequentemente 

social. Tendo isto claro, denota-se que de facto a figura do treinador, terá numa 

equipa desportiva um papel muito demarcado. Mais do que um profissional 

com funções de preparação táticas técnicas ou físicas o treinador, à 

semelhança de outras figuras pedagógicas, assume também o papel muitas 

das vezes de orientador, mediador, conselheiro, pedagogo e de exemplo, 

especialmente quando lida com camadas mais jovens. Esta reflexão serve para 

reconhecer que foram impostas, a estes alunos-treinadores, algumas 

implicações e que as mesmas acarretaram algumas dificuldades. Pois apesar 

de liderarem com um grupo já conhecido, o exercício do papel de líder (pelo 

menos nestes contornos) é agora novidade. Estas dificuldades não são 

ignoradas pelos alunos entrevistados: 

 

“No que não sabia, eu procurei saber, tentei esclarecer as minhas dúvidas, 

tanto em exercícios como em situação de jogo e tentei sempre dar-lhes 

quase um apoio e … e acho que eles compreenderam o tipo de técnica, o 

tipo de jogo, e situação.” Entrevista II 

 

“… tive dificuldades como é óbvio, ninguém é perfeito. No Voleibol acho 

que foi onde se mostrou mais como nunca tinha … como foi a primeira vez 

é complicado e também tive que recorrer bastantes vezes à equipa 

adversária, para … para retirar alguns exercícios que podiam ser bons 

para nós … para a minha equipa.” Entrevista I 
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“Alguns foram superados com mais facilidade do que outros. Tive desafios 

individuais e desafios em coletivo … em coletivo. O … momento que eu … 

que o desafio foi mais superado foi quando ganhamos o … a competição 

do MED de voleibol. Não sabia, não estava com confiança que 

pudéssemos talvez fazer tão boa figura como fizemos mas no fundo fiquei 

muito orgulhosa também porque sei que foi metade do trabalho meu e 

metade de … trabalho que sei que fui eu que meti na cabeça e foi muito 

gratificante para mim, é uma das coisas que levo com mais recordação 

daqui.” Entrevista II 

 

Percebe-se que além da interação com os colegas e das dificuldades 

que daí podem advir, pois a gestão de grupos atrai as suas complicações, 

denota-se uma envolvência da aluna no seu papel enquanto líder deste grupo e 

uma responsabilização quanto aos seus sucessos e insucessos. Na verdade, 

quando discutido com os alunos a sua experiência de liderança e as 

dificuldades da mesma, ambos apontam o insucesso como o percalço mais 

temido e o mais difícil de ultrapassar: 

 

“Em termos negativos acho que é … os insucessos. Os insucessos é a 

única coisa que … nenhum treinador gosta de perder … pronto … acho 

que é isso.” Entrevista I 

 

“ (…) das derrotas em si, sei que a equipa … sei que ajudei os meus 

colegas e eu a evoluir muito apesar de … a vida não é só vitórias, mas 

também atingimos outras vitórias. Vitórias principalmente na evolução e na 

cooperação em grupo.” Entrevista II 

 

 O insucesso é encarado pelos alunos-treinadores como um problema 

com o qual é necessário lidar e ultrapassar. Na derrota nas competições 

formais organizadas, receiam ter esse contacto com a derrota e como 

consequência desta, com o desânimo da sua equipa. Porquê este receio que 

parece mais direcionado com o abalo emocional da equipa do que com a sua 

própria prestação?  
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 Sousa, Rosado, & Cabrita (2008) ao debater as questões de sucesso 

e insucesso de atletas de alta competição, constatam que a perceção destes 

conceitos varia consoante a personalidade do sujeito. O que faz sentido, 

quando se esclarece que todo o indivíduo é uma unidade singular, logo as suas 

perceções brotam essa mesma singularidade. Contudo, o sucesso é sempre o 

mais desejado e para o insucesso são mobilizadas diferentes estratégias de 

coping e aceitação ou superação. O desporto caracteriza-se pela competição, 

sendo a característica que o define como tal. Existindo a atividade física que 

envolve igualmente o exercício motor mas que está isenta desta dimensão de 

competição. Como tal, se se age pela competição a vitória é o desejo de cada 

treinador e quando esta não acontece, habitualmente recaí uma maior 

responsabilização sobre o treinador, sendo que se este é o líder deverá formar 

o seu grupo da maneira mais adequada e mais propensa à vitória. 

   

“(…) o treinador tem uma função mais de apoiar os jogadores mas acho 

que é necessário que todos, tanto o treinador como jogadores, ajudem. Eu 

ajudei-os a eles em certos … em certos … em certos pontos mais no 

basquete como era um desporto que já pratiquei mas também … também 

eles me ajudaram bastante para tornar mais fácil a minha … o meu papel 

digamos assim (…) ” Entrevista I 

 

“(…) eu nunca deixei de fora nenhum jogador, dei sempre as mesmas 

oportunidades aos outros. Também eles … eu tentei implantar essa ideia 

mas também eles sabiam bem que às vezes tínhamos que por os 

jogadores mais fortes e outros deixar mais um bocado de lado. Também 

eles foram um bom meio para eu me organizar neste aspeto.” Entrevista II 

 

Em ambos os alunos-treinadores entrevistados, percebe-se que existiu a 

intencionalidade de envolver os colegas jogadores no processo de tomada de 

decisão, fazendo com que este processo fosse uma experiência partilhada e 

como tal de responsabilização mútua. Se a liderança é o processo que engloba 

a fomentação de um grupo pelo atingir de objetivos comuns, passa pelas 

funções destes alunos-treinadores a motivação dos seus jogadores para o 

alcance do sucesso. Esta motivação é mais depressa conseguida pelo 

processo de envolvência dos jogadores, através da transmissão e partilha de 
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ideias, da consulta na tomada de decisões, assim como o feedback das suas 

práticas (Hernandez et al., 2012). 

 

“Eu tentei sempre ter a opinião de todos. Eu perguntava se toda a gente 

concordava porque eu não sou nenhuma … não sou nenhuma … posição 

superior, sou uma aluna como eles, que me foi destacada essa e eu 

apenas assumi a responsabilidade no que toca a … a … a organizar a 

equipa e que tive sempre a preocupação de saber o que é que todos 

achavam e a aceitar a crítica e a aceitar ideias e a aceitar … e a dizer que 

talvez pudéssemos, talvez não pudéssemos fazer isto mas sempre em 

conformidade com a opinião deles.” Entrevista II 

 

Como relata a aluna entrevistada, esta postura inclusiva poderá estar na 

verdade relacionada com o facto de a aqui figura de treinador ser alguém que 

pertence ao grupo dos atletas. Alguém com a mesma idade e com o mesmo 

estatuto de aluno, apenas aqui acrescido desta função. Porém, este exemplo 

de envolvência dos atletas serve para experiências futuras em que perante 

situações semelhantes, o aluno poderá aplicar novamente uma metodologia de 

treino que envolva a sua equipa. 

 

“Aaahhh ... sim claro … acho que é importante … se puder … acho que é 

importante todos terem uma experiência desta não só para … uma 

possível futura profissão acho que a liderança é … é sempre necessária.” 

Entrevista I 

 

“Aahh … eu nunca fui, nunca tive esta oportunidade de ser líder e quando 

me … quando me propuseram logo imediatamente, “olha tu vais ser a 

nossa treinadora” …e eu “pronto vamos lá”, é um desafio e eu gosto de 

desafios. E … sem dúvida ajudou-me a ter um novo espírito de liderança, 

ajudou-me a compreender o que é que é estar no lugar do treinador (…).” 

Entrevista II 

 

Abordando mais especificamente as questões da liderança pela prática 

do MED, os alunos relatam a experiência como muito positiva. A experiência 

fomentou nos alunos a estimulação das competências de liderança que muitos 
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admitem serem escassas. Encaram esta experiência como uma ferramenta 

para a vida futura tanto profissional como académica, sendo que a maior parte 

destes estudantes irá agora ingressar no ensino superior onde poderá explorar 

estas capacidades agora aprendidas. 

Ainda acerca das suas vivências do MED, os alunos concluem, no final 

desta etapa, que uma das suas grandes vantagens é a coesão grupal que 

fomentou no grande grupo - na turma. A metodologia deste modelo potenciou 

uma maior envolvência por parte de todos os alunos e uma maior aceitação 

destas práticas. O que estará possivelmente relacionado por a figura de 

liderança fazer parte do seu grupo de pares, ser um elemento com o qual se 

identificam. 

 

“Ora bem, acima de tudo acho que o Modelo de Educação Desportiva é 

uma forma também de unir, neste caso, de unir uma turma. De saber … de 

obriga-los a ter um … um … uma ideia desportiva assim mais profunda e 

também uma maneira de … de lhes dar um bocado de competição. Porque 

acho que isso é importante para a vida. (...)”  

“Ora bem … aspetos positivos … como já disse acho que na … pode ser 

na … nossa turma acho que ajudou-nos bastante a ficarmos mais … mais 

amigos, já convivemos muito mais do que no ano passado, por exemplo, 

não tínhamos um estagiário e a turma separava-se bastante, não havia 

esta ligação (…)” Entrevista I 

 

"Eu não conhecia quase … eu não conhecia alguns, não sabia como é que 

eles eram em contexto de aula mas que ao longo do tempo, nos primeiros 

meses foi uma surpresa nunca pensei que podíamos ter um espírito de 

grupo tão bom dentro de uma aula e que … mas também em … digo isto 

com o meu grupo mas também com o grupo dos outros e que a coesão 

surgiu instantaneamente." Entrevista II 

 

Na verdade, a coesão grupal é aquilo que os alunos identificam como a 

maior vitória da aprendizagem desportiva pelo MED. Consideram que a 

formulação do mesmo, inclusive a experiência dos diferentes papéis pelos 

alunos, aumenta as suas interações e a necessidade de comunicação, 

estreitando e intensificando as suas relações. Chegando o fim do ano letivo, os 
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alunos entrevistados que relatam as suas perceções influenciadas também 

pela partilha de outros colegas, dão conta de uma turma mais coesa e 

integrada como um só grupo. 

A liderança que aqui se questiona está intimamente relacionada com o 

exercer do papel do treinador e quanto a esta prática, também são formuladas 

algumas questões. Especificamente acerca deste papel percebe-se em 

entrevista, quando atento às respostas não-verbais, o contentamento com esta 

experiência. Numa linguagem agora verbal, de facto, os alunos retratam a 

experiência muito positiva e algo a manter na bagagem em viagens futuras. 

Como já relatado, as dificuldades e desafios não são ignorados, mas estes são 

percebidos como fases intrínsecas deste processo que se mostrou de 

aprendizagem. Os alunos reconhecem estas como marcos importantes nesta 

aprendizagem e que a mobilização de estratégias para a sua resolução foi um 

aperfeiçoamento do seu papel de líder. 

Acerca da experiência, os alunos traçam o perfil daquele que 

consideram ser um bom treinador: 

 

“Acho que um treinador deve ser calmo, deve ter paciência acima de tudo, 

deve saber com quem é que está a lidar e como é que deve lidar com cada 

situação que lhe é posta … à frente. (...). Lá está, paciência, acima de tudo 

… também saber lidar com as situações, com o insucesso e sucesso da 

equipa, saber como ultrapassá-los … acho que é isso. (…) é importante 

também ver um ponto de vista diferente, também é preciso ver o ponto de 

vista do jogador e ver como é que eles se vão adaptar àquilo que lhes é 

proposto.” Entrevista I 

 

“(…) é trabalho acima de tudo, mas também confiança a aproximação com 

os atletas que também é muito importante. (...) Um bom treinador deve ser 

acima de tudo paciente. Aaahhh … tem que saber exatamente que tipo de 

atletas é que tem … quais as suas capacidades e quais as suas limitações 

e a partir disso gerar um bom ambiente e ser o impulsionador da coesão 

em grupo. (…) consegui coordenar uma equipa totalmente e consegui que 

vencêssemos pelo menos aqueles pequenos tempos que foi uma alegria 

para todos e que nós ficávamos todos contentes.” Entrevista II 
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 Junior & Vieira (2013) confirmam a ideia já aqui discutida, o estilo de 

liderança do treinador têm implicações no seu grupo, no seu desempenho 

desportivo mas também na coesão grupal da equipa. Esta coesão grupal, que 

parece ser conseguida com o MED, estimula a união do grupo. Sendo que um 

grupo unido, coeso move-se pelos mesmos ideais, sendo maior a partilha de 

ideias comuns. Denota-se então que o perfil deste líder, aqui na figura de 

treinador, é de máxima importância. A sua postura influenciará não só o 

desempenho da equipa no alcance das metas estipuladas como o próprio 

crescimento psicológico, emocional e social dos seus atletas.  

  

“(…) o treinador tem uma função mais de apoiar os jogadores mas acho 

que é necessário que todos, tanto o treinador como jogadores, ajudem. Eu 

ajudei-os a eles em certos … em certos … em certos pontos mais no 

basquete como era um desporto que já pratiquei mas também … também 

eles me ajudaram bastante para tornar mais fácil a minha … o meu papel 

digamos assim (…) ” Entrevista I 

 

Ao denominado “perfil do treinador”, os alunos entrevistados imprimem-

lhe a calma/paciência e a capacidade de comunicar com os seus atletas como 

duas das características mais importantes. Como já tinha sido visto, a 

envolvência dos sujeitos na tomada das decisões e discussão dos processos 

fá-los desenvolver pertença por um processo que passa a ser também seu. 

Gomes (2005) atribui ao tipo de liderança carismática, o aumento da coesão 

grupal e a diminuição de conflitos. Como resultado existe um maior respeito por 

quem toma as decisões, sentindo-se que estas são claras e que todos têm 

poder de voto quanto às mesmas. Existir uma maior satisfação com a forma 

como é administrado e exercido, não passando este poder, pelo caráter de 

opressão sobre os liderados. Por um outro lado, desta parte (daqueles que 

respondem perante o líder) desenvolve-se “(…) um forte comprometimento 

com os objetivos definidos, de que são exemplos o envolvimento na execução 

das tarefas, os bons índices de rendimento e os sentimentos de 

desenvolvimento pessoal derivados do facto de estarem a dar o seu melhor e 

pertencerem àquele grupo e organização” (Gomes, Liderança e Relação 

Treinador-Atleta em Contextos Desportivos , 2005, p. 65). 
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Desta experiência que é retratada com muito positivismo, evidencia-se 

que o MED potencia claramente a coesão grupal das equipas. Incentiva à 

necessidade de um maior número de interações sociais e à experiência dos 

diferentes papéis que envolvem a prática desportiva, que por sua vez estimula 

a união de grupo. A liderança aqui procurada, pela prática do papel do 

treinador, parece ser em elemento-chave nessa coesão. É nesta figura de líder 

que os jogadores procuram aconselhamento e tomada de decisões, um líder 

inclusivo, que mostra a possibilidade de uma conversação grupal parece criar 

um maior motivação no aluno. Esta motivação cria quase que um ciclo vicioso 

que por sua vez acarreta sentimentos de entrega e pertença à ideologia do 

grupo e por acréscimo a autoestima dos seus elementos. 

Considera-se agora que a figura do treinador na prática desportiva vai 

além de um exercício profissional; o treinador por vezes tem mais funções de 

motivação e gestão de conflitos no seio das suas equipas do que a preparação 

tática em si; importa sublinhar que especialmente quando se interage com 

camadas jovens estas outras dimensões da aplicação do treino ganham uma 

outra importância. Como os alunos entrevistados nos deixam agora claro, a 

envolvência dos jogadores no processo de treino e o respeito mútuo entre 

todos os elementos, tratando-os como semelhantes, teve efeitos notáveis. Uma 

equipa coesa e motivada terá, à partida, melhores resultados, inclusive nas 

suas derrotas. Com isto quer-se dizer que mesmo em situação de insucesso 

uma equipa com união não permitirá ao seu elemento que vivencie este 

processo de forma solitária. Numa equipa com coesão grupal e apoio do seu 

líder, as derrotas deverão ser encarados como momentos de construção de 

uma aprendizagem que se fortificará através das mesmas.  

 

4.2.6.9. Conclusões 

 

Este estudo mostrou-se bastante pertinente para mim enquanto (futuro) 

professor que vê no MED um modelo rico de ensino-aprendizagem em EF. 

Permitiu-me aprofundar conhecimentos teóricos (com ponte para a 

prática) acerca da temática da liderança, o que é do meu interesse para a 

minha prática profissional quer enquanto professor que enquanto treinador.  
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O método de recolha de dados foi rico tanto para mim como para os 

alunos. Permitiu-lhes, no final do processo efetuar algumas considerações 

relatando a sua perceção sobre aquilo que foi o seu papel enquanto 

treinadores de uma equipa ao longo de dois períodos letivos. Acima de tudo, e 

ligado ao último aspeto, permitiu-me perceber melhor o lado de lá do aluno. Isto 

é, numa perspetiva diferente do saber-fazer que foi posto em prática durante as 

aulas, aqui os alunos relevaram aspetos do saber que antes não haviam sido 

partilhados. Isto permitiu-me concluir que os alunos percecionaram coisas que 

eu não tinha conhecimento e que a sua prática foi mais rica para o seu 

desenvolvimento pessoal em relação ao que eu tinha perspetivado. Os alunos-

treinadores entregaram-se ao papel de treinador abraçando diversas 

dimensões que o mesmo tem que lidar e surpreenderam pela forma como 

geriram principalmente a dimensão mais pessoal do processo. A atenção 

constante a questões de índole pessoal permitiu-lhes tornar os seus grupos 

mais fortes e mais coesos. 

Os alunos conseguiram identificar desafios, essencialmente ao nível da 

inexperiência que viveram em relação a modalidades lecionadas, nas quais os 

alunos não possuíam vivências desportivas significativas. O insucesso em 

determinadas situações também foi um problema sentido pelos líderes. 

No entanto, recorreram a estratégias psicológicas como forma de 

resolver os problemas. Através de uma postura ativa e persuasiva no sentido 

de ajudar e motivar os seus jogadores. 

Após esta experiência os alunos sentiram-se muito autónomos no 

desempenho das suas funções. Não totalmente autónomos, pois sentiram 

dificuldades, mas o sucesso que alcançaram fruto de diversas estratégias 

utilizadas dá-lhes uma boa perceção acerca da sua prática. 

Numa fase anterior à experiência vivenciada como treinadores, os 

alunos não reconheciam ou afirmavam não possuir capacidades de liderança. 

Estas foram sim desenvolvidas durante o processo. 

Acerca da influência que esta prática teve no seu futuro profissional, há 

um reconhecimento da importância das competências de liderança no mundo 

profissional atual. Como futuro concreto, há a ambição por parte de um aluno 

em liderar grupos fora do âmbito competitivo. 

Com respostas a estes objetivos, obtive resposta à finalidade proposta. 
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4.3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

“Esta área engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo 

da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação” (Matos, 2012, p. 7). 

Segundo a mesma autora (2012, p. 7), esta área tem como principal 

objetivo “perceber a necessidade do desenvolvimento profissional partindo da 

reflexão acerca das condições e do exercício da atividade, da experiência, da 

investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Investigar a 

sua atividade em toda a sua abrangência (criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação)”. 

Estamos então perante uma área ligada ao desenvolvimento do PE 

enquanto pessoa e enquanto docente tendo em conta a importância e a 

influência que a pessoalidade tem na profissionalidade. 

Este desenvolvimento concretizou-se sob diversas formas. 

Durante o ano letivo, na faculdade tive a oportunidade de estar presente 

na formação respeitante aos materiais autoconstruídos. Foi algo de muito 

interesse pois neste momento sinto-me capaz de fazer face a um problema 

vigente nas escolas pelo que pude perceber por alguns relatos de colegas que 

fui ouvindo durante o ano letivo. Mesmo na escola onde lecionei, apesar de 

nunca me ter faltado material, sinto, após esta formação, que consigo 

acrescentar variabilidade ao nível dos conteúdos a lecionar, não através da 

compra dos materiais necessários por parte da escola pois este costuma ser 

também um entrave, mas sim através da construção dos meios necessários. 

De referir ainda que algum do material didático presente na escola foi 

elaborado por PE à uns anos atrás que acabou por ficar na escola sendo agora 

aproveitado. 

Na faculdade também foram realizadas diversas reuniões no sentido de 

melhor nos prepararmos para a realização de documentos como o Projeto de 

Formação Individual e o próprio Relatório de Estágio Profissional. Foi de facto 

uma ajuda preciosa, não só ao nível da estruturação como ao nível do 

conteúdo dos documentos referidos. 
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A realização deste Projeto permitiu-me sistematizar algumas ideias 

soltas que possuía, permitiu-me refletir e conhecer de forma mais aprofundada, 

aspetos que havia sentido como as minhas expetativas iniciais e o primeiro 

conhecimento acerca do meio. Além disso permitiu dar-me a conhecer de uma 

forma mais aprofundada à PO e à PC. 

A realização do REP está a ser para mim, essencialmente e de forma 

muito geral, a congregação dos aspetos mais importantes vividos durante este 

ano enquanto professor. Sinto que neste documento levo a suma das 

experiências mais significativas vividas no real contexto de prática, no meu 

caso, na ESAS. Na preparação e auxílio na realização do mesmo, estão as 

lições retiradas de diversas reuniões com a PO que me permitiram orientar o 

meu trabalho nesta fase. 

Quanto ao meu Projeto Investigação-Ação, eu tenho consciência que 

enveredei por um caminho difícil, mas sei que segui o meu caminho. Baseado 

nos meus interesses pessoais e num contexto rico que me permitia 

desenvolver o mesmo. A orientação da PO neste particular foi também 

fundamental pois era um campo no qual eu tinha muitas dificuldades em agir 

apesar de saber o caminho que queria percorrer. 

Uma outra formação na qual estive presente, que teve lugar na Escola 

Secundária Augusto Gomes reportou-se ao MED como temática central e 

dentro do mesmo, foram abordados diversos tópicos, alguns relacionados com 

o tema do meu estudo de Investigação-Ação. O facto de ter estado presente 

fortaleceu a minha intenção em aprofundar conhecimento neste domínio pois 

percebi que esse é essencialmente contextual e subjetivo. Esta formação, 

apesar de ter um caracter facultativo, e de não ter assistido à sua realização 

por inteiro devido a compromissos profissionais, foi bastante interessante e 

enriquecedora dentro do tema. A pertinência desta formação cresce quando o 

MED foi utilizado em quatro modalidades desportivas que ocuparam o primeiro 

e segundo períodos escolares, isto é, constitui-se como parte fundamental do 

processo ensino-aprendizagem. 

Outro lado do desenvolvimento pessoal e talvez o mais importante terá 

sido a prática refletida. Foi de facto através da prática, do sentir os problemas e 

os erros cometidos no real contexto de ensino-aprendizagem, refletindo à 

posteriori sobre as suas causas, procurando estratégias no sentido de os 
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resolver, que me foi permitindo evoluir enquanto docente. Sempre com o 

auxílio da PC que teve um acompanhamento mais próximo nas aulas 

lecionadas e das colegas PE com quem refletimos e discutimos em conjunto, 

emergindo dessa partilha, soluções ricas para os nossos problemas. O lado da 

minha busca de conhecimento em relação aos problemas sentidos da prática 

contribuiu em larga escala para eu ter aprofundado o meu conhecimento em 

áreas que eu não dominava de forma tão eficaz. Senti que este foi um grande 

contributo para a minha formação. 
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5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 
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 Remontando ao mês de Setembro do ano de 2012, recordo agora o 

início do meu ano letivo enquanto PE na ESAS. A intenção de conhecer uma 

escola, conhecer a minha turma e marcar a minha postura perante este 

contexto eram intenções que estavam presentes na minha mente. Desde 

então, atravessei um percurso autêntico daquilo que é ser um professor de EF 

na escola. Era uma experiência que culminava este ciclo de estudos e que se 

constituía como uma experiência bastante significativa dada a autenticidade da 

experiência vivida. No entanto, esta experiência chega agora ao seu término. 

É com a conclusão deste trabalho que termino este meu ciclo de 

estudos, o 2º Ciclo de Ensino em Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário na FADEUP, terminando aqui a minha formação académica. No 

entanto, a minha formação continua pois como referi, tenho gosto pela busca 

de novo conhecimento e estando ligado ao Futebol, nomeadamente na 

formação, trata-se de um processo de ensino-aprendizagem, num contexto 

com particularidades distintas, mas um contexto que irá exigir que dê 

seguimento à minha formação enquanto treinador /formador/professor. 

 O ciclo de planeamento, realização e reflexão foi por mim repetido 

inúmeras vezes durante este processo de ensino-aprendizagem. Era algo a 

que já estava habituado a fazer no âmbito do treino de futebol e reconheço que 

também aqui, o cumprimento deste ciclo é fundamental. 

 Também no ensino escolar o planeamento é fundamental. O 

planeamento articulado a várias escalas confere uma lógica ao processo. No 

entanto, o planeamento é um planeamento aberto às circunstâncias em que a 

ação se desenrola. “Havendo cada vez mais a consciência (…) de que a 

precisão é imprecisa, também a previsão é imprevisível. Daí que, para prever o 

grau de imprevisibilidade da previsão seja necessário precisar o grau de 

imprecisão da precisão” (Silva, 1999, pp. 95, 96). Precisão e previsibilidade são 

conceitos ligados ao planeamento, são eles conceitos abertos que conferem 

algum grau de imprevisibilidade ao que realmente acontece no campo da 

realização. 

A realização é onde o processo efetivamente ocorre e tal como uma 

aula, “todo o universo é um cocktail de ordem, desordem e de organização. 

Estamos num universo donde não se pode afastar o imprevisto, o incerto, a 

desordem. Devemos viver e tratar com a desordem” (Morin, 2008, p. 129). É 
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neste contexto que ocorre o fenómeno educativo. É também esta característica 

que de certa forma me fascina pois como eu não tenho o controlo total de tudo, 

é na gestão dos imprevistos que eu consigo modelar o contexto de forma a ir 

ao encontro dos meus objetivos. Este certo grau de imprevisibilidade que existe 

deve-se essencialmente ao fenómeno educativo ser um fenómeno humano 

pois as “leis de organização do ser vivo não são de equilíbrio, mas de 

desequilíbrio, recuperado ou compensado, de dinamismo estabilizado” (Morin, 

Introdução ao Pensamento Complexo, 2008, p. 32). Isto é, é um determinado 

padrão que rege o comportamento humano e mais concretamente, um código 

de conduta que o aluno deve respeitar numa aula, no entanto há também em 

cada indivíduo, isto é, em cada aluno, um determinado grau de 

imprevisibilidade. É certo que cada aluno tem determinadas especificidades 

que o caracterizam e que estes influenciam e são influenciados pela dinâmica 

existente no contexto em que se inserem. “A relação complexidade/diversidade 

é capital. A diversidade alimenta, mantém, desenvolve a complexidade eco-

organizacional que, por sua vez, alimenta, mantém e desenvolve a diversidade.  

O aumento da complexidade eco-organizacional jogou a favor do 

aparecimento e do desenvolvimento das espécies cada vez mais complexas, 

cada vez mais inteligentes” (Morin, 1999, p. 44). Este lado aberto às 

circunstâncias que não são totalmente previsíveis pode beneficiar o processo 

desde que, os participantes no mesmo, principalmente o professor, consiga 

gerir as circunstâncias de forma a encaminhar o processo para o caminho 

desejado. Considero portanto que saber como gerir a variabilidade e a 

imprevisibilidade, elementos de uma importância capital para um processo rico 

de ensino-aprendizagem. 

É na reflexão, “comparação dos objetivos e do processo, previamente 

estabelecidos e programados, com os resultados alcançados e com o decurso 

realmente verificado” (Bento, 2003, p. 190) quer ela ocorra antes, durante ou 

depois do processo, que nós vamos percebendo se realmente o processo 

caminha no sentido desejado. É através da reflexão que sentimos ou não a 

necessidade de ajustar e até reajustar a prática através de uma perceção mais 

consciente do fenómeno. A reflexão constitui-se portanto como “a base para 

um reajustamento na planificação das próximas aulas” (Bento, 2003, p. 190). 
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Foi, acreditando nestas ideias e repetindo este ciclo ao longo de todo o 

ano que pautei a minha atuação enquanto docente. 

 Para o futuro, levo desta experiência, bons indicadores em relação à 

minha forma de estar enquanto professor. As indicações das pessoas mais 

próximas são positivas e o meu juízo de valor em relação à minha atuação 

adquire o mesmo valor. E como se trata de um processo de grande 

envolvência do aluno, foi satisfatório para mim verificar que resposta deles foi 

bastante positiva no que toca à minha interação com os mesmos. Acredito, 

também por alguma experiência que já fui tendo, que é mais fácil ensinar 

quando há empatia entre as partes e acredito que isso teve influência na forma 

como o processo decorreu e acredito também que isso faz parte do saber ser 

(bom) professor. 

 Dada a conjuntura social em que vivemos e as minhas aspirações 

profissionais, não sei se terei novamente a oportunidade de ser professor no 

contexto escolar, no entanto, acredito que se o fizer um dia, tenho condições 

para ser um bom professor e que me sentirei realizado ao sê-lo. 
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Anexo 1 - Guião da entrevista a realizar aos alunos-treinadores do MED 

 

Entrevistador: Professor Estagiário no Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário pela Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. 

 Entrevistado(a): Aluno(a) de uma turma do 12º ano de um agrupamento 

de escolas do distrito do Porto. 

 

Objetivos: 

 Perceber quais os principais problemas encontrados na liderança de 

grupos. 

 Analisar mecanismos de desconstrução dos problemas encontrados 

pelos alunos-treinadores. 

 Determinar qual o grau de autonomia dos Treinadores na aplicabilidade 

do MED. 

 Perceber qual o papel que o MED pode desempenhar na descoberta de 

competências inatas relacionadas com a liderança. 

 Perceber se o MED potencia a aquisição de competências de liderança 

dos alunos-treinadores. 

 Perceber se o desempenho das funções de treinador no MED, 

despertou nos alunos, um desejo de futuro profissional enquanto 

treinador.  

 Contribuir para um melhor conhecimento acerca das questões de 

liderança neste nível de escolaridade. 

 

1) Identificação e conhecimento do aluno acerca do tema: 

1.1) Qual é a tua idade? 

1.2) Praticas ou praticaste alguma modalidade desportiva? Qual(is)? 

1.3) Já experienciaste num outro contexto o papel de treinador? 

1.4) O que é para ti ser treinador? Tens algum modelo? 

1.5) Na tua opinião, que competências deve reunir um bom treinador? 

1.6) O que é para ti o MED? 
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1.7) Como descreves a tua experiência no MED? (aspetos positivos e 

negativos). 

 

2) A experiência de liderança: 

2.1) Sentes que o facto de seres jogador\treinador teve alguma 

implicação na tua liderança? Qual(is)? 

2.2) O que tens a dizer acerca da tua experiência de planeamento de 

treinos da tua equipa? 

2.3) Como foi feita a gestão dos teus jogadores ao nível do treino e da 

competição? 

2.4) O que sentiste em relação à coesão do grupo que lideraste? Esta 

surgiu naturalmente ou sentiste a necessidade de cultiva-la? 

2.5) Como geriste as situações de sucesso e de insucesso na tua 

equipa? 

2.6) Que preocupações tiveste ao nível da comunicação com os 

elementos que lideraste? 

 

3) Ser líder no Modelo de Educação Desportiva (MED): 

3.1) O que é que tu e os outros aprenderam com esta experiência? A 

nível técnico, tático, de cultura desportiva, etc. 

3.2) Na tua experiência no MED, enquanto treinador, encontraste alguns 

desafios? 

3.3) Esses desafios foram superados? 

3.4) Que estratégias mobilizaste para dar resposta a esses desafios? 

3.5) Sentes que esta experiência te ajudou a desenvolver competências 

de liderança? 

3.6) Já te reconhecias como um líder ou adquiriste estas competências, 

através da tua prática enquanto treinador no MED? 

3.7) Terminada esta experiência, quão autónomo(a) te sentes, numa 

escala de 0 a 5, para desempenhar estas funções no âmbito do 

MED? 

3.8) Esta experiência permitiu equacionares a possibilidade de exerceres 

a função de líder no futuro?
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Anexo 2 – Análise de conteúdo 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 
 

 
CATEGORIAS 

 
TRANSCRIÇÕES CONCEITOS e 

PALAVRAS-CHAVE 
NOME DEFINIÇÃO SUB CATEGORIAS ENTREVISTAS 

Retratos do 
treinador 

 

Através dos relatos 

e partilhas dos 

alunos 

entrevistados, esta 

categoria concentra 

as perceções dos 

mesmos acerca da 

figura do treinador. 

As dinâmicas que 

este papel implica, 

as suas 

características e as 

dificuldades 

Dinâmicas do papel de 
treinador 

 “Já … já experimentei o papel 

digamos … que pode ser de 

treinador adjunto em termos de 

treino, não de jogo.” Entrevista I 

 

 “ Acho que um treinador deve ser 

calmo, deve ter paciência acima de 

tudo, deve saber com quem é que 

está a lidar e como é que deve lidar 

com cada situação que lhe é posta 

… à frente.” Entrevista I 

 

 “Lá está, paciência, acima de tudo 

… também saber lidar com as 

situações, com o insucesso e 

sucesso da equipa, saber como 

ultrapassá-los … acho que é isso.” 

Entrevista I 

 

 “Em termos negativos acho que é 

… os insucessos. Os insucessos é a 

única coisa que … nenhum 

 Treinador; 

 Jogo; 

 Personalidade; 

 Questões de 
sucesso e 
insucesso; 

 Tolerância à 
frustração; 

 A derrota; 

 Empowerment; 

 Comunicação 
interpessoal; 

 Motivação; 

 (…) 
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encontradas no seu 

exercício. 

 

treinador gosta de perder … pronto 

… acho que é isso.” Entrevista I 

 

 “Sim, como eu já disse, acho que é 

… é importante também ver um 

ponto de vista diferente, também é 

preciso ver o ponto de vista do 

jogador e ver como é que eles se 

vão adaptar àquilo que lhes é 

proposto.” Entrevista I 

 

 “… tive dificuldades como é óbvio, 

ninguém é perfeito. No Voleibol 

acho que foi onde se mostrou mais 

como nunca tinha … como foi a 

primeira vez é complicado e 

também tive que recorrer bastantes 

vezes à equipa adversária, para … 

para retirar alguns exercícios que 

podiam ser bons para nós … para a 

minha equipa.” Entrevista I 

 

 “ (…) todos os jogadores têm que 

se esforçar … ao máximo … aahh 

… mesmo que saibam que vão 

jogar ou que não … acho que se 

dermos o máximo a equipa também 

beneficia com isso. A nível de jogo 

também é preciso que se … que se 

veja como é que é necessário a 
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organização da equipa. Se é preciso 

uma equipa mais forte acho que 

também eles … como já aconteceu 

várias vezes, que eles também 

sabem que é preciso por uma 

equipa mais forte deixando os 

jogadores mais fracos, digamos 

assim, de fora, mas sempre que 

possível, tento fazer uma rotação 

da equipa mantendo equilibrada.” 

Entrevista I 

 

 “Aí está, os insucessos são uma 

coisa, como já disse, penso que 

nenhum treinador gosta de ter e que 

não é fácil ultrapassá-lo. Mas 

acima de tudo acho que é preciso 

incentivar … os jogadores … 

perdemos não faz mal, próxima vez 

ganhamos … e mostrar-lhes que 

não é uma derrota que nos vai por 

abaixo. O sucesso é uma coisa que 

… prontos … não é preciso 

incentivar muito, acho que uma 

vitória motiva bastante os 

jogadores.” Entrevista I 

 

 “Ora bem, os jogadores … cada um 

… é preciso saber acima de tudo 

saber como falar com os jogadores. 
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Eu na minha equipa tenho … tenho 

um, o Renato é um jogador que 

pronto … é uma pessoa que já 

pratica desporto, já tem um certo 

nível de competitividade, portanto 

a maneira de comunicar com ele é 

assim sempre … digamos que é 

mais agressiva. Temos que fazer 

isto … e assim é muito mais direta 

aos assuntos. Com os outros, 

prontos, acho que temos que 

manter mais a calma e temos que 

lhes explicar mais vezes … e de 

maneira a que eles percebam certo 

o que é necessário.” Entrevista I 

 

 “Claro, como todos os treinadores, 

tanto profissionais como amadores, 

há sempre desafios que se 

encontram pelo caminho mas 

acima de tudo principalmente no 

voleibol, como nunca tinha … 

nunca tinha praticado, acho que há 

certos desafios … ainda por cima a 

outra equipa era claramente mais 

forte e ter que lidar com uma 

equipa mais forte para tentar … 

para tentar vencer, acho que é 

complicado.” Entrevista I 
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 “Ora bem … estratégias foi mais 

em termos de motivação. Acho que 

não há mais nada. Acho que é só 

motivar … o objetivo era só 

motivar os jogadores … nós já 

sabemos que ia ser complicado (…) 

” Entrevista I 

 

 “ (…) o treinador tem uma função 

mais de apoiar os jogadores mas 

acho que é necessário que todos, 

tanto o treinador como jogadores, 

ajudem. Eu ajudei-os a eles em 

certos … em certos … em certos 

pontos mais no basquete como era 

um desporto que já pratiquei mas 

também … também eles me 

ajudaram bastante para tornar mais 

fácil a minha … o meu papel 

digamos assim (…) ” Entrevista I 

 

 “Sim, acho que é uma experiência 

importante e necessária porque 

antes de tudo é preciso saber 

naquilo que se vai meter e uma 

profissão de treinador nunca é fácil, 

há certos aspetos que precisamos 

de saber como lidar antes de os 

pormos em prática.” Entrevista I 
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 “ (…) é trabalho acima de tudo, 

mas também confiança a 

aproximação com os atletas que 

também é muito importante.” 

Entrevista II 

 

 “Um bom treinador deve ser acima 

de tudo paciente. Aaahhh … tem 

que saber exatamente que tipo de 

atletas é que tem … quais as suas 

capacidades e quais as suas 

limitações e a partir disso gerar um 

bom ambiente e ser o 

impulsionador da coesão em 

grupo.” Entrevista II 

 

 “Não tanto no voleibol porque no 

voleibol sabia bem o que estava a 

fazer mas no basquete senti-me 

também um bocado à nora e tal 

como eles, eu também tinha 

dúvidas. Tive que ser humilde ao 

ponto também de pedir ajuda.” 

Entrevista II 

 

 “ (…) eu nunca deixei de fora 

nenhum jogador, dei sempre as 

mesmas oportunidades aos outros. 

Também eles … eu tentei implantar 

essa ideia mas também eles sabiam 
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bem que às vezes tínhamos que por 

os jogadores mais fortes e outros 

deixar mais um bocado de lado. 

Também eles foram um bom meio 

para eu me organizar neste aspeto.” 

Entrevista II 
 

 “ (…) consegui coordenar uma 

equipa totalmente e consegui que 

vencêssemos pelo menos aqueles 

pequenos tempos que foi uma 

alegria para todos e que nós 

ficávamos todos contentes.” 

Entrevista II 
 

 “Alguns foram superados com mais 

facilidade do que outros. Tive 

desafios individuais e desafios em 

coletivo … em coletivo. O … 

momento que eu … que o desafio 

foi mais superado foi quando 

ganhamos o … a competição do 

MED de voleibol. Não sabia, não 

estava com confiança que 

pudéssemos talvez fazer tão boa 

figura como fizemos mas no fundo 

fiquei muito orgulhosa também 

porque sei que foi metade do 

trabalho meu e metade de … 

trabalho que sei que fui eu que meti 
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na cabeça e foi muito gratificante 

para mim, é uma das coisas que 

levo com mais recordação daqui.” 

Entrevista II 
 

 “Tentei sempre manter-me ativa e 

sempre … neutra.” Entrevista II 
 

Vivências 
do MED 

Tenta-se perceber 

quais as vivências 

do MED enquanto 

aluno-treinador. 

De que forma estas 

mesmas vivências 

potenciaram ou 

estimularam 

capacidades de 

liderança nos 

alunos. 

É também aqui 

explorado o 

conceito de coesão 

grupal, apontado 

pelos entrevistados 

como um dos 

maiores feitos do 
MED. 

Questões de Liderança 

 “Aaahhh ... sim claro … acho que é 

importante … se puder … acho que 

é importante todos terem uma 

experiência desta não só para … 

uma possível futura profissão acho 

que a liderança é … é sempre 

necessária.” Entrevista I 
 

 “ (…) das derrotas em si, sei que a 

equipa … sei que ajudei os meus 

colegas e eu a evoluir muito apesar 

de … a vida não é só vitórias, mas 

também atingimos outras vitórias. 

Vitórias principalmente na 

evolução e na cooperação em 

grupo.” Entrevista II 

 

 “Eu tentei sempre ter a opinião de 

todos. Eu perguntava se toda a 

gente concordava porque eu não 

sou nenhuma … não sou nenhuma 

… posição superior, sou uma aluna 

 MED; 

 Liderança; 

 Democracia; 

 Capacidade de 
escuta; 

 Trabalho de 
equipa; 

 Coesão grupal; 

 (…) 
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como eles, que me foi destacada 

essa e eu apenas assumi a 

responsabilidade no que toca a … a 

… a organizar a equipa e que tive 

sempre a preocupação de saber o 

que é que todos achavam e a aceitar 

a crítica e a aceitar ideias e a 

aceitar … e a dizer que talvez 

pudéssemos, talvez não 

pudéssemos fazer isto mas sempre 

em conformidade com a opinião 

deles.” Entrevista II 

 

 “No que não sabia, eu procurei 

saber, tentei esclarecer as minhas 

dúvidas, tanto em exercícios como 

em situação de jogo e tentei sempre 

dar-lhes quase um apoio e … e 

acho que eles compreenderam o 

tipo de técnica, o tipo de jogo, e 

situação.” Entrevista II 

 

 “Aahh … eu nunca fui, nunca tive 

esta oportunidade de ser líder e 

quando me … quando me 

propuseram logo imediatamente, 

“olha tu vais ser a nossa 

treinadora” …e eu “pronto vamos 

lá”, é um desafio e eu gosto de 

desafios. E … sem dúvida ajudou-
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me a ter um novo espírito de 

liderança, ajudou-me a 

compreender o que é que é estar no 

lugar do treinador (…).” 

Entrevista II 
 

 “… nunca … já tinha tido … 

capitão e assim no voleibol e 

noutras coisas ou mesmo na escola 

mas nunca tinha tido esse tipo de 

… quase como a chefe, nunca tinha 

… tipo … nunca tinha organizado 

planos de treino, nunca tinha 

organizado táticas, nunca tinha esse 

tipo de coisas e isso ajudou-me 

bastante a desenvolver esse 

espírito.” Entrevista II 
 

Coesão grupal 

 “Ora bem, acima de tudo acho que 

o Modelo de Educação Desportiva 

é uma forma também de unir, neste 

caso, de unir uma turma. De saber 

… de obriga-los a ter um … um … 

uma ideia desportiva assim mais 

profunda e também uma maneira 

de … de lhes dar um bocado de 

competição. Porque acho que isso é 

importante para a vida.” Entrevista 

I 
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 “Ora bem … aspetos positivos … 

como já disse acho que na … pode 

ser na … nossa turma acho que 

ajudou-nos bastante a ficarmos 

mais … mais amigos, já 

convivemos muito mais do que no 

ano passado, por exemplo, não 

tínhamos um estagiário e a turma 

separava-se bastante, não havia esta 

ligação (…)” Entrevista I 

 

 “ (…) mas acho que já havia uma 

certa coesão, só que acho que foi 

ficando cada vez mais forte ao 

longo do ano.” Entrevista I 

 

 Já havia … nós demo-nos logo 

muito bem de início. Eu não 

conhecia quase … eu não conhecia 

alguns, não sabia como é que eles 

eram em contexto de aula mas que 

ao longo do tempo, nos primeiros 

meses foi uma surpresa nunca 

pensei que podíamos ter um 

espírito de grupo tão bom dentro de 

uma aula e que … mas também em 

… digo isto com o meu grupo mas 

também com o grupo dos outros e 

que a coesão surgiu 

instantaneamente. 
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Anexo 3 – Calendário Anual 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

S 1   Res. Ind      1  

D 2   2      2  

2ªF 3 1  3    1  
3 - 6 

Torneios 
inter e 
intra 

turmas 

1 

3ªF 4 2 Voleibol  4 Voleibol Ano Novo   
Início 3ºP 
Int-tur 

 2 

4ªF 5 3  5  2   3  Trabalhador 3 

5ªF 6 4 
Todos os 
Santos 

6 Início 2ºP   4 2 4 

6ªF 7 
Implementação 
República 

2 Voleibol 7 Voleibol 4 Badmin 1 Atl 1 Basq 5 Int-tur 3 Dança 
Fim 6º, 
9º, 11º 
e 12º 

Fim Pré 
e 4º 
Extr 

S 8 6 3 l. Conceição 5 2 2 6 4 8 6 

D 9 7 4 9 6 3 3 7 5 9 7 

2ªF 10 8 

5 – 9 
Fitness 
Gram 

10 7 4 4 

8 – 12 
Torneios 

Inter-
Escolas 

6  Portugal 8 

3ªF 11 9 Voleibol 
11 
Badminton 

8 
Badminton 

5 Basquet 5 Basq 7 Dança 11 9 

4ªF 12 10 12 EC Volei 9 6 6 8  12 10 

5ªF 13 11 13 10 7 7 9  13 11 

6ªF Início 1ºP 12 Voleibol 
Fim 1ºP 
Badminton 

11 
Badminton 

8 Basquet 
8 Teste 
/ Basq 

10 Dança Fim 3ºP 12 

S 15 13 10 15 12 9 9 13 11 15 13 

D 16 14 11 16 13 10 10 14 12 16 14 

2ªF 17 15 12 17 14 11 11 15 13 17 15 

3ªF 18 Apres. 16 Atl – Salt alt 13 Res / Fut 18 15 Basq Carnaval 12 Atl 
16 Acro / 
Mini 

14 Judo 18 16 

4ªF 19 17 14 19 16 13 
13 
Meeting 
/ EC 

17 15 19 17 

5ªF 20 18 15 20 
17 EC 
Badminton 

14 14 18 16 20 18 

6ªF 21Basq/Vol 19 Atl – Salt alt 16 Res / Fut Pré Fim 1ºP 18 Basq 15 Basquet 
Fim 2ºP 
T. arco 

19 Acro / 
Mini 

17 Judo 21 19 

S 22 20 17 22 19 16 16 20 18 22 20 

D 23 21 18 23 20 17 17 21 19 23 21 

2ªF 24 22 19 24 21 18 18 22 20 24 22 

3ªF 25 Voleibol 23 Resist / Fut 20 Voleibol Natal 22 Basq 19 Atl 19 
23 Acro / 
Mini 

21 25 23 

4ªF 26 24 21 26 23 20 20 24 22 26 24 

5ªF 27 25 22 27 24 21 21 
Dia 
Liberdade 

23 27 25 

6ªF 28 Voleibol 26 Resist / Fut 23 Voleibol 28 25 Basq 22 Atl 
Pré Fim 
2ºP 

26 Acrob 
/ Mini 

24 Judo 28 26 

S 29 27 24 29 26 23 23 27 25 29 27 

D 30 28 25 30 27 24 24 28 26 30 28 

2ªF  29 26 31 28 25 25 29 27  29 

3ªF  30 Voleibol 27 Voleibol  
29 Vel/Est 
/ L. peso 

26 Basquet 26 30 Dança 28 Judo  30 

4ªF  31 
28 Corta-
mato 

 30 27 27  29  31 

5ªF   29  31 28 28  30   

6ªF   
30 
Teste/Volei 

   
6ªF 
Santa 

 31 Judo   

S       30     

D       Páscoa     

 

P1 P2 P3 


