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Resumo 

 

Este relatório surge do seguimento do cumprimento das tarefas curriculares com 

vista à conclusão do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. 

O trabalho aqui apresentado pretende fazer uma ponte entre a minha formação 

inicial, com vista à obtenção de habilitação profissional para a docência em 

Educação Física e Desporto, e as contingências da vida profissional real. No 

meu caso em concreto, deu lugar ao aprender a ser treinadora de Andebol de 

crianças e jovens, no contexto escolar e de clube. Assim, o trabalho que aqui se 

apresenta procura resgatar os problemas e desafios vivenciados na minha 

prática diária de ensinar a jogar a Andebol, bem como a forma como fui 

(re)edificando a minha identidade profissional e metodologia de treino.    

Na primeira fase do relatório pretende-se revisitar o percurso biográfico da 

autora, procedendo-se à contextualização teórica sobre a função de ser 

professor e enquadramento da prática profissional da autora. Na segunda parte, 

desenvolve-se uma reflexão concetual sobre a prática do ensino, treino e 

modelos de jogo adotados na iniciação desportiva ao Andebol, percorrendo 

diretrizes e valores.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: PROFESSOR; FORMAÇÃO; EDUCAÇÃO – FÍSICA; 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM; PROCESSO DE TREINO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
  

Abstract 

 

This report arises in order to accomplish the curricular takes inherent to the 

conclusion of the Master in Teaching Physical Education in Primary and Secondary 

Education. 

The theme of our work establishes the relationship between teaching and 

learning in the training process, specifically within sports training of Handball. 

Teaching is a passion, and the teaching of Handball is a challenge for any 

professional. A specific practice-oriented in this phase requires a continuous 

pedagogical reflection, and its considerations have a decisive role to achieve 

success. 

 The first part of the report is dedicated to a description and reflection on the 

author's biography. It also presents a theoretical contextualization regarding the 

roles and duties of teaching, as well as the respective professional practice 

context of the author. In the second part, the author develops a conceptual 

reflection related to teaching’s practice, training process in former education and 

its guidelines and values.  

In the end, it is suggested a way to coordinate the guidance process. Indeed, a 

deep analysis of the teaching-learning process is fundamental for the guidance 

of training process. 
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1 - Introdução  

 

Cada profissão possui caraterísticas específicas e ser professor, segundo 

Batista (p.12, 2014), “exige a contínua construção de uma matriz identitária 

profissional consistente”. É a esta profissão que tanto se fala, se apaixona, se 

reinventa, mas nunca se estagna, que este trabalho se reporta, à sua essência 

e aos seus métodos. Com o exercício da profissão, a construção de uma 

identidade profissional, como lembram Batista (p.12, 2014), citando Sfard e 

Prusak (2005), é  “resultado de “uma prática comunicacional”, ou seja, é criada 

e recriada nas interações entre as pessoas”, traduzindo  processos complexos e 

multidirecionais. 

No contexto do meu percurso e da relação com a minha experiência profissional, 

importa realçar que a minha identidade como professora de Educação Física se 

cruza e interrelaciona com o ser treinadora de Andebol, em especial em escalões 

se formação (iniciação à prática da modalidade). Assim, é como se tivesse várias 

identidades, que por vezes se fundem e se complementam.   

A necessidade de relatar, de forma crítica e construtiva, a minha experiência e 

construção da identidade profissional, percorrendo os vários caminhos da 

docência e do treino, foi um exercício que me fez entender melhor o processo de 

construção da identidade profissional. Como refere Batista (p. 16, 2014), é um 

“processo de negociação-reflexão (de si para si) e de comunicação (de si com 

os outros)”. 

Para mim, o Andebol não é simplesmente um Desporto: simboliza a minha vida. 

Com a elaboração deste relatório, é tempo de planear o futuro e refletir o 

passado, permitindo um melhor desenvolvimento do processo de construção 

(contributo) na minha carreira de professora e de treinadora, no caso concreto 

no contexto da iniciação desportiva em Andebol. 

Atualmente, a profissão de treinador configura-se com muita frequência como 

uma saída para uma ocupação orientada para a nossa formação inicial – Ensino. 

Embora esteja mais em voga a saída para vertentes como personal trainer, 

instrutores e outras funções, o meu ponto de vista sobre a profissão professor 
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nessa área de trabalho foca-se na promoção da atividade física para a saúde 

(onde muitas vezes a motivação é o aspeto físico e não um estilo de vida). Não 

é desse modo que compreendo o principal papel de professor, ou seja, para mim, 

o professor deverá ter como principais preocupações ensinar para vida, educar 

para brincar, para disciplinar, para investir, para proteger… e muitas outras 

dimensões. Ao longo de todo meu percurso, tive a sorte de encontrar um 

processo, no qual me revejo e realizo – ser treinadora nos escalões jovens: 

um espaço de atuação onde os papéis de professor não se esgotam. 

O papel de treinadora nos escalões jovens – em especial no contexto de um 

clube umbilicalmente ligado a um colégio, em que uma das equipas pela qual fui 

responsável era simultaneamente uma equipa que participava no Desporto 

Escolar – está intimamente ligado a funções com que o professor de Educação 

Física se confronta num contexto escolar. 

Assim, como qualquer profissional de Educação Física, fui confrontada com a 

necessidade de desenvolver uma vasta panóplia de competências e 

capacidades, diretamente relacionadas com o domínio da matéria a ensinar, 

métodos de ensino/treino, competências sociais e instrucionais e, também, 

contextuais. É essa experiência profissional que aqui se pretende relatar. 

Na primeira fase deste trabalho, faço uma análise ao meu percurso biográfico, à 

contextualização teórica sobre a função de ser professor e ao enquadramento 

da prática profissional. Na segunda parte, aprofundo a problemática da iniciação 

desportiva em Andebol, à luz dos modelos de ensino do jogo mais atuais e que 

rompem com abordagens mais analíticas e tecnicistas, que ainda hoje são muito 

utilizadas no contexto desportivo. Por fim, são esgrimidas posições, conceções 

e experiências que dão corpo às conclusões finais e perspetivas futuras. 
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2 - Experiências pessoais e formação profissional 

 

Importa refletir acerca do propósito deste trabalho e relacioná-lo com o projeto 

formativo, que envolve uma componente que interage com a minha experiência 

profissional. 

“Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de 

existir” (discurso de Steve Jobs, Stanford em 2005). O meu “sonho” já há muito 

tento alcançá-lo (a minha frase do login do Ministério da Educação para o 

concurso de professores em 2004 foi: “ensinarsonho”). No entanto, deixei de 

percorrer o caminho certo para atingir esse sonho (caminho árduo e com muitos 

percalços), seguindo trilhos tortuosos, com muitas curvas e contra curvas. Às 

vezes consigo atingir sentimentos de realização, porém existe sempre a sombra 

de uma nuvem negra, que se traduz no facto de não ter concluído o processo de 

formação inicial. Assim, percorro um caminho, ou vários, sem nunca conseguir 

chegar “a casa”. Ser professora de plenos direitos e deveres é o sonho que deixei 

para trás, mas que não consigo, não posso, deixar de tentar resgatar para 

construir um futuro melhor, em busca da minha identidade profissional e 

realização pessoal. 

Não obstante, vi-me muitas vezes numa verdadeira encruzilhada. Por um lado, 

a circunstância de ter de obter rendimentos para fazer face às minhas 

necessidades familiares e, por outro, a necessidade de retomar a formação 

académica que ficou por concluir. A premência de “ganhar dinheiro” por motivos 

de força maior, nomeadamente familiares, congeminou para que os afazeres 

académicos fossem relegados para segundo plano. 

Por ser o meu pilar, o meu “ponto de abrigo”, a família foi sempre muito 

importante nas minhas decisões, apesar de não possuir um papel determinante 

na orientação para minha atividade profissional e desportiva. Mesmo que as 

minhas escolhas, principalmente sobre a prática desportiva e o tempo que à 

mesma dedico, não sejam totalmente compreendidas pela minha família, sempre 

contei com o seu respeito pelas minhas decisões. 
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Carvalho (1996) advoga que os professores de Educação Física são 

frequentemente influenciados na escolha do curso pelos seus familiares, 

parentes e treinadores. Eu diria que foi o idealismo que me transmitiram sobre a 

Educação e o Desporto que me entusiasmou e fez acreditar, sem nunca desistir. 

Costa (p.18 e 1997) afirma que podemos analisar, “através do Desporto, os 

princípios básicos da sociedade, os valores que a orientam, os problemas que a 

afligem, as ideologias que a sustentam e os ideais que a norteiam.”  

Por vezes, penso que a vida conduziu-me neste caminho, outras vezes parece 

que o caminho é que me dirigiu para esta vida… 

O estudo do Desporto, das suas orientações e ideologias, e respetivas reflexões, 

formaram uma base rica para direcionar o meu projeto de vida: Educar pelo 

Desporto. 

Partindo da ideia de Costa (p.13,1997), para quem “o Desporto é um fenómeno 

social total”, pode afirmar-se que a vida está impregnada de Desporto e da sua 

prática. Com efeito, o Desporto comporta todas as instâncias da sociedade, 

estando igualmente implicado em quase todas elas. 

É de realçar que os seres humanos passam por processos de socialização, 

criando entre eles uma inter-relação, formando grupos onde se integram e 

participam. Esse processo de socialização ocorre ao longo da vida e da carreira 

profissional, passando por fases de preparação, formação e experiências 

pessoais. Não se pode pensar na sociedade sem o indivíduo, tão pouco o 

indivíduo pode ser pensado sem se ter em conta a sociedade em que está 

inserido.   

A minha prática desportiva orientada foi determinante, as experiências 

vivenciadas em espaço de formação foram marcantes e os valores assimilados 

enquanto aluna despertaram o interesse e admiração para o ensino, 

repercutindo-se diretamente na pessoa que sou hoje. 

A formação do indivíduo tem uma relação direta com a sociedade. Como afirma 

Costa (p.19, 1997), “se falar do Desporto é falar do Homem, estudar o Desporto 

é estudar a própria sociedade”. E porque não ajudar na construção de uma 

sociedade melhor através do desporto? 
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Seguidamente, descrevo o meu percurso escolar, desportivo, pessoal e 

académico, em que a necessidade de reflexão faz parte do processo de 

construção da minha formação profissional. 

 

2.1 - Orientações/influências  

Sou filha de transmontanos que, por força da vida, tiveram de emigrar para 

França e posteriormente para o Brasil, onde eu viria a nascer. Os meus pais 

possuem a 4ª classe, tendo construído a sua estabilidade financeira através da 

“veia comerciante”, que existe até hoje. Embora tivessem possibilidades em 

escolher os meus colégios, como forma de proteção, não me proporcionaram 

uma formação complementar e orientada para outras áreas. Os perigos da 

sociedade Brasileira em geral e da Paulista em particular, implicavam muita 

proteção. Adorava jogar Futebol e ficava encantada ao ver as crianças brincar 

na rua, muitas vezes descalças, mas raramente tinha essa liberdade. Brincava 

muitas vezes no quintal e em frente a minha casa, mas sempre com os meus 

irmãos mais velhos. 

Aos 9 anos mudei de casa. Como fomos para uma vila muito mais tranquila, tive 

realmente uma infância com mais liberdade, muito ar livre, ia para escola a pé, 

jogava à bola com os amigos, andava de bicicleta, andava de patins (tendo até 

partido o braço), andava de skate, nadava, etc.. 

Aos 11 anos, os meus pais optaram por regressar a Portugal, onde continuaram 

a sua veia comerciante, comprando um café/restaurante em Vila Nova de Gaia, 

Canelas. 

 

2.2 - Formação de base  

Iniciei o meu percurso escolar em Portugal no 5º ano de escolaridade (mesmo 

fazendo 12 anos em dezembro); fui estudar para a Escola Preparatória de 

Canelas. Fui boa aluna, tendo sempre 4/5 valores em todas as disciplinas. A 

disciplina de Educação Física era a minha preferida e, apesar de ser muito 
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descoordenada, as atividades das aulas eram realizadas sempre com muita 

satisfação. 

Estudei na escola de Canelas até o 9º ano; ao terminar o 3º ciclo tive que 

escolher uma opção de ensino, sendo muito claro para mim o desejo de seguir 

Desporto. 

Prossegui os estudos na Escola Secundária dos Carvalhos, do 10º ao 12º ano. 

Nessa altura, talvez devido ao excesso de atividade (trabalho, Andebol-seleção, 

escola), não concluí o ensino secundário em 3 anos, como seria expectável. 

Passei de tirar 100% nos testes de Matemática, para 13 valores no 10º ano, 8 

valores no 11º ano, até reprovar no exame nacional no 12º ano (1997). Essa foi 

a minha primeira grande falha, que o meu subconsciente branqueou com a 

minha grande experiência desportiva: a participação no Campeonato Mundial de 

Andebol, como júnior, na Costa de Marfim (1997). 

No ano letivo 1997/1998 conclui o nível secundário; estive muito mais focada, 

melhorei a disciplina específica de Biologia (18 valores no exame nacional), 

melhorei a disciplina de Física e fiz a disciplina de Matemática. Não estava na 

seleção, o que ajudou, mas trabalhava mais horas na padaria do meu pai. 

 

2.3 - Formação Desportiva 

Pratico andebol desde os 13 anos (1991) até hoje (2015). 

A minha escolha surgiu porque existia uma equipa de Andebol feminino em 

Canelas. Após o primeiro ano de adaptação geral, iniciei a prática que iria mudar 

e orientar a minha vida de forma decisiva. 

Participei nas seleções desde os 14 até aos 21 anos com regularidade (desde a 

seleção de talentos até ao escalão de júnior). 

Joguei no clube Santa Isabel (Canelas-V.N. Gaia) três épocas, ao fim das quais 

foi inevitável a saída pela inexistência do meu escalão. Todavia, isso não fez 

com que abandonasse a prática da modalidade.  
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Jogo na primeira divisão sénior desde 1999, ficando sempre nos primeiros seis 

lugares, muitas vezes em 2º lugar e, na última época 2014/2015, a minha equipa 

alcançou o 3º lugar. 

A minha primeira conquista foi a participação no Mundial da Costa Marfim com 

um honroso 6º lugar (melhor classificação de sempre em sub-21). 

Depois de alguns anos sem representar a nossa seleção, em 2005 voltei a ser 

chamada. Recebi a convocatória e claro que a representei com muito orgulho. 

Em 2008 conseguimos o apuramento para o Campeonato Europeu (a única vez 

que Portugal conquistou uma participação numa fase final do Europeu sénior de 

Andebol). 

O Campeonato Europeu foi em dezembro na Macedónia, onde resolvi que a 

minha participação na seleção terminaria. O meu objetivo era engravidar na 

época seguinte, o que aconteceu antes mesmo de terminar a época. Em 

fevereiro engravidei e um ano depois já estava novamente a participar no 

campeonato nacional. 

 

2.4 - Formação Académica 

Logo a seguir à conclusão do ensino secundário, em 1998, iniciei o curso na 

Faculdade de Ciências e de Educação Física da Universidade do Porto (FCDEF-

UP). Não obstante, continuei todas as minhas atividades: era jogadora sénior, 

treinadora de juvenis, assim como trabalhava na padaria do meu pai. Trabalhava 

todos os dias das 6:45 até as 8:45 horas (Rua do Amial), iniciando as aulas às 

9:00 horas na faculdade. Os fins-de-semana dependiam da existência de jogos, 

mas aos domingos estava sempre disponível para trabalhar das 7:00 da manhã 

até às 14:00 horas.  

No 1º ano da Licenciatura só não fiz Estudos Práticos de Natação; no 2º ano, 

mesmo mantendo as mesmas dificuldades inerentes à falta de tempo, métodos 

de estudos e investigação, concluí todas as disciplinas. 

No terceiro ano consegui entrar para a Câmara da Maia, tendo começado a 

lecionar aulas Educação Física ao 1º ciclo com 6 horas semanais. No quarto ano 
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da faculdade, o número de horas de lecionação no 1º ciclo aumentou para as 12 

horas semanais. 

Quando finalmente chegou o Estágio Pedagógico, tinha a sensação que o sonho 

se tornava real. Desempenhava todos os papéis da profissão de professora e 

controlava todas as práticas, sendo que a minha ação na escola era ilimitada. 

Foi também nesse ano (2002/2003) que não concluí a licenciatura, uma vez que 

não terminei a monografia. Inicialmente era só mais um ano… mas com o 

decorrer da minha vida, esse atraso prolongou-se até hoje. 

Fiz inscrições na faculdade durante vários anos para realizar e terminar a minha 

licenciatura, mas nunca consegui concluir o processo (por razões várias: 

trabalho, casamento, filho). 

Quando escolhi e iniciei esse processo de formação, nunca imaginei não 

completar a licenciatura em Ciências do Desporto e da Educação Física. Em 

1998, apesar da componente curricular ser complexa e também árdua 

fisicamente, percorri os cinco anos com entusiasmo e muita dedicação. Além 

disso, tinha a certeza de que era isso que realmente pretendia. 

Ensinar e valorizar a Educação Física 

No final do percurso, quando só faltava a elaboração do trabalho de investigação 

final – a monografia -, uma certa ingenuidade, juntamente com a euforia de 

exercer a atividade docente, ainda que em condições precárias, e o retorno 

financeiro que daí advinha, estiveram na base de opções que conduziram à 

situação em que hoje me encontro. 

Na sequência do processo de Bolonha, e com a publicação do Decreto-lei Nº 

43/2007de 22 de Fevereiro, houve mudanças legislativas relativamente à 

formação de professores, com repercussões ao nível da formação e da 

qualificação docente. O referido Decreto-lei define as condições necessárias à 

obtenção de habilitação profissional para a docência, num determinado domínio, 

estabelecendo que a posse deste título constitui condição indispensável para o 

desempenho docente, nos ensinos público, particular e cooperativo e nas áreas 

curriculares ou disciplinas abrangidas por esse domínio.  
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No decorrer dos anos, ocorreram mudanças nas leis e na estrutura curricular dos 

vários cursos decorrente da implementação do processo de Bolonha, sendo que 

as condições necessárias para exercer a atividade docente passaram a exigir 

habilitações que só poderia obter com a frequência/conclusão do Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

As instituições de ensino superior foram obrigadas a uma certa reorganização 

dos graus e diplomas, à implementação dos instrumentos (sistema de créditos 

ECTS, contrato de estudos, escala europeia de comparabilidade de 

classificações e suplemento ao diploma), bem como ao desenvolvimento de 

mecanismos que garantissem a qualidade e acreditação dos seus cursos.  

Após a análise do meu currículo por parte do Diretor de curso do Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 

obtive várias equivalências e o reconhecimento necessário para ingressar no 

Mestrado, o qual me pode conceder a tão ambicionada qualificação para a 

docência. 

 

2.5 - Mestrado  

O desejo de frequentar o Mestrado em Ensino surge, como já referi, da 

necessidade de possuir habilitação profissional para a docência nos ensinos 

básico e secundário, nos domínios definidos pelo Ministério de Educação. 

Regressar à FADEUP e confrontar-me com novas metodologias de ensino, 

investigação em ensino e desafios, mas agora com uma outra maturidade, fez 

com que este fosse um tempo de especial reflexão sobre a minha prática diária, 

conhecimento e sobre as minhas conceções de ensino.  

Como profissional de Educação, pretendo alcançar uma intervenção orientada 

por saberes da Educação Física, juntamente com os conhecimentos adquiridos 

na minha prática pedagógica, experiências desportivas e académicas. É meu 

objetivo aproveitar a oportunidade de conduzir, intervir e reajustar o processo de 

ensino-aprendizagem de forma eficaz e em várias dimensões (saber, saber ser, 

saber fazer). Espero, assim, aperfeiçoar as competências, assim como obter 

reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido, através da prática com 
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os resultados desejados. Esta oportunidade de formação vai ao encontro do meu 

desenvolvimento profissional, que deve estar presente ao longo de toda a minha 

vida, com as descobertas de novos conhecimentos e de entendimento superior, 

que me permitirão resolver problemas de situações novas e complexas. 

Na perspetiva de sucesso na carreira do professor, a filosofia de vida passa 

obrigatoriamente por aprender; a necessidade de aprender representa uma 

condição para ensinar. 

 

2.6 - Formações  

Ao longo do meu percurso profissional senti interesse e necessidade de 

frequentar ações de formações, convenções e seminários. Tudo isso contribuiu 

para a minha formação contínua e para as reciclagens necessárias para a 

manutenção das certificações. 

O meu interesse abarca diversas áreas, nomeadamente: Ensino – Escola, de 

que é exemplo a ação de formação “O trabalho de projeto no âmbito do curso 

Tecnológico de Desporto”, da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular – ME (2004); Ensino – Treino, com as reciclagens anuais e seminários 

técnicos; Ensino – Ação, com a ações de formação de 1º socorros e de suporte 

básico de vida. Procurei também alargar a minha área de intervenção no 

Desporto e a Saúde – para tal realizei diversos workshops, designadamente de 

hidroginástica – e na Recreação e Lazer, com a realização de um workshop de 

dança. 
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3 - Experiências Profissionais 

 

3.1 - Treinadora 

Comecei a minha carreira como treinadora no escalão de juvenis (15-16 anos). 

Este é um marco muito importante para a minha vida, porque foi o início de uma 

atividade que muito ambicionava, mas que tinha sido adiada durante algum 

tempo, devido à pouca disponibilidade pelas frequentes chamadas à seleção, 

até os 21 anos. 

Treinei o escalão de juvenis durante seis anos e adorei. Conseguia criar empatia 

com as atletas; a bagagem que possuía da minha formação inicial, em conjunto 

com a minha experiência pessoal, facilitavam o meu desempenho, ao mesmo 

tempo que colmatava algumas fragilidades de segurança e confiança. Constatei 

a importância da autoconfiança para alcançar o sucesso, mas para obter 

autoconfiança é necessário preparação.  

Essa fase foi tranquila no que se refere à construção da minha identidade 

profissional. Considero mesmo que as tomadas de decisões neste terreno 

específico foram pacíficas, alcançando o sucesso esperado. 

Tive também uma pequena experiência como treinadora da seleção talentos 

regional (Aveiro), tendo esta sido uma oportunidade muito enriquecedora. Neste 

caso, o trabalho a planear era mais complexo, com um grau superior  de 

exigência. Acresce que as expectativas e necessidades do grupo da seleção 

eram superiores, requeriam outros conteúdos, outros objetivos e outra dimensão 

pedagógica, no que se refere às decisões de instrução e gestão do treino. 

Nos últimos sete anos, o meu trabalho como treinadora de Andebol passou a ser 

desempenhado no escalão de infantis (10/12 anos) e escalão de minis (7/9 

anos). Tem sido uma experiência completamente nova, a partir da qual e até 

hoje procuro ser melhor profissional todos os dias, atendendo à complexidade 

da tarefa e formas de atuação possíveis; revejo/estudo constantemente a minha 

atuação nos três momentos de trabalho (planeamento, execução e avaliação). 
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A maneira como me vejo e revejo no desempenho de funções de treinadora, e 

até como professora de Educação Física, assentam na perfeição nas palavras 

de Graça (p. 61, 2014) quando referem que “na teoria, a teoria e a prática podem-

se entender perfeitamente. Na prática, a teoria e a prática estão sempre em 

tensão, pois não dançam propriamente ao mesmo ritmo, mas uma boa prática 

nunca dispensa uma boa teoria, para se aconselhar, para se inspirar, para se 

avaliar”. Sinto que tenho que reinventar as minhas ações todos os dias – que 

profissão maravilhosa! No processo de treino, a relação causa/efeito deve ser 

sempre revista, melhorada, ou simplesmente adaptada. 

 

3.2 - Professora de Educação Física do 1º ciclo e do pré-escolar 

Trabalhei nas escolas do 1º ciclo e do pré-escolar dos concelhos da Maia e de 

Vila Nova De Gaia entre 2000 e 2011.  

No primeiro ano na Escola do EB1 de Moutidos – Agrupamento de Escolas de 

Águas Santas, Maia –, só tinha seis horas semanais, ou seja três turmas (duas 

do 1º ano e uma do 2º ano), mas foi um trabalho muito estimulante. Tinha a 

possibilidade de aplicar em contexto real de prática muitos conhecimentos e 

aprendizagens adquiridas na formação inicial. Com efeito, as competências e 

capacidades de intervir, ensinar, orientar, controlar e influenciar só são 

verdadeiramente desenvolvidas e aperfeiçoadas nas experiências vividas. 

Era fundamental orientar, controlar, formar e educar com total autonomia, apesar 

de ser necessário seguir o planeamento de matérias e conteúdos estabelecidos 

em colaboração com o coordenador da Câmara, com quem trabalhei 

posteriormente em projetos desportivos de caráter particular (férias desportivas 

e eventos desportivos). Nesse mesmo ano, tive a minha primeira experiência de 

docência com alunos com necessidades educativas especiais (NEE), tendo 

acompanhado uma aluna com Síndrome de Down (NEE). No sentido de dar uma 

melhor resposta às exigências desta experiência, revisitei matérias e 

conhecimentos abordados na disciplina de Bases da Educação Física Especial, 

do meu 2º ano da faculdade (lecionada pela Prof.ª. Dr.ª Mª Adília Silva†). 



13 
  

No ano seguinte continuei a lecionar na mesma escola, tendo-me sido atribuídas 

doze horas (seis turmas) dos diversos anos. Esta situação permitiu-me alargar a 

experiência profissional e convocar mais conhecimentos e aprendizagens 

adquiridas noutras áreas da minha formação inicial, desde a pedagogia à 

didática. Não obstante, foram decisivos os ensinamentos adquiridos em 

aprendizagem motora, nomeadamente na planificação dos conteúdos, formas 

de abordagem e organização das componentes motoras, relacionadas com as 

caraterísticas das crianças do 1º ciclo, com quem trabalhei. 

Em 2004, depois de terminar o Estágio Pedagógico, comecei a trabalhar na 

Câmara Municipal de Vila Nova De Gaia, para a empresa GaiAnima, tendo 

prestado serviço como monitora de Atividade Física e Motora/Expressão e 

Educação Física – Motora até ao ano letivo 2010/2011. A carga horária foi 

aumentando de ano para ano, tendo lecionado uma carga máxima de vinte e 

duas aulas em 2009/2010, na Escola EB1 de Chãos Velhos – Agrupamento de 

Escolas Sophia De Mello Breyner. No ano seguinte, a contratação dos 

professores foi transferida para o Ministério da Educação, pelo que deixei de 

poder concorrer para os concursos realizados pelas Câmaras, uma vez que não 

era licenciada. Continuei a prestar serviços para a mesma empresa durante os 

dois anos seguintes, mas dessa feita lecionava aulas de Educação Física no Pré 

– Escolar, o que me obrigava a lecionar em várias escolas ao mesmo tempo, 

tendo uma carga semanal de doze a quinze aulas.  

Em suma, com a alteração da lei, deixei de ter as condições indispensáveis para 

esse desempenho docente nas Escolas do Ensino Básico, no final do ano letivo 

2010/2011. 

 

3.3 - Professora de Natação 

Comecei a dar aulas de Natação e adaptação ao meio aquático em 2006, tendo 

sido uma vertente na qual cresci muito como profissional de ensino. A exigência 

pedagógico-didática do processo de ensino é traduzida por uma profundidade 

educativa e formativa.  
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Nascimento (p.193, 2006) menciona que “Os contornos das carreiras que 

ganham espaço valorizam, mais que a especificidade, a capacidade de 

adaptação”. O mesmo autor refere também “… novas exigências adaptativas, 

uma vez que deles vão ser exigidos novos conhecimentos e novas habilidades”. 

Dentro desta temática, constatei que construí uma competência profissional 

necessária e útil para atuar adequadamente e ultrapassar as dificuldades e 

lacunas existentes nesta área de ação. Consigo relacionar perfeitamente as 

competências que Nascimento (p.195, 2006) afirma serem obtidas através de 

conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais. 

Nos diferentes tipos de conhecimentos adquiridos, aquele que verdadeiramente 

foi desenvolvido e relacionado com essa prática, foi sem dúvida o conhecimento 

do contexto (Nascimento, p.197, 2006). No que concerne às habilidades, como 

competência mais específica, acredito que a habilidade de comunicação foi 

bastante apurada no decorrer da prática, principalmente no que se refere aos 

conteúdos selecionados, em função do nível em que os alunos se encontravam. 

Ao mesmo tempo, observei um desenvolvimento real da habilidade de avaliação, 

na identificação das causas do sucesso e insucesso (Nascimento, p.199, 2006) 

o que melhorou substancialmente a minha competência nesta área. Não posso 

deixar de destacar que, dentro das atitudes que o autor categoriza como 

profissionais (Nascimento, p.201, 2006), na minha atuação, demonstrei e 

continuo a desenvolver as diversas categorias que menciona (iniciativa, 

criatividade, adaptabilidade, flexibilidade, liderança, etc.). 

 

3.4 - Professora de Dança 

As aulas de Dança surgiram em 2007, através de uma oportunidade de trabalho 

num Jardim de Infância particular, no âmbito das atividades 

extracurriculares/complemento curricular.  

Os educandos estavam entre os três e os cinco anos de idade. Para trabalhar 

com crianças nessas idades, foi necessário sistematizar e organizar a atividade, 

tendo em vista as caraterísticas gerais desse escalão etário (desenvolvimento 
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morfofuncional, motor, intelectual e psicológico), bem como ter em conta as 

caraterísticas psicofisiológicas.  

As atividades desenvolvidas nas aulas tinham a componente coreográfica e 

culminavam com uma apresentação nas festas de final dos períodos. O objetivo 

fundamental era que as crianças concretizassem saberes, praticassem o saber 

fazer, expressassem gostos e competências, criassem e desenvolvessem o 

espírito de trabalho em grupo e crescessem na sua educação cívica e moral. 

A exposição do meu trabalho era muito exteriorizada. Simultaneamente, sentia 

alguma dificuldade em trabalhar com crianças tão pequenas, cuja complexidade 

da tarefa impunha grande responsabilidade; o que foi simplificado com muito 

empenho e trabalho.  

Mais uma vez, a minha capacidade de adaptação surgiu pela necessidade de 

aproveitar e assumir novas oportunidades de trabalho, de intervenções e 

desafios, aprimorando as minhas qualificações para estar mais apta no meu 

espaço de trabalho. 
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4 - Identidade Profissional no Ensino/ Treino 

 

Ao revisitar o meu Estágio Pedagógico na Escola Secundária dos Carvalhos no 

ano letivo 2003/2004, devo referir que este foi essencial, pelas vivências 

propícias à descoberta das várias dimensões próprias da função docente, da 

Escola, dos Alunos e dos Colegas. 

Assim, a minha identidade profissional começou a construir-se de um modo 

sólido e estruturado. A minha participação na profissão era legítima, completa e 

abrangente. Desempenhava todos os papéis inerentes à profissão de professor, 

em especial no contexto real de aula, controlando todos os recursos para esses 

papéis; fatores que se revelaram determinantes para a formação minha da 

identidade profissional. Como afirmam Batista (p.15, 2014) ao mencionar 

Richardson (2000), a identidade profissional está ligada à prática profissional, à 

aprendizagem contínua e ao desenvolvimento profissional. 

O meu Estágio Pedagógico vislumbrou a sensação de um “quadro” completo. De 

facto, estava no sistema de ensino e tinha que tomar decisões de grande 

complexidade; reconheço que passei por um estádio de crescente 

desenvolvimento de conhecimento e competência, tendo como base a bagagem 

teórica e a formação prática da minha formação inicial. 

As experiências pessoais, nos espaços de formação profissional e nas 

atividades profissionais exercidas, permitiram que o “choque com a realidade” 

fosse reduzido e também consegui facilmente ser aceite e reconhecida 

profissionalmente pelos alunos, funcionários e colegas.  

Assim, para a construção da minha identidade como professora, julgo ter 

promovido aprendizagens curriculares, fundamentando a minha prática 

profissional num saber específico, resultante da produção e uso de diversos 

saberes integrados – interdisciplinaridade. Em função das ações concretas da 

mesma prática, social e eticamente situada, promovi a aprendizagem dos alunos 

no âmbito de um currículo, no quadro de uma relação pedagógica de qualidade, 

integrando, com critérios de rigor científico e metodológico, conhecimentos das 

áreas que o fundamentam. Exerci a minha atividade profissional de uma forma 
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integrada, no âmbito das diferentes dimensões da escola, como instituição 

educativa, e no contexto da comunidade em que esta se insere. Incorporei, 

ainda, a minha formação como elemento constitutivo da prática profissional. 

A identidade profissional foi-se construindo e (re)construindo a partir das 

necessidades e realizações, mediante a análise problematizada da minha prática 

pedagógica e a reflexão fundamentada sobre a construção da profissão com 

recurso à investigação, em cooperação com outros profissionais.   

A ética do professor representa um objetivo programático, tão completo quanto 

impossível de alcançar na sua plenitude, constituindo-se como uma capacidade 

primordial para superar a sua própria condição. Neste sentido, considero que o 

estágio representa “apenas” mais uma etapa, todavia muito importante, da 

formação docente, que deve ser contínua. Creio possuir e ter demonstrado os 

determinantes de exercício da competência, tais como os valores, a motivação 

e a atitude positiva face à profissão, em toda a minha ação e atividade. Neste 

processo de ensino/aprendizagem, entendo ter sido competente, lecionando 

aulas positivas e cativando os alunos para a importância da prática de atividade 

física, nomeadamente da Educação Física. Cresci em todos os aspetos, sendo 

que foi na prática que senti maior evolução, principalmente no que concerne à 

vontade de lecionar as aulas. De facto, apesar de inúmeros obstáculos ao longo 

dos anos, essa vontade permanece sem esmorecer.  

No contexto de realização do Estágio Pedagógico pré-Bolonha, tendo em conta 

o seu enquadramento, as minhas decisões e atuações no que refere à dimensão 

pedagógica da instrução (suporte teórico, informações e ajuda do orientador, 

supervisor e colegas de estágio) estiveram completamente controladas. A 

grande batalha detinha-se noutras dimensões: gestão; disciplina e clima. A 

disciplina funciona como a base da nossa aula, porém, a visão tradicional de que 

a família educa e a escola instrui, está esgotada, verificando-se uma crescente 

dificuldade em impor regras. Se os alunos não sabem cumprir e respeitar regras 

gerais, vão ter mais dificuldades em cumprir as regras específicas da aula de 

Educação Física. A capacidade de gestão das aulas requer igualmente muita 

habilidade por parte do professor; por mais que o professor detenha 

conhecimento dos conteúdos, é necessário um controlo e supervisão 

constantes, uma vez que existe uma variável-aluno, que é única. O grande 
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desafio dos professores é evidenciar a verdadeira “magia” da Educação Física. 

E, desta forma, motivar o aluno (a minha batalha foi convencer as meninas do 

10º ano, que antes de sair de casa tinham duas horas de “produção”, cabelo, 

maquiagem, acessórios e perfume) a atingir a realização e apostar na sua 

formação desportiva. 

As linhas orientadoras do meu projeto de vida – Educar pelo Desporto –  

começaram a ganhar forma. Soube desde aí qual seria a minha estratégia para 

o processo ensino-aprendizagem: potencializar o interesse e capacidades dos 

alunos motivados, ao mesmo tempo desenvolvendo e despertando esse 

interesse e capacidades naqueles que se mostravam afastados das virtudes e 

da realidade que é a Educação Física. 

O benefício das atividades físicas constitui um leque extremamente alargado, o 

que se traduz no aumento da felicidade de uma forma geral (aumento da 

socialização, melhoria da capacidade física, melhoria do aspeto visual, produção 

de adrenalina, etc.).  

Para os jovens desenvolverem capacidade, coragem e confiança para a 

realização das atividades físicas dentro de várias vertentes, é necessário ter uma 

boa base da Educação Física, no verdadeiro sentido da palavra Educação! Uma 

Educação sólida irá permitir a participação em atividades, eventos, convívios e, 

porque não, em competições. Assim, o jovem irá ter a oportunidade de ter 

experiências, diversões, benefícios e satisfação pessoal, resultantes da prática 

de atividade física. A criação e exercitação da autonomia durante a prática, 

contribui para uma formação favorável que se repercute numa vinculação 

duradoura à prática desportiva. 

Importa realçar que toda essa aprendizagem, no âmbito da Educação Física, foi 

desenvolvida com o processo de desconstrução e reconstrução da identidade 

profissional (Batista et al., 2014), no decorrer no meu processo de formação, 

integrando o Estágio Pedagógico/Profissional, durante o qual a minha ação era 

geral e ilimitada. 

No Estágio Pedagógico pós-Bolonha, a formação de professores perdeu espaço 

para uma ação geral e global. Por conseguinte, também o Estagiário perdeu esse 

espaço de intervenção, passando do exercício de todos os papéis do professor, 
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para assumir o papel de “assistente” do professor. No meu ponto de vista, se a 

minha formação inicial estivesse limitada a um Estágio Pedagógico com as 

condicionantes do pós-Bolonha, a minha área de atuação seria mais restringida. 

Consequentemente, as minhas experiências teriam outro impacto sobre o meu 

desenvolvimento profissional, sendo certo que a minha visão seria totalmente 

diferente, mas igualmente apaixonada pela Educação Física. 

Quando terminei o Estágio Pedagógico, pelo facto de não ter apresentado e 

defendido uma monografia, não pude concluir a licenciatura. Não obstante, 

nesse ano ainda era possível candidatar-me ao concurso de professores – para 

mim aterrorizador, dado que as circunstâncias me colocavam numa posição 

muito frágil na lista de professores. 

No ano seguinte aguardei a oportunidade de continuar a trabalhar pelo sistema 

de ensino no 1º ciclo, nomeadamente através da Câmara Municipal de Vila Nova 

de Gaia. Contudo, a necessidade real de trabalhar para ter condições financeiras 

para sobreviver esteve, em certa medida, na origem da decisão de adiar a 

conclusão da Licenciatura (juntamente com 5 anos de empenho, sacrifício e 

dedicação). 

Lecionei aulas de Educação Física nas Escolas do 1º ciclo de 2000 até 2011. 

Depois disso, o concurso para as atividades de complemento e enriquecimento 

curricular mudou com alterações das leis, e deixei de ter habilitações necessárias 

para o ensino dessas aulas. 

Seguidamente e nos últimos dois anos, lecionei aulas de Natação em escolas de 

Natação, aulas/treinos de Andebol e outras atividades de enriquecimento 

curricular, dentro do mesmo cariz, no qual possuo habilitações, nomeadamente 

detendo o título de Treinador de Desporto – título profissional certificado pelo 

Instituto Português Do Desporto e Juventude –, que obtive por via do 

reconhecimento da minha formação académica e experiência desportiva. 

 

4.1 - O Andebol 

Os Jogos Desportivos Coletivos em geral, e o Andebol em particular, possuem 

carisma e valor próprio em várias dimensões e o seu potencial extravasa as 
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qualidades do desenvolvimento pessoal e social. Como referem Graça e 

Mesquita (p.9, 2015), os Jogos Desportivos Coletivos acabam por caraterizar “… 

a utopia, para o sonho de um mundo melhor…”, dotando, de certa forma, um 

significado e um sentimento de realização na vida. 

O ensino do Jogo de Andebol deve ser uma prática constante e organizada, com 

um comprometimento, institucionalização e formalização capazes de 

desenvolver uma transcendência da condição humana, cravando na história 

tradições e cultura que permaneçam e caraterizem a sociedade. Por 

conseguinte, ocupam um lugar de destaque e de enorme importância no 

currículo da Educação Física em diversos países. 

O potencial para gerar prazer deve ser explorado, não como uma atividade livre, 

mas sim com regras pré-estabelecidas e com disciplina através de tratamentos 

didáticos e pedagógicos. A dimensão lúdica conduz a uma entrega e 

comprometimento com a atividade, assim como a orientação para o objetivo. 

Ensinar o jogo deve gerar empenhamento, esforço e persistência na tarefa, o 

que determina a aquisição, o domínio e o aperfeiçoamento das competências da 

atividade. 

Às vezes, essas potencialidades dos Jogos Desportivos não são exploradas, 

muito por culpa da falta de tratamento didático e pedagógico, o que resulta numa 

aula/treino sem alma, descontínua/o e superficial (Graça e Mesquita, p.10, 

2015). 

O Andebol apresenta uma crescente popularidade, originada pela sua grande 

velocidade e variedade de ações, determinadas pela beleza e criatividade das 

suas habilidades técnicas, as quais são despertadas pela exigência e velocidade 

das decisões e pela capacidade de antecipação. As caraterísticas do jogo de 

Andebol originam constantes adaptações e orientações, umas vezes para 

responder às exigências criadas pelo próprio jogo, outras vezes, para estimular 

o desenvolvimento do próprio conceito de jogo, sem limitar ou condicionar a sua 

própria evolução. A técnica irá servir a tática, tendo um papel de suporte no 

decorrer do jogo, onde a velocidade das ações determina também uma grande 

variedade de gestos técnicos. 
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4.2 - Ideias/Estratégias para o desenvolvimento do processo de 

treino na iniciação em Andebol  

 A ambição de qualquer treinador é construir um processo de treino motivador. 

Na minha perspetiva, existem parâmetros fundamentais para o sucesso desse 

processo, nomeadamente: (a) definição de objetivos e metas a nível geral e para 

cada equipa, com orientação para o reconhecimento e valorização do 

conhecimento; (b) supremacia do interesse coletivo ao individual; (c) tornar o 

jogo de Andebol acessível ao maior número de atletas possível (Ribeiro, 2014).  

Todos os intervenientes do processo devem estar de acordo com as 

especificidades das diversas ações e em sintonia, respeitar o regulamento 

técnico-pedagógico criado para “orientar” os treinadores e, como refere Ribeiro 

(2014, p.23), “…(re)centrarem as suas preocupações nas questões 

fundamentais do Processo Ensino-Aprendizagem do jogo, de forma a evitar-se 

a obsessão redutora pelos resultados desportivos”. 

Ou seja, reorganizar as orientações de modo a criar a evolução do jogo, para o 

aumento da velocidade das ações, para alternância de sistemas defensivos e 

para poucas interrupções. 

Devemos também procurar novas formas de jogar, reinventar o jogo, torná-lo 

mais atraente e interessante. Isto é, incrementar a qualidade do jogo, permitir a 

fusão coerente da eficácia com a estética, como indica Ribeiro (2014). 

De acordo com Estriga e Moreira (2014), os seguintes aspetos estão centrados 

e relacionados com os métodos de ensino do Andebol: a realização no jogar 

Andebol; apreciação do jogo de Andebol; desenvolvimento da inteligência tática; 

e desenvolvimento da mestria técnica. Estriga (2015) preconiza a criação de um 

modelo de jogo, de formação e de jogador como base da estruturação dos 

cenários de treino e das exigências a longo prazo. 

Para Ribeiro (2014), existem alguns elementos para a evolução do jogo de 

Andebol, sendo estes comuns à abordagem defendida por Estriga e Moreira 

(2014), designadamente: a necessidade de aumentar a imprevisibilidade, a 

criatividade, a fluidez, o risco e a tomada de decisão, em conjunto com a criação 

de estratégia de jogo e modelos de jogo com base nos princípios do jogo. 
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Ainda de acordo com Ribeiro (2014), os princípios de jogo associados às ações 

dos jogadores são os seguintes: cooperação, oposição e finalização, sendo a 

qualidade dessas ações que vai determinar a qualidade de jogo. 

A definição do modelo de jogo é fundamental, na medida em que a partir da 

mesma se estabelece uma orientação para: colocar o coletivo em primeiro lugar, 

conduzir a atuação do treinador, ir ao encontro das referências estipuladas, 

rentabilizar os recursos nas diferentes fases do jogo e criar estratégias coletivas. 

É de realçar ainda que a evolução do jogo remete para um ritmo elevado, para 

um jogo emocionante, imperando a criatividade e a descoberta de novas e 

renovadas soluções. 

 

4.3 - Processo de treino entendido enquanto processo de ensino-

aprendizagem 

Provavelmente nunca foi tão difícil ser professor como nos dias de hoje, tarefa 

com necessidade de muito estudo, pesquisa e desenvolvimento profissional. A 

diminuição do prestígio e reconhecimento social da profissão evidenciam ainda 

mais as dificuldades por que os professores passam.  

O contexto do treino desportivo, em particular o contexto da formação, coloca a 

atividade de treinador numa situação semelhante à do professor, na medida em 

que também o treinador possui funções exigentes e complexas, similares às do 

professor na escola, no que concerne ao processo de ensinar e promover as 

diversas dimensões educativas. 

Ao longo dos últimos anos, a minha atuação e intervenção decorreu no âmbito 

do processo de treino, formação e preparação desportiva com o ensino do 

Andebol. Ensinar é uma paixão, e ensinar o jogo de Andebol é muito gratificante. 

O ensino do Andebol é um desafio para qualquer profissional, não obstante, 

realizá-lo de modo orientado requer uma reflexão pedagógica contínua, algo 

decisivo para o sucesso dessa empresa. 

No sentido de melhor desenvolver o processo de treino, é primordial que o 

treinador/a detenha uma base de conhecimentos, nomeadamente no âmbito da 
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teoria, da didática e metodologia do treino, provenientes da investigação dos 

diferentes domínios das ciências do desporto. 

De facto, não basta ter uma perceção – entendida como ato/efeito de perceber 

– pessoal do processo, é primordial que este seja sustentado para além dessa 

interpretação pessoal. Fica, pois, evidente a necessidade de estarmos 

disponíveis para questionar, refletir e renovar as nossas práticas. 

A minha vontade de caminhar e contribuir para a evolução do Andebol, faz com 

que procure uma melhor compreensão do jogo e alimente constantemente um 

processo de negociação – reflexão (de si para si) e de comunicação (de si com 

os outros), conforme é defendido por Batista et al. (2014, p.16). 

No contexto do processo de ensino-aprendizagem, a minha maior preocupação 

é a de criar condições de sucesso para as minhas jogadoras. Mesquita (2000) 

refere que a capacidade de organização e condução do processo de treino é a 

que mais influencia o rendimento das equipas. A autora acrescenta que a 

orientação dos exercícios deve ser clara, precisa e concisa. Para tal, o treinador 

deve operacionalizar e aprimorar as suas competências, as quais pressupõem 

uma atualização constante dos conhecimentos. 

Para a gestão e organização do processo de treino, no contexto da prática real, 

o conteúdo deve estar orientado para a execução do exercício, com o cariz geral 

de quando, onde e porquê executar. O conhecimento do conteúdo do treino 

influencia as tomadas de decisões no que concerne às condições da prática, 

potencializando a suas intervenções. 

Embora o Andebol seja um jogo acessível, enquanto estrutura de jogo e pela 

fácil manipulação e controlo de bola, é primordial que sua lógica e natureza 

sejam bem compreendidas pelo treinador. Só assim ele terá os meios para 

‘desmontar’ e construir o jogo. 

As considerações anteriores decorrem do facto de nem sempre isso acontecer. 

Com efeito, Estriga e Moreira (2014) alertam para um desfasamento entre a 

renovação pedagógica e didática do ensino dos jogos desportivos e as práticas 

de ensino do Andebol, que resulta da falta de conhecimento específico dos 

aspetos táticos e das formas de ensinar o jogo. Por consequência, assiste-se à 
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desvalorização do jogo, uma vez que a técnica e a componente física são 

cruciais para todo o processo. Os mesmos autores realçam igualmente a 

importância da compreensão e apreciação da riqueza da tática do jogo e das 

formas de potenciar a sua aprendizagem. 

No contexto do treino dos atletas jovens assume-se que a formação deve 

anteceder a especialização propriamente dita. Ou seja, é primordial a construção 

de bases sólidas e consistentes, tendo como projeto o êxito a longo prazo e não 

a obsessão pelo êxito imediato. Pretende-se que o atleta atinja um 

desenvolvimento harmonioso e multifacetado, com elevadas capacidades 

funcionais e habilidades motoras. 

A importância da competição no processo de ensino-aprendizagem é comum 

para diversos autores, sendo reconhecida como parte do processo, assim como 

meio preferencial para aplicar e avaliar as aquisições do processo de treino. 

Importa referir que o Andebol em Portugal possui muitos apaixonados, todavia a 

conquista de novos praticantes nem sempre é tarefa fácil. O treinador tem de 

reconhecer e explorar o potencial do jogo para o tornar fácil, motivante e 

acessível (Ribeiro, 2014). Deve também ensinar a aprender, onde a 

aprendizagem será significativamente prazerosa e desafiante (Estriga e Moreira, 

2014). 

A profissão de treinador, como qualquer outra profissão, requer a construção da 

formação dentro da profissão.  

Embora todos os agentes do Sistema-Andebol possuam ferramentas disponíveis 

e acessíveis, nem sempre o caminho é comum por parte dos treinadores. Às 

vezes, os objetivos e metas não são bem estruturadas, o que pode ser prejudicial 

na formação do jovem atleta. 

Se é verdade que existem diversos modelos de ensino e treino do Andebol, com 

novos métodos e estratégias, trabalhos de investigação e reflexão sobre a 

abordagem do seu ensino, também é verdade que a prática do ensino do 

Andebol não tem mudado de forma substancial (Estriga e Moreira, 2014). 
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Dentro desta conjuntura, Ribeiro (2014, p. 12) afirma ser “urgente e necessário, 

uma verdadeira revolução de mentalidades, que permita construir um novo 

Sistema-Andebol”. 

Recolhendo todas as informações a que tive acesso, e apelando à minha 

capacidade concetual, procurei sistematizar e simplificar o processo de treino 

para orientar e definir objetivos, respeitando as leis do treino e do 

desenvolvimento do jogador. 

 

4.3.1 - Eficácia do treino / intervenção eficaz 

Existem vários fatores que potencializam a eficácia do treino, designadamente o 

modo de intervenção, a gestão do treino e a gestão do tempo de treino.  

A qualidade da intervenção está relacionada com a capacidade de comunicação 

e controlo do conteúdo, enquanto a gestão do treino está mais relacionada com 

a ordem e disciplina no treino. A gestão do tempo de treino traduz-se na 

possibilidade de proporcionar mais tempo de aprendizagem aos atletas. 

Segundo Mesquita (2000), a gestão do treino está associada a um conjunto de 

medidas e procedimentos que são utilizados para criar um clima propício à 

aprendizagem, que vão desde as tarefas de organização do treino, à 

implementação de regras e rotinas, à definição da conduta comportamental 

adequada, até à supervisão e controlo das atividades do treino. 

 

4.3.2 - Tarefas do treinador / professor: Planear; Realizar; Avaliar 

Existem três momentos essenciais na realização das tarefas do 

treinador/professor: antes, durante e após cada treino (Mesquita, 2000).  

A tarefa que antecede o treino consiste em PLANEAR: definir os objetivos (gerais 

e específicos) e selecionar os conteúdos do treino. Perspetivar onde se pretende 

chegar, analisando a situação e os jogadores. Assim sendo, podemos 

estabelecer objetivos e selecionar conteúdos, assim como encontrar o meio de 

controlo para, se necessário, proceder a ajustamentos. 
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Com a operacionalização do treino efetua-se a tarefa REALIZAR: tendo como 

referência os exercícios escolhidos, a concretização do treino decorre com a 

condução, comunicação e gestão do processo de treino pré-estabelecido. 

Na reflexão do processo ocorre a tarefa AVALIAR: para que a intervenção do 

treinador seja potencializada e melhorada, o treino deve ser analisado e 

comparado, não apenas no que se refere ao comportamento e prestação dos 

atletas, mas também em relação aos resultados obtidos, face ao que se 

pretendia alcançar. 

 

4.3.3 - Estruturação do processo de instrução 

O treinador pode influenciar a aprendizagem dos seus atletas através da 

preparação adequada dos conteúdos do treino: com a escolha de um percurso 

(análise da situação); com a determinação dos objetivos, das metodologias e das 

estratégias (tomada de decisão); com a sistematização das escolhas e decisões 

(aplicação). 

 

4.3.4 - Organização / elaboração do processo de instrução 

Para que seja assegurada a eficácia do processo de aprendizagem, é necessário 

cumprir princípios pedagógicos, bem como assegurar a consistência e 

adequação dos métodos utilizados (Mesquita, 2000). 

 

4.4 - Método para o desenvolvimento do processo de treino na 

iniciação em andebol  

Com a evolução do jogo de andebol, … Com a alteração das regras de jogo, 

evolução dos métodos de jogo e meios de preparação desportiva assiste-se hoje 

à valorização de competências de jogo onde predomina a criatividade, eficácia 

e a inteligência nas tomadas de decisões. O processo de treino transformou-se, 

aumentando a complexidade, alargando as inter-relações disciplinares, e 

associando muitas variáveis. 
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Fazendo a ponte com as primeiras etapas da iniciação desportiva, as crianças e 

jovens praticantes devem encontrar razões concretas para treinarem, caso 

contrário o treino tornar-se desmotivante. Assim, o treinador deve ser capaz de 

criar cenários de treino e de intervir de forma a estimular, facilitar e conduzir a 

aprendizagem e o treino em andebol. A este propósito, Estriga e Moreira (2014, 

p. 58) referem que “as situações de aprendizagem são decisivas para exercitar 

e aperfeiçoar a capacidade de reconhecer padrões de jogo e formular 

expetativas realista do comportamento dos vários intervenientes, permitindo 

atuar em antecipação, isto é, desenvolver a capacidade de fazer escolhas de 

forma rápida e inteligente.” 

Do mesmo modo, o treino deve privilegiar o trabalho com bola, deve exercitar 

sempre o remate, evitar o ambiente de faltas, proporcionar feedback construtivos 

por parte do treinador, e transmitir conteúdos programático de acordo com a 

evolução do nível de jogo (Ribeiro, 2014). São algumas estratégias sugeridas 

pelos estudiosos da modalidade, para que esta evolua e para que ocorra uma 

aprendizagem mais consistente. 

 

4.4.1 - Modelos de instrução com abordagem centrada no jogo 

Os modelos de instrução com abordagem centrada no jogo aparecem com 

grande intencionalidade, com definições de estratégias, procedimentos e 

habilidades, originando, por si só, uma mudança de estilo de ensino com uma 

maior flexibilização de métodos. 

A determinação de um modelo, como referem Graça e Mesquita (2015) com 

base em Metzler (2000, 2005), fornece um plano para uma abordagem coerente, 

clarifica as prioridades nos diferentes domínios, estabelece uma ideia central 

para o ensino, orienta o professor/aluno, produz uma estrutura teórica unificada, 

centra-se na investigação, providência uma linguagem técnica aos professores, 

permite a verificação do processo, aumenta a validade da avaliação da 

aprendizagem e, por fim, facilita a tomada de decisão do professor dentro do que 

está estabelecido. 
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O mesmo autor (Metzler, 2000, 2005) enuncia oito modelos de instrução 

concebidos para o ensino da Educação Física, existindo um rompimento com as 

abordagens tradicionais, privilegiando os conteúdos, atribuindo novos papéis e 

responsabilidade para quem ensina e para quem aprende, bem como 

determinando novos contextos de aprendizagens. 

Os modelos de instrução com base na abordagem centrada no jogo despertaram 

um crescente interesse nas reflexões pedagógicas, nas investigações empíricas 

e nas formulações didáticas. Criou-se, então, uma nova componente prática na 

formação dos professores e treinadores, visando uma melhor e eficaz 

estruturação do processo de instrução para o aumento da aprendizagem. 

Existe um propósito comum nos vários modelos de instrução com abordagem 

centrada no jogo: Formar pessoas desportivamente competentes, cultas e 

entusiastas. Deste modo, oferecem orientações complementares. A escolha de 

um modelo, em detrimento dos outros, deve estar em consonância com variáveis 

de ensino e de aprendizagem definidas no momento da escolha. 

A cooperação criativa e enriquecedora entre os modelos de instrução tem como 

base a capacidade que os profissionais do ensino possuem para interpretar e 

escolher métodos, estilos e estratégias, em função da análise das variáveis de 

ensino e de aprendizagem. As interações entre os modelos de instrução irão 

determinar o sucesso do processo ensino-aprendizagem.  

A possibilidade de aplicação e interligação dos modelos de instrução centrada 

no jogo para criar oportunidades substantivas de aprendizagem e, 

consequentemente, competências motoras, cognitivas e sociais na prática do 

jogo de Andebol. Espero também conseguir um desenvolvimento mais 

harmonioso e multilateral dos jovens, promovendo uma formação social, 

pessoal, desportiva e educativa interligada.  

Destaco, assim, três Modelos: Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 

1987, 1994, 1996, 2002); Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão 

(TGfU, Bunker & Thorpe, 1982); Modelo de Competência nos Jogos de Invasão 

(Graça, et al.,2006; Musch, et al., 2002). 
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4.4.1.1 - Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 1987, 1994, 1996, 2002) 

Este modelo de ensino foi desenvolvido por Siedentop, sendo um claro exemplo 

de renovação e de preservação do potencial educativo dos jogos. Com a sua 

aplicação, o autor tinha em mente a promoção de melhorias ao nível da 

capacidade de entender o jogo e da relação com os intervenientes e 

participantes, formando indivíduos cultos a nível desportivo.  

O Modelo de Educação Desportiva dá ênfase à educação lúdica, à socialização 

desportiva, realçando a distribuição de funções e responsabilização dos 

praticantes nos papéis assumidos.  

O objetivo deste modelo de ensino é implementar o caráter festivo e entusiasta, 

valorizar o fair-play, utilizando formas de jogo adequadas às capacidades dos 

alunos. Procura, além de desenvolver as capacidades de jogo (melhorando as 

habilidades específicas, desenvolvendo a capacidade de decisão com a leitura 

das situações de jogo, melhorando as respostas físicas e psicológicas), 

promover a autonomia, liderança e responsabilidade na organização da 

experiência desportiva dos alunos, através da sua conquista crescente de poder. 

Ao nível da organização, pretende-se que exista o equilíbrio competitivo e o 

desenvolvimento das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem. 

Graça e Mesquita (2015) mencionam que este modelo estabelece uma 

aprendizagem em pequenos grupos heterogéneos e duradouros, formando um 

espaço intencional que induz o trabalho em direção a um objetivo comum, onde 

o diálogo é utilizado como forma de resolver tensões e conflitos, utilizando para 

além da justiça, considerações éticas. 

O Modelo de Educação Desportiva procura, assim, diminuir os fatores de 

exclusão, ao contrário das abordagens tradicionais, e promover a inclusão, 

desenvolvendo o equilíbrio na oportunidade de participar nas atividades, o que 

aumenta a equidade entre os alunos. 

O Modelo de Educação Desportiva tem sido objeto de múltiplos estudos, sendo 

diversos os autores que estudam o impacto deste modelo de ensino no 

desenvolvimento da competência e capacidade de jogo dos alunos. Os 

resultados destas investigações sugerem que este modelo melhora os índices 
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de eficiência, não só os relacionados com a execução das habilidades técnicas, 

mas também ao nível da consciência tática e da tomada de decisão.  

Os resultados das diversas investigações confirmam o sucesso do modelo no 

alcance dos objetivos programáticos e dos domínios da Educação Física. Como 

afirmam Graça e Mesquita (p. 16, 2015), “Para além de reconhecerem as 

potencialidades do modelo de educação desportiva em vários domínios, 

especialmente no domínio sócio-afetivo (autonomia e responsabilidade; tomada 

de decisão; cooperação; entusiasmo pela competição), os professores sentem 

que o modelo exerce um efeito positivo sobre a sua eficácia…” 

Graça e Mesquita (2015) mencionam outros estudos que demonstram alguns 

problemas na implementação do modelo de educação desportiva, 

nomeadamente a resistência aos papéis de liderança, a falta de capacidade para 

liderar, o pouco conhecimento dos conteúdos, a falta de competência de alguns 

alunos para auxiliar os colegas na aprendizagem e a dominância dos rapazes 

com habilidades de nível elevado. 

Fica explícito que não é suficiente que os professores e treinadores conheçam 

os fundamentos teóricos do modelo de educação desportiva; é fundamental 

aprender, ganhar experiência e confiança para a sua implementação na prática. 

De modo a diminuir os problemas de implementação do modelo, os professores 

devem estabelecer prioridades e orientações, delinear o programa com uma 

seleção e articulação dos conteúdos e tarefas, tendo por base conhecimentos 

pedagógicos e didáticos do conteúdo. 

 

4.4.1.2 - Modelo de Ensino dos jogos para a compreensão (TGfU, Bunker & 

Thorpe, 1982)  

O modelo de ensino dos jogos para a compreensão, definido por Bunker e 

Thorpe em 1982, surgiu como forma de contrariar o ensino dos JDC 

excessivamente orientado para o domínio e aperfeiçoamento das habilidades 

técnicas e de forma descontextualizada. Este enfatiza a importância da 

compreensão tática do jogo, sendo que uma das suas principais preocupações 

é ajudar os alunos a compreenderem o jogo através da colocação de questões 
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como: “o que fazer?”, “quando fazer?” e “como fazer?” Graça e Mesquita (p. 18, 

2015). Neste contexto, o jogo assume um papel central no processo de 

aprendizagem, incidindo sobre os aspetos fundamentais de jogo, 

nomeadamente a tomada de decisão nas diferentes situações de jogo, a 

exercitação de habilidades necessárias à melhoria do jogo e a integração 

progressiva dos aspetos técnicos, táticos necessários à melhoria de 

performance no jogo. 

É um modelo centrado unicamente no jogo e no aluno, sendo que a forma básica 

de jogo a utilizar não pode tornar as dificuldades técnicas impeditivas da 

concretização do jogo, de modo a que seja possível agir com intencionalidade e 

de acordo com a sua finalidade. 

Para dar resposta a esta necessidade, o modelo pretere as formas mais 

complexas de jogo e utiliza formas modificadas e mais simples, mas que 

cumpram alguns princípios pedagógicos. Segundo Graça e Mesquita (2011 pp. 

139-141), requer: “uma experiência contínua e que confira uma progressão 

equilibrada; modificar as tarefas diminuindo o seu grau de complexidade; sem 

alterar as particularidades do jogo, as tarefas modificadas devem estar sempre 

ao alcance das capacidades cognitivas e motoras dos alunos; facilitar a 

compreensão tática, com tratamento didático dos conteúdos; adequar as formas 

de jogo à capacidade dos alunos”. 

Na perspetiva deste modelo, o professor tem que ter a preocupação de 

apresentar formas de jogo que atendam às necessidades dos alunos, para que 

possam ser percebidas e retidas. O professor ainda deve ter a capacidade de 

capacitar os alunos para a realização de uma boa leitura tática das mais diversas 

situações de jogo, através da ligação entre os propósitos do jogo e as formas de 

jogo. Desta forma, à medida que o aluno melhora a sua compreensão, as formas 

de jogo devem crescer em termos de complexidade tática. Naturalmente, as 

formas modificadas de jogo devem continuar adaptadas aos níveis de 

capacidade, à estatura e à idade dos alunos, para que possam contribuir para 

aumentar a qualidade do jogo, o interesse e gosto pela participação.  
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4.4.1.3 - Modelo de competência nos Jogos de Invasão (Graça, et al.,2006; 

Musch, et al., 2002) 

O modelo de competência nos jogos de invasão surge com uma forte influência 

do modelo de educação desportiva, em conjunto com a do modelo de ensino do 

jogo para a compreensão. 

O cruzamento das ideias e orientações dos dois modelos resulta num 

complemento. A sistematização deste novo modelo, que tem por norma o 

princípio de repetição das formas de jogo, permite alcançar e delimitar o 

problema, bem como contextualizar os objetivos e orientar a busca da solução 

dos problemas. O papel do professor passa por diagnosticar as dificuldades dos 

alunos, orientar os alunos para o objetivo de aprendizagem e apoiar e incentivar 

a aprendizagem.  

Graça e Mesquita (p.36, 2015) partilham o conceito em que “aprende-se a jogar 

jogando”, mas pressupõe que o aprender a jogar seja num contexto com forma 

de jogo mais simples que o jogo formal; onde exista uma instrução ativa por parte 

dos professores; aprende-se jogando mas também deve persistir a exercitação 

das estruturas parciais e os elementos do jogo. 

Todas as formas parciais de jogo podem salientar situações menos complexas 

até a situações de jogo, contudo devem manter o objetivo do jogo e os elementos 

de cooperação/oposição, que irá determinar e orientar o processo de ensino.  

Pretende se estruturar exercícios que possuam forma parcial do jogo (com 

complexidade crescente) e construir unidades de trabalho nas diferentes fases 

do jogo que possa ampliar e consolidar as diferentes configurações (perceção, 

decisão tática e execução técnica) no jogo. Um exercício deve possuir muitas 

tentativas da ação que se pretende trabalhar; a realização dessa ação deve ser 

facilitada; a decisão (o que fazer e quando fazer) solicita ação inteligente e 

criadora. 

Balan e Davis (1993), citados por Graça e Mesquita (p. 37, 2015), enunciam os 

critérios pedagógicos e didáticos com que o modelo de competência nos jogos 

de invasão se revê: proporcionar mais oportunidades a todos os participantes; 
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manter um equilíbrio dinâmico entre pessoa, tarefa e envolvimento; desafiar 

todos os participantes a obter sucesso. 

O conceito do modelo de competência nos jogos de invasão ambiciona o 

desenvolvimento da competência como jogador resultante da interação dos 

domínios sócio-afetivo, cognitivo e motor.  
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5 - O Ensino–Iniciação em Andebol 

Com base no que foi descrito, importa sistematizar e conhecer os diferentes tipos 

de abordagens do ensino do Andebol de um ponto de vista generalizado, a partir 

dos quais seguiram as minhas orientações na execução prática.  

Recordar o que ditou o início do meu trabalho no Andebol com crianças (7/8 anos 

e 10/12 anos), fez emergir e aumentar o entusiasmo em gerar evolução no 

processo de ensino-aprendizagem, permitindo aos praticantes obter o prazer do 

sucesso (Graça e Mesquita, 2015). 

O desafio das novas abordagens, as conceções de ensino inovadoras, com 

novas construções dos conteúdos estimulam um desejo crescente em atuar e 

vivenciar esse processo de ensino-aprendizagem. 

As abordagens centradas no jogo, no processo de ensino-aprendizagem dos 

Jogos Desportivos Coletivos, surgiram em reação às abordagens tradicionais do 

ensino, demasiado centradas nas técnicas descontextualizadas. 

Os novos modelos destacam não só nos métodos e estratégias mas, 

fundamentalmente na natureza dos conteúdos a privilegiar. 

A instrução é baseada na compreensão tática do jogo e no desenvolvimento das 

competências de jogo, para isso existe o confronto com formas de jogo acessível 

e estimulante (onde as modificações não resultam alterações da essência do 

jogo). As situações de aprendizagem são decisivas para exercitar e aperfeiçoar 

a capacidade de jogo, das formas básicas de jogo, passando por outras 

ferramentas facilitadoras como as formas parciais de jogo e de tarefas baseadas 

no jogo. 

Nas formas básicas de jogo existem uma diminuição da quantidade de 

informação, de estímulos e opções que facilitam as soluções de jogo através da 

simplificação com vista de uma progressão crescente, o que facilita a evolução 

da aprendizagem. 

As formas parciais de jogo, visa resolver um problema tático, com uma 

complexidade menor que as formas básicas de jogo, mas com a existência de 

relações de cooperação/oposição e da dinâmica do jogo ataque/defesa. 
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Nas tarefas baseadas no jogo, são situação menos complexas que as formas 

parciais de jogo, onde determina o sucesso das habilidades técnica. 

O processo deve estar orientado para aprender a jogar jogando, em especial 

nos escalões mais jovens, onde o atleta tem como ponto de partida e de chegada 

o jogo, tornando o processo de descoberta guiada, onde o jogo, as formas 

básicas de jogo, as formas parciais de jogo e as tarefas baseadas no jogo, 

compõem situações-problemas criadas para os atletas desenvolverem uma 

bagagem técnico-tática capaz de resolver os problemas do jogo. 

A escolha e o tratamento dos conteúdos que pretendemos trabalhar após a 

análise de várias variáveis e condicionantes do processo de aprendizagem, 

determinando o ponto de chegada e caraterizando o modelo de jogo pretendido. 

Numa fase inicial do planeamento de nos escalões de iniciação ao andebol, o 

foco deve incidir mais nos aspetos ofensivos de natureza coletiva, e com a 

determinação dos conteúdos para ataque a uma defesa individual 

(Desmarcação-linha de passe; ocupação racional do espaço-largura e 

profundidade e reequilíbrio), progressivamente para o ataque à zona 3:3 para 

2:4, (colaborar entre diferentes postos específicos com superioridade/vantagem 

numérica; continuidade e assistência; - Entradas sem bola; -

Reequilíbrio/compensações). Após os aspetos de natureza ofensivas estarem 

estabilizados deve então incidir-se nos objetivos mais defensivos, para a defesa 

individual (enquadramento e marcação) e para defesa zonal (ajudas e trocas). 

 

 

5.1 - Estruturação da Unidade Temática  
 
 
Importa referir a presença dos princípios do Modelo de Competência nos Jogos 

de invasão, na medida em que foi dada grande ênfase ao desenvolvimento do 

conhecimento tático (tomadas de decisão), como elemento facilitador da 

aplicação das habilidades em versões mais simplificadas utilizando uma 

sequência apropriada à forma básica de jogo e congruente com a versão final do 

jogo.  
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O jogo na fase inicial de aprendizagem está limitado. Através desta forma básica 

de jogo pretende-se uma passagem do jogo anárquico à organização 

rudimentar. Portanto, queremos que os atletas identifiquem o alvo (a baliza) e se 

desloquem para construir jogo em função dele, ou assegurar a sua defesa. 

Assim, os alunos deverão identificar e compreender o espaço de jogo, bem como 

as tarefas a desempenhar (atacante/defensor). As habilidades motoras surgem 

de forma contextualizada, permitindo a aquisição de padrões motores 

adequados aos problemas táticos de jogo.  

A definição e elucidação acerca das regras fundamentais de jogo deve ser uma 

das primeiras tarefas a realizar, sendo que esta forma básica de jogo engloba o 

entendimento e aplicação da regra dos “três passos”, violação da área, conduta 

com o adversário e terreno de jogo. Com a evolução do jogo, introduzem-se os 

conceitos de “três segundos”, lei da vantagem e jogo passivo. 

Nesta etapa da apredizagem os problemas parecem surgir associados a várias 

situações, entre as quais: aglomeração em torno da bola com muitas faltas e 

situações frequentes de choque, muito individualismo com participação reduzida 

de alguns jogadores, pouca procura de espaço para jogar, com muitas situações 

de “alinhamento” em relação ao portador da bola, não diferenciação do papel 

atacante/defensor e dificuldade em cumprir o regulamento, nomeadamente ao 

nível dos apoios, tempo de posse de bola e da condução de bola em drible.  

Com a passagem da organização rudimentar à diferenciação do espaço de jogo, 

pretende-se que os atletas progridam para o jogo próximo da baliza, aparecendo 

uma diferenciação do grande espaço de jogo em pequeno espaço (ataque 

organizado em sistema de jogo). Este jogo exige um maior dinamismo ofensivo 

na tentativa de criar situações de finalização e uma maior oposição defensiva. O 

desenvolvimento dos meios técnicos continuam a considerar a evolução do jogo 

para dar resposta às suas exigências.  

 

Para combater as dificuldades desta etapa do jogo, sistematizamos e 

configuramos os conteúdos abordados:  
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Técnica e tática individual ofensiva- Posição base e drible; Passe e receção; 

Remate em apoio, salto e suspensão; Mudanças de direção; finta com e sem 

bola; 

Técnica e tática individual defensiva- Posição base; Desarme do drible; Controlo 

do adversário; Bloco; 

Intenções táticas ofensivas- Ocupação racional do espaço (amplitude e 

profundidade; Criação de linhas de passe; Progressão em drible quando 

caminho está livre; Criação de superioridade numérica; 

Intenções táticas defensivas- Enquadramento correto (bola-jogador-baliza); 

impedir a progressão; Interceção (conquista da posse de bola); Ajuda; 

Meio tático de grupo- Passe e vai (ruptura e manutenção da posse de bola); 

Penetração sucessivas; Cruzamento e ajudas defensivas; 

Com a transmissão desses conteúdos em termos ofensivos pretende-se que os 

atletas consigam manter a posse de bola e que tenham consciência do espaço 

ofensivo, mantenham o equilíbrio sempre que necessário e criem situações de 

finalização sem oposição utilizando para isso o “passe e vai”, a desmarcação e 

as fintas, já em termos defensivos, consigam identificar e marcar o seu oponente, 

defendendo a bola e a baliza e impedindo o seu adversário de progredir para a 

baliza. 

Por fim os atletas devem ser capazes de criar situações de finalização sem 

oposição, criar superioridade numérica ofensiva através da fixação de 

defensores e construção de ações ofensivas que visem o ataque ao espaço 

vazio. A ocupação do espaço deve ser feita de uma forma racional e por posições 

de ataque. em termos defensivos, devem conseguir impedir a progressão do 

adversário, controlando-o da forma mais adequada e identificar o momento mais 

apropriado para realizar a ajuda defensiva.  
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5.2 - Processo de auto-conhecimento e de reconhecimento 

 

O prazer que possuo ao conduzir o processo de treino nestes últimos 15 anos, 

permite entender os conhecimentos adquiridos não só como um instrumento 

profissional mas, também “…como um projeto de vida, de valorização e de 

crescimento pessoal e social.” (Mesquita, p 335, 2014). 

A contínua transformação de saberes, a interação entre a prática e a teoria, 

juntamente com as reflexões e a experiência adquirida com resoluções dos 

problemas defrontados, estão na base do contínuo desenvolvimento das minhas 

competências e capacidades inerentes à função de treinadora.  

Mesquita (2014, com base em Gilbert et al., 2006; Jones et al., 2004) menciona 

ser uma ideia comum, a valorização da aprendizagem informal por parte de 

vários treinadores, referente à atuação no dia-a-dia em contextos reais de 

prática, na edificação do conhecimento do treinador. 

O treinador deve estar preparado para lidar com os atletas e outros 

intervenientes, influenciando-os positivamente (dentro dos limites éticos 

requeridos). Aprender e desenvolver a capacidade de gerir situações 

conflituosas, problemáticas e complexas, é essencial na prática diária de 

qualquer treinador. 

A capacidade de refletir de forma crítica e construtiva é vista como um 

incremento ao conhecimento profissional, induzindo “…aprendizagens 

profundas, incitadoras da reflexão crítica, da capacidade de argumentação, da 

capacidade de ouvir e aprender com os outros e de ser criticado, de atuar no 

zona de desconforto…” (Mesquita, p. 161, 2015). 

 

5.2.1 - Relação com os pais 

Nas idades de iniciação da formação desportiva, as crianças possuem pouca 

autonomia e independência, ficando a participação desportiva subordinada à 

vontade e disponibilidade dos pais. 
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Com feito, umas das principais tarefas que me foi atribuída passava 

precisamente pela divulgação/captação de jovens praticantes para o andebol. 

Assim, desenvolvi atividades que visavam a promoção do andebol destinadas às 

alunas com idades compreendidas entre 8 e os 10 anos. Nestas tinha a 

preocupação de estimular interesse pela modalidade, provendo uma atividade 

bastante divertida, prazenteira e dinâmica. 

Posteriormente, o trabalho de divulgação direciona-se para o despertar de 

interesses por parte dos pais, evidenciando as qualidades que a prática do 

andebol pode desenvolver e potencializar, bem como o contributo para a 

formação geral da criança. 

Em concreto, a necessidade em transportar os seus filhos para as competições, 

cria às famílias envolvidas a dificuldade em organizar o tempo disponível, quer 

para descanso quer para o lazer. O acompanhamento permanente dos seus pais 

é fundamental, porque permite que estes se envolvam de forma ativa, criando 

motivação para investirem tempo na atividade desportiva dos seus educandos, 

mas também originam outras problemas, como menciona Marques (p.151, 

2006), “…conflitos com o treinador.”; “…criar expectativas muito elevadas…” ou 

”…pressões desproporcionadas relativamente aos resultados…”. 

Ao longo da minha experiência como treinadora, confesso que não tenho por 

norma evitar possíveis conflitos com os pais, criando estratégias ou impondo 

regras para marcar o limite de atuação dos pais no processo de formação 

desportiva, mesmo tendo tido duas experiências negativas marcantes, em que 

os pais me confrontaram com a gestão que fazia do plantel e opções técnicas – 

“ …a minha filha merece jogar mais que a outra…” ; “ …a minha filha possui mais 

capacidades que a outra…”. 

No meu entender, os pais devem participar na formação dos seus filhos sem 

restrições, até porque não podemos esquecer que as crianças tendem a 

aprendem o que lhes ensinamos e que o espírito desportivo começa em casa. 

A minha estratégia passa pelo comprometimento e confiança conquistada junto 

dos pais, pela conquista do respeito e credibilidade com o recorrer do dia-a-dia 

e fruto do meu trabalho.  
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Importa ainda realçar que e sempre que justificado procuro orientar a minha 

intervenção na “educação” dos pais com quem tenho oportunidade de lidar. Por 

exemplo, procuro informá-los e leva-los a entender a natureza da participação 

desportiva na faixa etária com que tenho trabalhado, nomeadamente que nos 

escalões de formação mais baixos a prioridade é aprender a jogar, desenvolver 

o gosto pela prática, realizar-se e não a vitória a qualquer preço. Destaco 

algumas ideias/conceito que procuro fazer-lhe chegar: o esforço para conseguir 

fazer melhor é tão importante como ganhar; encorajar é o melhor caminho para 

ajudar a criança a aprender; não questionar as decisões dos árbitros e treinador; 

incutir a ideia de superação e o esforço como fundamentais no desporto como 

na vida. 

 

5.2.2 - Modelo de Jogador 

O rendimento de uma qualquer equipa está dependente da prestação individual 

de cada um dos atletas e da maneira como se relacionam para fazer face à 

oposição. Enquanto membro integrante da equipa, é necessário que o atleta 

consiga comportar-se de forma a contribuir e maximizar a prestação coletiva. 

Assim torna-se importante desenvolver um modelo de jogador pretendido, 

criando regras comportamentais, desenvolvendo atitudes e criando valores 

inerentes à condição de ser atleta. 

A evolução do atleta deve passar pela potencialização das capacidades físicas 

e condicionais, bem como o desenvolvimento das capacidades técnicas e táticas 

necessárias para a prática do andebol. 

Na orientação do meu trabalho para a construção do atleta de referência, foi 

definido determinado perfil em conjunto com a coordenação do clube, incluindo 

um conjunto das metas a atingir. 

No que se refere a comportamentos, atitudes e valores foram elencados um 

conjunto de conteúdos/parâmetros norteadores do trabalho a realizar: 

- motivação para a prática desportiva regular e organizada; 

- apreço pelo treino como fator de melhoria;  

- assiduidade e pontualidade;  
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- sociabilidade; 

- responsabilidade e autonomia;  

- respeito por todos os intervenientes;  

- respeito pelas regras de funcionamento do grupo;  

- respeito pelas regras do jogo; 

- fair-play; 

- autoconfiança/superação; 

- agressividade/combatividade; 

- atenção e concentração;  

- melhoria do controlo de ansiedade; 

- hábitos de higiene, de alimentação e de sono. 

 

5.2.3 - Modelo de jogo 

O modelo de jogo, quer seja a defender ou a atacar, que procurei implementar 

na minha equipa visava o desenvolvimento de um determinado perfil de 

jogadora, tendo em conta o nível de competências por elas evidenciado e em 

função dos problemas enfrentados em competição. 

Do ponto de vista das competências técnicas e táticas, as jogadoras devem 

aprender a decidir e executar diversas técnicas com criatividade, velocidade e 

sucesso, tendo em vista o objetivo e fase do jogo. 

No perfil de atuação defensiva, preconizavam-se atitudes interventivas e 

dinâmicas pela posse de bola, comportamento defensivo coerente (ajuda 

defensiva; cooperação; interceção; cobertura e troca). Sendo essencial 

desenvolver a potenciar a capacidade de atenção/concentração.  

Do ponto de vista da organização defensiva, introduzi defesas abertas e que 

apelassem à capacidade de resolver situações de 1x1 com muito espaço e à 

aplicação de meios táticos de grupo de forma variada e em linhas defensivas 

distintas. Assim, o nosso modelo de jogo defensivo assentava nos sistemas 

defensivos 3:2:1 e 3:3. Em situações pontuais foi ainda ensaiado o sistema 5:1.  

Em situação de competição, os sistemas em causa foram utilizados em de forma 

alternada, com o propósito de criar uma consciência tática/estratégica acerca da 
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sua utilização e comportamentos específicos, ao mesmo tempo que impunha 

dificuldades e necessidades de nova adaptação por parte dos adversários. 

Na atuação ofensiva, pretendeu-se trabalhar o entendimento da lógica de jogo e 

das possibilidades de construção de soluções de ataque em determinados 

cenários de jogo (jogo de transição, situações especiais de 

superioridade/inferioridade numérica, jogo ofensivo e defensivo em sistema). 

Com efeito, elegeu-se como fundamental entender e aprender a aplicar, com 

critério, comportamentos com e sem bola, nomeadamente a criação de linhas de 

passe apoio, às ações do portador da bola, ou ações de rutura do sistema 

defensivo adversário (finta/desmarcação sem bola para receber em situação de 

vantagem). 

No caso específico do ataque em sistema, foram trabalhadas variadas soluções 

de jogo com vista à ampliação do espaço ataque, circulação de bola, criação de 

superioridade numérica e desenvolvimento do jogo exterior (jogadores da 

primeira linha) em colaboração com o jogo interior (pivots). Foram ainda 

trabalhadas as mudanças de sistemas de ataque, de 3:3 para 2:4 (com entradas 

a 2º pivot por parte de todos os jogadores), abordando-se especificamente o 

sentido da sua aplicação e as regras de conduta/ação a implementar, com vista 

à manutenção do equilíbrio ofensivo e criação de situações de finalização. 

Em estreita relação com os sistemas defensivos utilizados (abertos, 

pressionantes e dinâmicos), pretendia-se também desenvolver os 

comportamentos que favorecem recuperação/conquista da posse de bola e 

desenvolvimento do contra-ataque (direto ou apoiado). 

Entende-se que este método de jogo deve ser amplamente utilizado nos 

escalões de formação. Com efeito, pretendia-se que o contra-ataque fosse 

realizado de forma estruturada e organizada. Assim, e imediatamente após a 

conquista da posse de bola, as jogadoras deviam ocupar posições específicas, 

constituindo vagas de contra-ataque (largura e amplitude), ocupando os 

respetivos corredores e desempenhando tarefas decorrentes da sua posição, da 

posição da bola e da ação dos defensores, com vista à rápida transição para o 

terreno de ataque e construção de situações de finalização com grande 

vantagem posicional e numérica. 
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5.3 - Conceção do (meu) processo de treino 

 

A conceção e fundamentação do processo de treino nos escalões de formação 

é matéria pouco desenvolvida em cursos de treinadores e pouco aprofundada 

em vários documentos/textos técnicos. A grande maioria dos livros técnicos 

centram-se na análise descritiva e classificativa das várias técnicas e táticas de 

jogo, que quase sempre versa o jogo adulto. Assim, a minha conceção ou 

conceções foram sendo alicerçadas na minha experiência desportiva enquanto 

jogadora, na adaptação de conhecimento e ensinamento vários decorrentes da 

frequência de várias disciplinas no âmbito da licenciatura em Ciências do 

Desporto e de Educação Física e acima de tudo da minha experiência de 

treinadora. 

Neste domínio, entendo ser essencial ser capaz de identificar as limitações e 

dificuldades das jogadoras com quem trabalho diariamente, adoptar modelos de 

jogo e métodos de treinos que favorecem o desenvolvimento das suas 

competências de jogo. Assim, a definição de um modelo de jogo e a tipificação 

dos problemas com que as jogadoras se defrontam em competição, assim como 

as suas causas, são aspectos essenciais na estruturação dos cenários de treino. 

A partir daqui é importante determinar/selecionar as soluções de jogo a 

implementar para fazer face aos constrangimentos impostos pelo adversário, 

devendo esta ser a base da estruturação das tarefas/exercícios de treino. Com 

efeito, os exercícios do treino são uma forma de decompor os problemas do jogo, 

em que se pretende dar ao praticante a oportunidade de 

aprender/exercitar/explorar a implementação de determinadas de determinadas 

soluções, de forma mais ou menos facilitada ou orientada. 

Confesso, que este tem sido um grande desafio, até porque não há uma qualquer 

receita ou sequer modelo de formação e de construção do processo de treino 

em andebol a que tenha tido acesso. 

Na verdade à medida que fui acumulando anos de experiência como treinadora 

fui-me confrontado e questionado acerca das práticas de treino a que fui 

submetida enquanto jogadora e que ainda vigoram em muitos contextos. Apesar 
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do jogo de andebol decorrem num contexto de grande imprevisibilidade e que 

apela uma grande capacidade de análise e de decisão tática, este 

contextos/lógica de jogo raramente são recriados no treino. Mesmo quando a 

enfase está na capacidade técnica dos principiantes, esta é invariavelmente 

trabalhada de forma analítica, aborrecida, desmotivante e com pouco transfere 

para o contexto de jogo. Portanto, tenho feito um grande esforço no sentido de 

configurar/trabalhar as várias tarefas de treino em estreita relação com os 

problemas de jogo e as suas dificuldades/limitações das jogadoras com quem 

tenho trabalhado. Assim, as situações de treino, de aprendizagem, configuram 

uma abordagem de natureza mais situacional, mais representativas do que 

realmente ocorre em contexto de jogo e das formas de resolver as situações de 

jogo. 
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6 - Conclusões 

 

No contexto da realização do relatório ocorreram processos reflexivos que 

permitiram a evolução das minhas competências profissionais através da análise 

de estratégias, conceitos e métodos que utilizo na minha prática diária de 

professora e de treinadora. 

A dinâmica despertada com o aumento dos pensamentos críticos que decorreu 

ao longo da realização deste relatório, originou o desenvolvimento da conciência 

da minha identidade profissional, juntamente ocorreu um processo de 

autoconhecimento e de (re)conhecimento, demarcando as minhas 

caracteristicas e estilo pessoal. 

Passando pelas particularidades que preencheram o meu percurso, com a 

retrospetiva do processo vivido ao longo destes anos na formação de jovens 

jogadoras de andebol, na finalização deste relatório, e ao fazer um balanço, entre 

as expetativas vividas/criadas depreendo que possuo enorme satisfação na 

realização deste trabalho. 

Na elaboração do relatório, e com a necessidade de refletir sobre o tema que 

trabalhei, levou-me porventura a redescobrir, muito do que sou e tenho vivido ao 

longo dos anos. Durante este processo, tive oportunidade de confrontar o que 

tem sido a minha experiência profissional na formação no andebol, com algumas 

reflexões dos principais autores de referência das matérias abordadas.  

No decorrer da revisão bibliográfica, tive a oportunidade de tratar temas 

relacionados com a minha área profissional, desde a formação inicial em 

Educação Física, passando pelas questões relacionadas com a identidade 

profissional. Tudo isto foi mais do que esclarecimento de conceitos, foi a 

oportunidade de refletir e tomar consciência dos mesmos, permitindo porventura 

uma nova visão pessoal, a utilizar no futuro em contexto profissional.  

Neste contexto foi, em certa medida, desenvolvida a capacidade de 

argumentação e de reflexão, sendo que foi possível evoluir e potenciar a minha 

atividade e assim tornar a prática mais eficaz. 

O treinador estará apto a desenvolver a sua atividade profissional em toda a sua 

plenitude, se tiver a capacidade de ter em conta e controlar fatores nucleares 
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que no meu entender são: a personalidade do treinador, a capacidade de 

reflexão e a consciencialização dos fatores que interagem na área de ação, 

sobretudo compreender e decompor a essência do jogo de andebol. 

Ficou muito claro para mim que na formação de jovens jogadores, pela sua 

complexidade e diversidade de ação, o treinador deve ser experiente, 

interessado, incessante na sua formação contínua, e um conhecedor exímio da 

especificidade dos aspetos táticos e da forma de ensinar o jogo. 

O que contraria a ideia que o processo de formação do jogador pode ser e deve 

ser atribuído a treinador na sua fase inicial de profissionalização e com pouca 

instrução do processo. 

O processo de preparação da formação para à especialização, por ser um 

trabalho em longo prazo, pode ser negligenciado por diversos motivos.  

É um processo que pode ter fases de desmotivação, pela dificuldade de 

aprendizagem do jogo, de um modo sólido e construtivo das bases, nos 

diferentes níveis de jogo, as intenções táticas§, os meios táticos e as situações 

coletivas vão aumentando a complexidade e consequentemente a dificuldade de 

assimilação. 

Orientar o processo tendo em conta o referencial fundamental na formação de 

bases sólidas, já que é uma condição sine qua non para a obtenção de elevados 

níveis de rendimento no futuro.  

Tendo em conta os problemas e dificuldades que depreendo nas minhas 

conclusões, o treinador deve desenvolver um processo de mentoria (Batista et 

al., 2014, p.351), de modo a criar uma “mente aberta”, capaz de trabalhar para 

a evolução da modalidade em geral. 

A capacidade que o treinador desenvolve para desmontar e construir os 

comportamentos referentes a cada situação requer um domínio alargado dos 

conteúdos, das tarefas, dos métodos, sem esquecer a natureza humana. 
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