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EDITORIAL 

	
	
 
Esta edição encerra o segundo ano de publicação do Journal of Sport Pedagogy & Research e inclui 
pela primeira vez artigos nas suas três secções: Opinião crítica sustentada; Artigos originais e 
Experiências pedagógicas relevantes. 
Alcançada a regularidade da publicação da revista e da sua indexação no Latindex pretendemos 
fomentar a sua divulgação noutras bases de dados e aumentar o potencial de impacto neste campo de 
investigação. Neste sentido, estamos a realizar esforços no sentido de alargar o conselho editorial, 
ampliar o corpo de revisores e diminuir o tempo de resposta às submissões efetuadas. Solicitamos a 
todos os que se revêm nesta área de investigação que partilhem do nosso entusiasmo em promover a 
pedagogia do desporto como ciência relevante no espectro desportivo. 
 
 
 
This issue concludes the second year of the Journal of Sport Pedagogy & Research publication and 
includes articles for the first time in its three sections: Critical Opinion; Original articles and Best 
Pratices. 
Achieved the publication regularity and its indexing in Latindex is time to foster their dissemination in 
other data bases and increase the potential for impact in this research field. In this sense, we are 
conducting efforts to enlarge the editorial board, increase the reviewers number and decrease the time 
to reply to the submissions. We ask all those who work in this research area to share our enthusiasm in 
promoting the sport pedagogy as a relevant science in sports field. 
 
Rui Resende 
Hugo Sarmento 
Adilson Marques	
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Insights from Adolescent Athletes 
Concerning the Acquisition and 

Dissemination of Concussion Information  
 

Jeffrey G. Caron1, Gordon A. Bloom1, Shea M. Balish2, William J. 
Harvey1  

1McGill University; 2 Dalhousie University 

        
       RESUMO 

Especialistas notaram que a segurança dos atletas seria maior se eles forem melhor 
informados sobre concussões. O objetivo deste estudo foi abordar esta questão através 
da aquisição de conhecimentos dos atletas adolescentes sobre concussões. As 
questões de investigação neste estudo foram: de que forma os atletas adolescentes 
adquirem informações sobre concussões? Quem ou o que influencia o conhecimento 
dos atletas adolescentes de concussões? Como preferem ser ensinados sobre 
concussões atletas adolescentes? Os participantes foram atletas adolescentes, nove 
rapazes e nove raparigas (N = 18) com idades entre 15 e 18 anos, que competem na 
mesma equipa de uma escola secundária canadiana urbana. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com cada participante e os dados qualitativos foram 
analisados através da análise de conteúdo hierárquico. Os resultados revelaram que a 
maioria dos atletas adolescentes adquiriu informações sobre concussões através de 
interações com seus pares e membros da família, reportagens jornalísticas e projetos 
escolares. Os participantes também indicaram uma preferência por formulários 
interativos de educação sobre concussão que envolvem componentes audiovisuais, 
debates e estudos de caso de atletas que sofreram concussão. As conclusões deste 
estudo podem ser de interesse para profissionais de saúde e educação que são 
responsáveis pela segurança dos atletas jovens e bem-estar, bem como para 
pesquisadores que trabalham neste domínio. 

 
      

  ABSTRACT 
 
Experts have noted that the safety of athletes would be improved if they were better 
informed about concussions. The purpose of this study was to address this issue by 
acquiring adolescent athletes’ insights about concussions. The research questions 
guiding this study were: How do adolescent athletes acquire information about 
concussions? Who or what influences adolescent athletes’ knowledge of concussions? 
How would adolescent athletes prefer to be educated about concussions? The 
participants were nine male and nine female adolescent athletes (N = 18) aged 15 to 
18 years who competed on a varsity sport team from the same urban Canadian high 
school. Semi-structured interviews were conducted with each participant and the 
qualitative data were analyzed using hierarchical content analysis. Results revealed 
the majority of adolescent athletes acquired information about concussions through 
interactions with peers and family members, sports media reports, and school projects. 
The participants also indicated a preference towards interactive forms of concussion 
education that involve audiovisual components, discussions, and case studies of 
concussed athletes. Findings from this study may be of interest to health and 
educational professionals who are responsible for young athletes’ safety and well 
being, as well as for researchers working in this domain.   

Palavras-chave 
Formação  
 

Keywords 
High school sport; 
Qualitative 
research; 
Traumatic brain 
injury;  
Knowledge 
translation 
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Introduction 

A concussion is a type of brain injury that results 
from impulses transmitted to the head via direct or 
indirect blows to the face, head, or elsewhere on the 
body (McCrory, Meeuwisse, Aubry et al., 2013). 
Sport-related concussions have garnered 
considerable attention in recent years due to the 
long-term health consequences that have been linked 
with the injury (Caron, Bloom, Johnston, & 
Sabiston, 2013), including Chronic Traumatic 
Encephalopathy (Galgano, Cantu & Chin, 2014). 
Although concussion sequelae affect athletes of all 
ages, researchers have suggested that adolescents 
suffer from a more severe symptomatology than 
adults (Williams, Puetz, Giza, & Broglio, 2015). 
Additionally, rehabilitation strategies for 
concussions are in the early stages of development 
(Broglio, Collins, Williams, Mucha, & Kontos, 
2015), meaning there is little that medical and health 
professionals can do to treat or reduce the effects of 
a concussion after the injury has occurred (McCrory, 
Meeuwisse, Aubry et al., 2013).  
Researchers have found that adolescents’ brains 
undergo important growth and development 
beginning at 13 years old and extending into young 
adulthood (Boyd, Johnston, & Bee, 2014; Carman et 
al., 2015). Concussions suffered during this period 
have contributed to a prolonged recovery for 
adolescent athletes compared to both collegiate and 
professional athletes (Williams et al., 2015). 
Consequently, there is a need to improve concussion 
prevention efforts for adolescent athletes. One way 
to prevent and/or reduce the number of concussions 
is to ensure adolescent athletes are appropriately 
educated about the injury (McCrory, Meeuwisse, 
Aubry et al., 2013).  
Indeed, consensus panels have highlighted the 
importance of educating adolescent athletes about 
concussions (e.g., Broglio et al., 2014; McCrory, 
Meeuwisse, Aubry et al., 2013). For example, 
Broglio and colleagues (2014) suggested that 
concussion education should include symptom 
recognition and health professional referral, 
prevention, return to play/activity, and consequences 
of improper management. Although there appears to 
be agreement among experts regarding the type of 
concussion information that athletes should be 
receiving, there is little consensus regarding how this 
knowledge should be disseminated to athletes 
(Caron, Bloom, Falcão, & Sweet, 2015). To inform 
these efforts, it would be beneficial to obtain 
insights from athletes’ about how they typically 
acquire information about concussions, as well as 
their preferences for learning about the injury. 
Athletes have been educated about concussions 
through printed materials (e.g., Sarmiento, Hoffman, 
Dmitrovski, & Lee, 2014), websites (e.g., Ahmed, 
Sullivan, Schneiders, & McCrory, 2012), and to a 
lesser extent, formal concussion education programs  

 
 
(e.g., Caron et al., 2015). Printed materials such as 
pamphlets, posters, and fact sheets have been the 
most popular method of educating adolescent 
athletes about concussions. For example, in North 
America, the Heads Up initiative has created over 
50 educational tools that have been distributed to 
adolescent athletes over the past decade (see 
Sarmiento et al., 2014 for a review). Although 
printed materials have been useful in disseminating 
concussion information on a large scale, researchers 
have questioned whether printed materials could 
improve adolescent athletes’ concussion knowledge 
when used as a standalone strategy (e.g., Caron et 
al., 2015). Concussion-related websites are another 
method that has been used to disseminate 
concussion knowledge. Ahmed and colleagues 
(2012) reviewed 43 concussion-related websites and 
found that many contained medical jargon, which 
may not be the most appropriate way to disseminate 
concussion knowledge, particularly to young 
athletes. Formal concussion education programs 
(i.e., initiatives beyond passive dissemination) have 
also been used to educate adolescent athletes about 
concussions. These initiatives have included 
interactive oral presentations, educational videos, 
and computer-based learning programs (Caron et al., 
2015). Caron and colleagues (2015) reviewed the 
literature on concussion education programs and 
found that adolescent athletes scored worse on post-
educational intervention assessments than collegiate 
athletes. This suggests that the content and/or 
delivery of contemporary concussion education 
programs might not have been appropriately adapted 
for adolescent athletes. Taken together, despite the 
increased availability of concussion education 
initiatives in recent years, there is no consensus on 
the most appropriate ways of disseminating 
concussion knowledge to adolescent athletes.  
The purpose of the present study was to acquire 
insights from adolescent athletes about concussions. 
The research questions guiding this study were: 
How do adolescent athletes acquire information 
about concussions? Who or what influences 
adolescent athletes’ knowledge of concussions? 
How would adolescent athletes prefer to be educated 
about concussions? 
 
Method 
 
Study design 
 
An instrumental case study design was used to frame 
this study (Stake, 2005). Case studies are used to 
understand contemporary issues, questions, or 
concerns that are bound within a specific time and 
setting (Stake, 2005). Participants in the current 
study all attended the same private (i.e., fee-paying) 
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Canadian high school that had one of the highest 
tuition fees in their geographical region.  
Further to this, the high school employs full-time 
athletic therapists (ATs) who attend all practices and 
games, interact regularly with members of the senior 
athletic teams, and administer concussion baseline 
testing with athletes at the beginning of the season. 
ATs are specialists in the human musculoskeletal 
system and have expertise in emergency care, injury 
assessment, and rehabilitation (Broglio et al., 2014). 
ATs were responsible for diagnosing athletes with a 
concussion at the school and monitoring them 
throughout the return to play (RTP) protocol (cf. 
McCrory, Meeuwisse, Aubry et al., 2013). 

 
Participants 
	
Nine male and nine female (N = 18) adolescent 
athletes aged 15 to 18 years (Mage=15.94; SD=0.94) 
who all competed on one of the school’s varsity 
sports teams participated in this study. None of the 
athletes reported being symptomatic of a concussion 
at the time of the study. Each participant was 
assigned a pseudonym to protect his or her identity. 
 
Procedure	
 
After obtaining approval from the lead author’s 
university research ethics council, the Athletic 
Director (AD) from a local high school was 
contacted and agreed to serve as third party for this 
study. More precisely, the AD was asked to recruit 
athletes who were members of one of the school’s 
senior (i.e., grade 9-12) athletic teams. The AD was 
asked to recruit an even number of boys and girls. 
History of concussions was not a requirement for 
participation.  
 

 

 
 
 

Those who were interested in participating collected 
a sealed envelope from the AD, which contained 
parent/legal guardian consent and athlete assent 
forms. Once both forms were completed and 
returned by the athletes, the AD arranged a time for 
a meeting between participants and the lead 
investigator. 
Meeting times and locations were selected by the 
AD. Each athlete was verbally explained his or her 
rights as a research participant prior to beginning a 
face-to-face interview with the lead investigator. 
The same semi-structured interview guide was used 
with each participant and consisted of two sections: 
demographic and main interview questions. 
Demographic questions were asked to obtain 
biographical information about their sporting history 
(e.g., “What grade are you in?” and “Which high 
school team(s) did you play on this past year?”). The 
second section comprised the main questions for the 
interview, which included three parts: opening, key, 
and concluding questions. Opening questions were 
used to help the lead investigator establish rapport 
with participants, as well as gather information 
about the types of injuries the athletes and their 
teammates have experienced (e.g., “Can you 
describe the type of injuries that happen most often 
in the sports you play?” and “Have you or your 
teammates ever suffered a concussion while playing 
sports? If yes, describe what happened.”). Key 
questions were more specific to the purpose and 
research questions identified for this study (e.g., 
“Describe how you have learned about 
concussions?”, “Has anyone ever talked to you 
about concussions before? If yes, what did they tell 
you?”, “Do you think it is important for athletes 
your age to learn about concussions? Why or Why 
not?”, and “What would be some ways you would  
 
 
 

 

 
 

Table 1 - Participants’ Characteristics 1 

Pseudonym Age Gender Current Sports Team(s) Previous Concussion History 
(Yes/No) 

Grade 

Ethan 16 M Hockey, Football Yes 10 
Walter 15 M Basketball, Tennis Yes 9 
Sara 16 F Basketball, Flag Football No 11 

Samantha 17 F Soccer No 11 
Aaron 16 M Hockey, Football No 11 
Holly 17 F Soccer, Basketball Yes 11 
Mark 16 M Hockey Yes 11 

Jordan 16 M Hockey, Football Yes 10 
Emmanuel 17 M Basketball, Football Yes 11 

Lauren 16 F Soccer, Basketball Yes 10 
Elliot 17 M Rugby, Hockey Yes 11 
James 15 M Hockey Yes 10 
Karen 18 F Hockey, Flag Football No 12 
Luke 15 M Hockey, Football Yes 10 

Ashley 15 F Soccer, Basketball No 9 
Veronica 15 F Soccer Yes 9 
Kelsey 15 F Soccer, Football No 10 

Amanda 15 F Hockey, Soccer, Tennis Yes 10 
  

	2 
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like to learn about concussions in the future?”). 
Concluding questions afforded each participant the 
opportunity to provide additional comments or pose 
questions to the lead investigator (e.g., “Would you 
like to add anything else related to our interview?” 
and “Do you have any comments or questions?”). 
 
Data analysis 
	
The interviews ranged in length from 15 to 40 
minutes, with an average of 25 minutes. The 
interviews were audio recorded, transcribed 
verbatim, and stored using the NVivo 10 software 
package (QSR International Pty Ltd). Data were 
analyzed using hierarchical content analysis, a type 
of inductive (i.e., bottom-up) method that is used to 
identify patterns within and between the interviews. 
Sparkes and Smith (2014) noted that hierarchical 
content analyses allow for data to be presented in a 
logical manner that is “amenable for peer 
dissemination” (p. 117). Côté, Salmela, Baria, and 
Russell’s (1993) guidelines for conducting a 
hierarchical content analysis were followed. To 
begin, the lead investigator gained familiarity with 
the data by reading each transcript in its entirety 
several times while listening to the audio recordings. 
Following this, the interview transcriptions were 
broken down into meaning units, which are blocks 
of text that represent a single concept, thought, or 
idea. This process yielded 197 meaning units. The 
second step involved assigning a tag to each 
meaning unit. A tag is a label that captures the 
essence of a meaning unit. Similar meaning units 
were assigned the same tag. Generating tags was an 
iterative process (see critical friend in the 
trustworthiness subsection for more information), 
and a final list of 10 tags emerged from this process. 
The final stage of this hierarchical content analysis 
involved searching for patterns between the 10 tags. 
Those with similar characteristics were grouped into 
properties. Three properties emerged from this 
process and will be further explained in the results 
section. 
 
Table 2 - List of Properties and Tags  

 
 
 

Trustworthiness. There has been much discussion 
on the best ways to establish trustworthiness in 
qualitative inquiry, with little consensus (see Smith, 
2009 for a discussion). Trustworthiness criteria for 
this study were selected based on the context and 
purposes of the research. One example was through 
the use of an audit trail, which involved articulating 
the rationale for decisions made throughout the 
research process by detailing background 
information about the participants and their setting, 
recruitment, consent/assent procedures, and data 
collection and analysis. A critical friend was used in 
the current study to help ensure the data, 
interpretations, and outcomes represented the 
participants’ insights, experiences, and meanings. 
The critical friend in this study was the third author 
of this paper, who acted as a theoretical sounding 
board throughout data analysis to enhance the lead 
investigators’ reflexive self-awareness (Sparkes & 
Smith, 2014). More precisely, the lead investigator 
initially assigned tags to each meaning unit and 
mapped the names of tags onto a master list. The 
critical friend reviewed all 18 tagged transcripts and 
the master list of tags to see if the tags initially 
assigned by the lead investigator accurately captured 
the essence of participants’ experiences and 
perceptions. This process led to some changes in the 
labelling of tags (e.g., “athlete concussion education 
– previous exposure” was changed to “formal and 
informal concussion education”). Additionally, some 
meaning units were assigned different tags. This 
process was also repeated for step three of the 
analysis. Using a critical friend helped to ensure the 
lead investigator was reflexive throughout data 
analysis and to ensure data was appropriately 
categorized. Researcher triangulation was also used 
in the current study by having all of the authors 
independently review and agree on the data analysis, 
the results and their interpretations, as well as the 
conclusions drawn from this study. This process was 
conducted to help ensure we presented the most 
realistic representation of the participants’ insights 
on concussions. 
 

 

	

Properties 1. Personal Interactions about 
Concussions (69) 

2. Exposure to Concussion Information 
(81) 
 

3. Recommendations to Improve 
Concussion Education (47) 

Tags • Athletic Therapists (18; 11/18) 
• Coaches (8; 6/18) 
• Family members (17; 11/18) 
• Teammates – concussion interactions 

(26; 17/18) 
 

• Media (22; 16/18) 
• Professional athletes (37; 17/18) 
• Formal and informal concussion education 

(13; 11/18) 
• School project on concussions (9; 4/18) 

 

• Importance of concussion education 
(15; 15/18) 

• Suggestions for concussion education 
(32; 17/18) 
 

Note. The first number in parentheses represents the frequency of each tag within the interview data. The second number (e.g., 15/18) 
represents the number of participants who reported or mentioned each tag.  



Athletes’ Insights on Concussions  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 2(3), pp.4-13, 2016                
 

8 

Results 

Results from the hierarchical content analysis 
revealed three properties, which were labeled 
Personal Interactions about Concussions, Exposure 
to Concussion Information, and Recommendations 
to Improve Concussion Education. These three 
properties will be illustrated using quotes from the 
participants. Quotes from the participants are 
identified using a pseudonym.   
 

Personal Interactions about Concussions 

The adolescent athletes said that personal 
interactions with peers, ATs, and family members 
were an important way they acquired information 
about concussions. These interactions also appeared 
to influence their perceptions of the injury. Of all 
their interactions and discussions, the adolescent 
athletes said that ATs and family members were 
most influential in shaping their knowledge and 
perceptions of the injury.  
The participants noted they interacted infrequently 
with friends and teammates about concussions. For 
example, Veronica noted, “My friends and I don’t 
really ever talk [to my teammates] about 
concussions. Maybe it will come up if we’re talking 
about injuries in general”.  

My teammates and I rarely talk about 
concussions. Maybe if we were watching a 
hockey highlight tape that involved a big [body 
check] or something. We might say, ‘that guy 
is probably concussed’ but that’s about as 
much as we talk about concussions (Mark). 

Throughout the interviews, it was evident that a 
large number of participants were not confident 
when discussing aspects of concussions, which was 
evidenced by their voices trailing off when 
discussing aspects of the injury, and the uncertainty 
in their comments, “I don’t know if it’s true or not 
but…”, which also suggested they were lacking 
knowledge about concussions.    
More than half of the athletes in this study said they 
had previously interacted with the school’s ATs 
about concussions: “Anytime I think I have a 
concussion I get checked out by our AT” 
(Samantha). Based on their comments, it appeared 
that interactions with ATs had a meaningful impact 
on their knowledge and perceptions of concussions, 
especially when compared to their interactions with 
peers and teammates:  

The AT did all these tests. I told her about how 
my vision and hearing was enhanced. She said 
that can happen after a concussion and that she 
would talk to my parents after the game. She 
had that whole concussion talk with them. You 
know, that I’ve been hit to the head and about 
the concussion protocol (Ethan). 
 

I don’t know if it’s true but the AT told me that 
if you play with a concussion and then you got 
another concussion then you could just 
collapse. Like, the brain will just shut down. I 
don’t know if it’s true or not – she might have 
just said that to scare me (Jordan). 

In addition to ATs, conversations with family 
members about concussions also appeared to be 
influential on the adolescent athletes’ knowledge 
and perceptions of the injury. For example, some of 
the athletes described their siblings’ concussion 
experiences and how they impacted them, “I’ve 
heard a whole lot about concussions because of my 
brother. He got a pretty bad concussion from playing 
rugby. That concussion had a pretty big effect on my 
brother. He had a lot of migraines” (Ethan).  

I think that I knew a bit about concussions 
before I had my first concussion because of my 
sister. She got a really serious one playing 
basketball. She had serious symptoms for about 
a year. She was off of school. She wasn’t able 
to go out with her friends anymore. Her 
lifestyle was totally changed. She was having a 
difficult time on day-to-day basis. That’s pretty 
much how I have learned about concussions 
(Mark).   

Participants whose siblings had suffered a 
concussion appeared to be quite knowledgeable 
about the injury, which may have resulted from 
observing the challenges their siblings encountered 
throughout their recovery.  
Although a number of adolescent athletes said they 
interacted with their brothers and sisters, almost all 
of the participants described instances when they 
spoke about concussions with their parents:   

My mom talked to me about concussions when 
my brother got one. I remember my mom told 
me that I should tell someone right away if I 
ever get hit in the head. She also told me that I 
should get off the field and see how I feel later. 
My mom is really big on the saying, ‘If you 
feel that you are injured, get off so you don’t 
make it worse. Take a breather and see how 
you feel after’ (Kelsey).  
My mom and dad sat me down and told me that 
if I ever I get hit to the head that I should tell 
them right away. That I should monitor how I 
feel. And if I have headaches I should tell them 
right away. If I have blurred vision or if I feel 
dizzy I should tell them right away so they said 
they can bring me to the hospital and get me 
checked out (Samantha). 

Taken together, peers, ATs, and family members 
had varying degrees of influence on the adolescent 
athletes’ knowledge and perceptions of concussions. 
Interactions with ATs and family members appeared 
to be more influential on the participants than 
interactions with teammates and peers. 
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Exposure to concussion information  
 
Aside from their personal interactions about 
concussions, the participants described being 
exposed to concussion information through sources 
such as sports media reports on professional athletes 
and school projects. Although the quality of the 
information emanating from these sources is 
unknown, the participants acknowledged that sports 
media reports and school projects were important 
ways they acquired information about the injury.   
Indeed, sports media reports were a popular method 
through which the adolescent athletes were exposed 
to concussion information. Given that all of the 
participants lived in Canada, it was not surprising 
the majority described examples from sports media 
reports involving professional ice hockey players. 
Although some described concussions involving 
professional soccer and basketball athletes, most of 
the participants highlighted professional ice hockey 
superstar player Sidney Crosby’s well-documented 
concussion experiences: 

Sidney got [body checked to the head] during 
one game. And got hit along the boards in the 
next game. He bounced off the boards and 
just dropped. He was done. He was out for a 
long while after the second one. It was 
definitely a couple months (Aaron). 
Seeing what Crosby went through made me 
realize that concussions are serious. It’s not 
something you want to joke around with. It 
made me realize that lying about having a 
concussion, like I did, is not the right thing to 
do. I was thinking, ‘It’s not a big deal, who 
cares.’ But concussions are not something to 
be taken lightly (Elliot). 

In addition to sports media reports, the adolescent 
athletes said that school projects were another way 
they were exposed to concussion information. More 
precisely, four participants said they conducted 
school projects on concussions or topics related to 
head injuries out of personal interest. Those who did 
a school project on concussions focused on the long-
term consequences of concussions:  

I actually did a presentation on concussions 
for one of my classes this year. When I was 
doing some of the research about the long-
term effects of concussions… I didn’t know 
that it could affect people that much in the 
future. I learned that your memory could 
really, really be affected (Holly). 
I just did an essay on concussions for school 
this year. I did some research about the long-
term effects – like CTE and that kind of stuff. 
I researched a couple of hockey players like 
Derek Boogaard, how they suffered from it, 
and how it pretty much ruined their lives. 
Because he had concussion after concussion, 
his headaches basically didn’t go away. After 

a while they started suffering from other 
diseases like dementia and all that (Jordan).  

The majority of the participants who conducted 
school projects on concussions focused on the long-
term consequences of concussions. The participants 
also noted the content of their school projects were 
based largely on sports media reports of professional 
athletes.    
Some of the participants in this study described 
instances when they were given concussion-related 
information from health professionals. For example, 
two participants said they were informed about 
concussions by ATs during baseline testing at the 
beginning of the season. Kelsey said, “Last year I 
did my first concussion test with [name of AT] and I 
guess that was the first time anyone talked to me 
about concussions”, and Amanda noted, “Aside 
from when I got my concussion test, no one has 
really ever talked to me about concussions before”. 
Only one of the 18 participants described having 
previously been exposed to a formal concussion 
information session. Specifically, Karen noted:      
One time a woman came in and spoke to my 
community hockey team about the neuroscience of 
concussions. She didn’t really tell us what a 
concussion was. She told us more about how bad 
concussions could be. I don’t remember everything. 
I definitely found the talk helpful because no one 
really ever told me how serious concussions were 
before that.   
In sum, results in this property revealed that 
adolescent athletes in this study were primarily 
exposed to informal concussion information through 
channels that included sports media reports on 
professional athletes. Although some indicated that 
health professionals provided them with concussion-
related information, formal concussion education 
initiatives were not a common way this group of 
adolescent athletes acquired knowledge about the 
injury.  
 
Recommendations to improve concussion 
education 
 
The adolescent athletes in this study all expressed 
interest in learning more about concussions. 
Moreover, the participants described their 
preferences for receiving concussion education in 
the future, which included interactive presentations 
that involved case studies and audiovisual 
components.  
15 of the 18 participants in this study said they felt it 
was important for athletes their age to be 
knowledgeable about concussions. For example, 
Sara noted, “A lot of people get concussions, like 
our classmates and stuff. But no one seems to think 
that it’s that big of an issue”. In particular, the 
participants felt it was important for athletes to be 
knowledgeable about concussions so they can “tell 
someone” if they potentially suffer a concussion, 
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“It’s important that athletes not be ashamed to tell 
someone right away if they get hit in the head 
(Ashley)”. Additionally, Kelsey said:  

You use your brain for everything so you 
have to be very careful with it. It’s important 
for athletes to know that they should not 
continue playing if they get hit in the head. A 
lot of people continue playing. When athletes 
are getting headaches or a lot of pain in their 
neck, they should tell someone and make sure 
that everything is okay.  

Some of the participants felt that case studies would 
be an interesting way to learn about concussions:  

It would be helpful if someone came in and 
gave us relatable stories about athletes who 
have suffered a concussion… and then tell us 
what happened. That way, we could relate to 
the example and think, ‘I play that sport so 
there’s a chance I can get one’… (Veronica). 
It would be good to use specific case studies 
about well-known athletes. Because we know 
these athletes, their names, and we’ve 
probably been watching them on television. 
If you use professional athletes then we 
would probably be more interested in it. Like, 
‘If you were Paul George in that situation 
what would do?’ – stuff like that 
(Emmanuel). 

Participants also suggested that concussion 
education initiatives should be interactive. As an 
example, Karen noted, “An audiovisual lecture 
would be a good way to learn about concussions. 
Maybe group work, too”. Additionally, Mark 
believed that interactive concussion education would 
be best for teaching adolescent athletes at their age 
about the injury:   

I don’t think it would be great to teach 
athletes about concussions through lectures 
only. I think you would definitely want to 
make it interactive and include a visual 
aspect because that’s just more interesting. 
Athletes my age would enjoy that more.  

Collectively, the participants felt it was important 
for adolescent athletes to be knowledgeable about 
concussions so they could recognize potential 
symptoms and “tell someone” (i.e., report the 
concussion). The participants also revealed 
preferences towards interactive concussion 
presentations that involve case studies and 
audiovisual components.  
 
Discussion 
 
The purpose of the present study was to gather 
adolescent athletes’ insights on concussions. Results 
from this present study suggest the participants were 
lacking knowledge of concussions, which aligns 
with previous research in this domain (e.g., 
Chrisman, Quitiquit, & Rivara, 2013; McCrea, 
Hammeke, Olsen, Leo, & Guskiewicz, 2004; 

Register-Mihalik et al., 2013). The similarities with 
previous research were not surprising, given that few 
of the participants reported previous exposure to 
formal concussion education. As a result, the present 
findings highlight a need to improve concussion 
education interventions for adolescent athletes. This 
suggestion concurs with previous research that has 
advocated for improved concussion education 
strategies to help prevent concussions and improve 
athletes’ safety (Caron et al., 2015; McCrory, 
Meeuwisse, Aubry et al., 2013).  
Results from this study also revealed that adolescent 
athletes’ knowledge and perceptions of concussions 
were influenced by their interactions with family 
members and ATs. Researchers have previously 
discussed the role of ATs with respect to 
concussions (Broglio et al., 2014; Kelly, Jordan, 
Joyner, Burdette, & Buckley, 2014; Kerr et al., 
2015). In Broglio and colleagues’ (2014) consensus 
statement on concussions, the authors noted that a 
primary responsibility of ATs is related to the 
management of concussed athletes, which they said 
should also involve educating athletes, coaches, 
parents, and members of the sporting community 
about the injury and recovery process. Evidence 
suggests that ATs regularly disseminate concussion 
information to collegiate and university athletes 
(Kerr et al., 2015), however less is known about 
their training and role in concussion education with 
high school athletes. Adolescent athletes in the 
present study noted that ATs were influential on 
their knowledge and perceptions of concussions, 
particularly through interactions that occurred 
during preseason baseline concussion testing. 
Although many ATs deliver concussion education to 
athletes as part of their preseason assessments (Kerr 
et al., 2015), it is unclear the extent to which ATs 
are provided with specific skills and strategies 
during their education to effectively disseminate 
concussion education to athletes. Given their 
influential role on adolescent athletes’ knowledge 
and perceptions of concussions, the current results 
add to the literature by suggesting ATs may benefit 
from coursework or continuing education 
experiences to equip them with effective 
dissemination strategies for adolescent populations. 
Ultimately, ATs who have the training to effectively 
disseminate concussion information could help to 
improve athlete safety and to promote a safe sport 
environment that encourages positive concussion-
related behaviors, such as accurately reporting this 
injury.  
A unique finding from this study was that the 
participants reported being exposed to concussion 
information through sports media reports and school 
projects. In particular, participants said they chose 
school projects that were focused on the long-term 
consequences of concussions, which they felt 
included Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE). 
CTE is a type of structural brain damage 
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characterized by tau protein deposits in distinct areas 
of the brain, and it is believed to accumulate over 
the course of multiple concussive or subconcussive 
head trauma (Stein, Alvarez, & McKee, 2015). 
Although there are correlational data linking 
repeated concussions with CTE, the lack of long-
term, prospective data makes causal inferences 
concerning the relationship between concussions 
and CTE premature (McCrory, Meeuwisse, Kutcher, 
Jordan, & Gardner, 2013). It was somewhat 
disappointing that the participants in this study 
reported sports media reports and school projects 
were primary channels through which they were 
exposed to concussion information because there 
have been several large-scale concussion education 
initiatives in North America that have focused on 
disseminating information based on empirical 
evidence (e.g., Sarmiento et al., 2014). 
Consequently, the present findings underscore the 
importance of exposing adolescent athletes to 
information that is rooted in expert guidelines or 
peer-reviewed data, and presented by individuals 
(e.g., ATs) who have expertise on concussions or in 
a format that is amenable for adolescent populations.  
Participants also described their preferences for 
receiving concussion education, which included 
interactive approaches. Interactive audiovisual 
presentations have rarely been implemented as a 
concussion education strategy (Caron et al., 2015). 
One of the few examples is from Bagley and 
colleagues (2012), who developed an interactive 
concussion education program for high school 
students that consisted of an audiovisual 
presentation and discussions with audience 
members. Results from their study revealed an 
improvement in high school students’ knowledge of 
concussions when comparing their pre- and post-
intervention quiz scores. However, the methods 
employed by Bagley and colleagues did not allow 
the participants to share their perceptions of their 
concussion education program. Findings from the 
present study extend previous research in this 
domain by providing a preliminary understanding of 
adolescent athletes’ preferences for receiving 
concussion education. That is, the current findings 
indicate that interactive forms of concussion 
education that include audiovisual components and 
discussions may be beneficial for adolescent athlete 
populations.  
Additionally, the participants suggested that case 
studies were a preferred strategy to acquire 
information about concussions, which to our 
knowledge has yet to receive empirical attention. 
Adolescent athletes reported learning about 
concussions through observing the experiences of 
professional athletes, siblings, and peers who had 
concussions. Bandura (1977) noted that behaviors 
are learned through social communication and 
modeling. Thus, it may be beneficial to include case 
examples of professional concussed athletes to 

initially capture the interests of adolescents and then 
follow-up with age appropriate observational models 
to improve their knowledge of concussions. Given 
that little is known about the integration of case 
studies into concussion education initiatives, 
educational learning theories such as the Attention, 
Relevance, Confidence, Satisfaction model (Keller, 
2009) may be useful in guiding future research on 
this topic. 
While the current study provided several interesting 
insights from the adolescent athletes, some 
limitations must also be acknowledged. First, the 
current analysis strategy combined male and female 
participants’ insights on concussions rather than 
searching for differences between genders. It is 
important to note that participants were not asked to 
identify their gender. Given that researchers have yet 
to support gender-specific concussion education 
initiatives, we felt it was important that the study 
findings were presented in a way that could inform 
future research and intervention for both male and 
female adolescent athletes. Second, all the 
participants attended the same fee-paying high 
school where they had access to ATs, which is quite 
different than the majority of athletes their age in 
Canada. Although the goal of qualitative inquiry is 
not to produce generalizable findings (Sparkes & 
Smith, 2014), future studies may consider selecting 
samples with greater variability (e.g., participants 
who come from different regions and socioeconomic 
statuses). 
The present findings contribute to a limited 
understanding of adolescent athletes’ perceptions of 
concussions, which could inform the development of 
future research and intervention in this domain. 
Specific to research, the adolescent athletes in this 
study noted that family members were influential on 
their knowledge and perceptions of concussions. To 
our knowledge, researchers have yet to investigate 
how family members can impact athletes’ 
knowledge and perceptions of concussions. 
Focusing on family members appears worthy of 
future research because they are often the 
individuals who support concussed athletes 
throughout their recovery (e.g., Caron et al., 2013). 
In terms of interventions, the adolescent athletes said 
they preferred concussion education strategies that 
involved discussions, case studies, and audiovisual 
components. These insights could be used to inform 
future interventions to help ensure that concussion 
education messaging is being delivered in a 
preferred yet developmentally appropriate format. In 
sum, we hope that the findings from this article can 
provide some insights that can be used to help 
determine the most effective strategies to prevent 
concussions and to improve adolescent athletes’ 
safety in sport.  
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       RESUMO 
O Desporto Escolar é um processo educativo e pedagógico. Apesar de reconhecidos os 
benefícios do Desporto Escolar a participação dos alunos é reduzida. O objetivo do estudo 
foi classificar as motivações e os motivos que levam os alunos a não praticar Desporto 
Escolar. 
524 alunos de ambos os géneros, do 2º e 3º ciclos de escolaridade, foram divididos em 
três grupos distintos: 1) os que participam no desporto escolar, 2) os que já participaram e 
agora não participam e 3) os que nunca participaram. Aplicaram-se quatro questionários 
já validados: 1) da motivação para a participação desportiva; 2) de razões para o abandono 
do desporto escolar; 3) de orientação desportiva e; 4) de razões para a não prática do 
desporto escolar. 
Os principais motivos para a não prática são a “falta de tempo” e a “oferta escolar não ir 
ao encontro dos seus interesses”. As principais razões para a prática foram o “gosto pela 
modalidade” e a “melhoria da aparência e aptidão física”. Os motivos mais relevantes 
para o abandono do Desporto Escolar foram a “falta de tempo”, a “atribuição de maior 
importância ao estudo que à prática desportiva” e a “oferta desportiva da escola não 
adequada aos alunos”. 

 
 

  
      

  ABSTRACT 
 

The School Sports is an educational and pedagogical process. Although recognized the 
benefits of the School Sports student participation is reduced. The aim of the study was to 
classify the motivations and reasons why students do not practice School Sports. 
524 Students of both genders, from 2nd and 3rd cycles of schooling, were divided into 
three distinct groups: 1) those who participate in school sports, 2) those who have already 
participated and now do not participate, and 3) those who have never participated. Four 
validated questionnaires were applied: 1) motivation for sports participation; 2) reasons 
for abandoning school sports; 3) sports orientation and; 4) reasons for not practicing 
school sports. 
The main reasons for not practicing school sports were "lack of time" and "school sports 
available does not meet their interests". The main reasons for the practice were "liking the 
sport" and "improvement of physical appearance and fitness". The most relevant reasons 
for abandoning school sports were "lack of time", "greater emphasis on study than on 
sport" and " school sports offer not suitable for students". 

Palavras-chave 
Desporto Escolar, 
Motivação, 
Abandono, 
Educação Física.  
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Sports School, 
Motivation, Drop 
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Education.  
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Introdução 

O interesse que o desporto tem vindo a alcançar na 
nossa sociedade, em todos os seus contextos, 
pressupõe a necessidade de aumentar de forma 
significativa, não só os estudos sobre os motivos que 
levam as pessoas a envolverem-se nas atividades 
desportivas, mas também os motivos que as levam a 
não se envolverem (Veigas, Catalão, Ferreira, & 
Boto, 2009). 
A evolução da sociedade exige que se equacionem e 
aperfeiçoem modelos de educação desportivos e se 
criem espaços desportivos mais atraentes. É 
necessário cativar desde tenras idades os indivíduos 
para uma vida ativa criando potenciando 
comportamentos que afastem da monotonia e do 
sedentarismo. Dado que é na Escola que as crianças 
e jovens passam grande parte do seu dia, é nesta que 
se devem intensificar as estratégias de formar/criar 
novos hábitos desportivos. 
A Escola, centro do desenvolvimento da prática 
desportiva educativa, deve assegurar uma verdadeira 
formação desportiva a todos os alunos e assumir o 
desporto escolar como um verdadeiro elemento do 
seu projeto educativo (Mota, 2003). 
Segundo Rebelo (1999), uma das vertentes 
manifestamente perfilhadas pelo desporto, como 
atividade humana, é a que se orienta para a criação 
de hábitos de vida saudável; porém a atividade tem 
que ser gratificante, isto é, tem que despertar alegria, 
prazer e ser vivida com sucesso. 
Neste contexto, a par da Educação Física, não 
podemos ignorar o Desporto Escolar enquanto 
mecanismo de integração e formação humana e 
desportiva, sendo este um processo eminentemente 
educativo e pedagógico. 
Apesar de serem reconhecidos os benefícios do 
Desporto Escolar (Sousa, 2006), existe uma reduzida 
participação dos alunos nessas atividades sendo este 
um campo que necessita de mais investigação uma 
vez que o mesmo pode desempenhar um papel 
fundamental na iniciação desportiva de muitos 
jovens. Por isso, parece-nos essencial compreender o 
impacto do Desporto Escolar nos jovens. 
No desporto, de acordo com Lima (2000), a 
eliminação precoce das crianças e dos jovens 
consiste na reprovação antecipada dos candidatos a 
atletas, sem esperar que cada um deles manifeste, de 
facto, um nível de desenvolvimento de capacidades 
e qualidades, só possível através de uma efetiva 
participação em atividades físicas e desportivas, que 
são o motor desse mesmo desenvolvimento. 
Neste contexto, salienta-se o papel do professor de 
Educação Física enquanto agente cativo do 
processo, na transmissão de princípios e valores do 
jogo, assim como fazê-los perdurar ao longo da vida 
dos praticantes (Bento, 2004), tais como: agir, 
segundo as regras do jogo, consideração e respeito 
pelo adversário e pelo árbitro, adquirir o hábito de  
 

 
 
assumir responsabilidades e aceitar críticas pelo 
nível de cumprimento das tarefas, entre outros. 
A literatura tem sugerido (ex: Gomes, 2001 ou 
Matos & Cruz, 1997) que o aluno pode abandonar o 
Desporto Escolar devido ao horário não compatível, 
falta de compreensão por parte de alguns 
professores, entre outros. Quanto ao meio 
envolvente, o aluno poderá desistir devido às más 
condições de acessibilidade e transporte para a 
escola, solicitações exteriores à escola (cafés, salas 
de jogos), entre outros. 
Relativamente aos motivos que conduzem à prática 
desportiva, a pesquisa tem encontrado (ex: Januário, 
Colaço, Rosado, Ferreira, & Gil, 2012) um diverso 
número de motivos, incluindo divertimento, aspetos 
sociais e desenvolvimento de habilidades. Também 
Serpa (1992), citado por Januário et al. (2012), 
pesquisou os motivos que levaram 175 jovens (85 
rapazes e 90 raparigas), com idades entre os 10 e os 
15 anos, a envolverem-se numa atividade desportiva 
sendo que os motivos mais frequentemente 
apontados foram: estar em boa condição física, 
trabalhar em equipa, aprender novas técnicas, 
espírito de equipa, fazer exercício, manter a forma, 
atingir um nível desportivo mais elevado, melhorar 
as capacidades técnicas e fazer novas amizades. 
Carvalho, Soares, Monteiro, Vieira e Gonçalves 
(2013) pretenderam perceber quais os motivos que 
levam os alunos a praticar Desporto Escolar e 
identificar os diferentes motivos que levam à prática 
dos alunos do 3º Ciclo e Secundário. Os autores 
reportam como mais relevantes os parâmetros 
“melhorar as capacidades”, “diversão”, “aprender 
novas habilidades” e “estar em boa forma física” 
como os motivos que mais levaram à prática do 
Desporto Escolar. Referem os autores que é a 
motivação que direciona as atitudes do ser humano, 
podendo fazer com que coisas indesejáveis se 
tornem aceitáveis ou ainda, desejáveis. 
 
Atendendo à importância que o Desporto Escolar 
tem vindo a assumir na Escola de há anos a esta 
parte, procuramos compreender neste estudo a 
importância do processo motivacional para a prática 
desportiva dos alunos, neste caso, no âmbito do 
Desporto Escolar, procurando identificar as 
motivações que os alunos têm perante a intenção (ou 
não intenção) de praticar Desporto Escolar, bem 
como os motivos que levaram os alunos a nunca 
praticar, a praticar e/ou a abandonar o Desporto 
Escolar. 
 
 
Metodologia 
 
Optou-se pela amostragem não-causal, tendo sido 
utilizado o método de amostragem por conveniência.  
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524 alunos de ambos os géneros (259 rapazes e 265 
raparigas), do 2º e 3º ciclos de escolaridade (118 
alunos eram do 5º ano de escolaridade, 117 do 6º 
ano, 122 do 7º ano, 81 do 8º ano, e 86 do 9º ano de 
escolaridade) e pertencentes a um mesmo 
Agrupamento de Escolas, foram selecionados tendo 
em conta a prática e a não prática de Desporto 
Escolar. 
Os alunos foram divididos em três grupos distintos: 
1) os que participam no Desporto Escolar (158 
alunos com idades entre os 10 e os 16 anos sendo 
52.8% do género feminino); 2) os que já 
participaram e agora não participam (163 alunos 
com idades entre os 10 e os 16 anos sendo 54.6% do 
género feminino) e; 3) os que nunca participaram no 
Desporto Escolar (203 alunos com idades entre os 
11 e os 18 anos sendo 59.6% do género feminino). 
Aplicaram-se aos participantes um conjunto de 
questionários validados por outros autores (QMPD, 
QOD-SOQ; QRAPDE; IMAAD) tendo antes da 
aplicação dos mesmos sido asseguradas as 
exigências éticas exigidas nestas situações (bem 
como as devidas autorizações para a aplicação dos 
mesmos). Os questionários foram aplicados numa 
aula de Educação Física tendo sido garantidos o 
anonimato e a confidencialidade dos dados relativos 
ao estudo. 
Todos os participantes responderam a um 
questionário relativo a dados demográficos (idade, 
género, local de residência, escalão, ano de 
escolaridade, profissão dos pais e modalidade 
favorita vs modalidade praticada). 
Foi depois pedido aos participantes de cada um dos 
três grupos que respondessem a diversos 
questionários específicos: a) grupo que praticava 
Desporto Escolar (QMPD, QOD-SOQ); b) grupo 
que praticou Desporto Escolar e agora já não pratica 
(QRAPDE); e c) grupo que nunca praticou desporto 
escolar (IMAAD). 
Neste estudo utilizou-se o QMPD (questionário de 
motivação para a prática desportiva), é uma versão 
portuguesa adaptada, traduzida e validada por Cruz e 
colaboradores (Cruz, Costa, Rodrigues, & Ribeiro, 
1988), baseada num instrumento inicialmente 
concebido e desenvolvido por Gill e colaboradores 
(1983). 
O QMPD possui 30 razões par a prática desportiva 
referente ao desporto escolar (que é o motivo deste 
estudo), e em cada uma das respostas, os alunos 
poderão responder uma das três respostas possíveis: 
1) muito importante; 2) mais ou menos importante; 
3) pouco importante para a prática do desporto 
escolar. Na versão original deste questionário, o 
QMPD avalia sete fatores de motivação para a 
prática desportiva: a) motivação para a 
realização/estatuto; b) orientação para a equipa; c) 
forma física; d) descarga de energia; e) 
desenvolvimento de capacidades; f) 
amizade/afiliação; e g) divertimento/recreação. 

Utilizou-se também o questionário QOD-SOQ 
(questionário de orientação desportiva), traduzido, 
adaptado e validado igualmente por Cruz e 
colaboradores em 1993 do questionário original de 
Gill e Deele (1988) (Cruz, Costa, & Viana, 1995), 
que pretende, através de 25 itens, avaliar três 
dimensões ou fatores de orientação desportiva 
somente a praticantes do desporto escolar: a) 
Competitividade, composta por 13 itens; b) 
orientação para a vitória, composta por 6 itens; e c) 
orientação para os objetivos, composto também por 
6 itens. A escala de resposta foi de 1 a 5, sendo o 1 
“Concordo totalmente” e o 5 “Discordo totalmente”. 
Outro questionário utilizado foi o QRAPDE 
(questionário de razões para o abandono do desporto 
escolar), adaptado e validado por Cruz et al. (1988) 
e Cruz et al. (1995) e foi aplicado somente a ex-
praticantes de desporto escolar que deverão 
responder a um total de 36 itens de razões e/ou 
motivos para o tal abandono. As respostas foram 
dadas numa escala com 3 pontos, sendo o primeiro a 
resposta “Pouco Importante”; a segunda “Mais ou 
menos importante”; e a terceira “Muito importante”. 
Para os alunos que nunca praticaram desporto 
escolar, foi utilizado o questionário IMAAD, 
desenvolvido por Pereira e Vasconcelos-Raposo 
(1997) e validado por Fernandes (2005), é formado 
por 39 itens, precedido pela afirmação “Eu não 
pratico atividades desportivas porque…”. É 
constituído por 5 fatores: Fator 1 – Aversão 
desportiva/Insatisfação, Fator 2 – 
Estética/Incompetência, Fator 3 – Falta de 
apoio/Condições, Fator 4 – Desinteresse pelo 
esforço físico e o Fator 5 – Falta de tempo. As 
respostas são dadas numa escala do tipo Likert, 
sendo que o 1 representa “discordo plenamente”, 2 
“discordo”, 3 “nem concordo nem discordo”, 4 
“concordo” e 5 “concordo plenamente”. 
Os dados recolhidos foram sujeitos a um tratamento 
qualitativo - descritivo tendo sido utilizado o 
programa IBM SPSS Statistics 22. 
	
Resultados 

Dos 163 alunos que responderam ao questionário “já 
participaram no Deporto Escolar, mas 
abandonaram esta atividade”, 58.3% frequentavam 
o 3º Ciclo, sendo o 8ºo ano de escolaridade com 
menor número de alunos inquiridos (11%), e o 5º e 
7º anos de escolaridade com maior número de 
inquiridos (25.2%). 
No que respeita à modalidade favorita verificou-se 
(Tabela 1) que os alunos tinham preferências muito 
distintas, uma vez que foram mencionadas 18 
modalidades. As modalidades favoritas com maior 
expressão foram o Basquetebol (22.1%), o Futebol 
(17.8%) e a Natação (8%). Salienta-se ainda a 
Ginástica, o Badminton e a Dança como 
modalidades favoritas para 7.4% dos inquiridos. 
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Tabela 1. Distribuição das modalidades favoritas 
 

 Frequência Percentagem 
NR 1 0.6 

Futsal 7 4.3 
Basquetebol 36 22.1 

Ginástica 12 7.4 
Futebol 29 17.8 

Atletismo 10 6.1 
Badminton 12 7.4 

Ténis 8 4.9 
Dança 12 7.4 

Natação 13 8.0 
Ténis de Mesa 2 1.2 

Andebol 4 2.5 
Judo 4 2.5 

Ciclismo 4 2.5 
BTT 1 0.6 

Voleibol 5 3.1 
Salto de Esqui 1 0.6 

Ballet 1 0.6 
Equitação 1 0.6 
TOTAL 163 100.0 

 

Os alunos inquiridos mencionaram 13 modalidades 
praticadas no âmbito do Desporto Escolar (Tabela 
2). A modalidade praticada pelo maior número de 
alunos foi o Badminton (21.5%) seguindo-se a 
Dança (12.9%). O Futsal e o ténis de mesa surgem 
em terceiro lugar com 11%. 
	
Tabela 2. Distribuição das modalidades do Desporto 
Escolar 

 Frequência Percentagem 

NR 36 21.5 
Futsal 18 11.0 

Basquetebol 3 1.8 
Ginástica 1 0.6 

Futebol 1 0.6 

Atletismo 3 1.8 

Badminton 35 21.5 
Ténis 1 0.6 
Dança 21 12.9 
Xadrez 14 8.6 
Natação 6 3.7 

Ténis de Mesa 18 11.0 
Judo 6 3.7 

Ciclismo 1 0.6 

TOTAL 163 100.0 

 
O questionário para a avaliação dos motivos que 
levam os alunos a abandonar o Desporto Escolar era 
constituído por 36 questões com 3 possibilidades de 
resposta: “Pouco importante”, “Mais ou menos 
importante” e “Muito importante”. A análise do 
questionário iniciou-se procurando avaliar o número 
de questões que tinham obtido o maior número de 
respostas na opção “Muito importante”. 
Surpreendentemente, apenas a questão “Interessei-
me por outros passatempos” obteve o maior número 
de respostas na opção “Muito importante” para 35% 

dos inquiridos (Tabela 3). Salienta-se, no entanto, 
que para 34% dos inquiridos aquele motivo era 
pouco importante e para 31% “Mais ou menos 
importante”. 
	
Tabela 3. Respostas “Interessei-me por outros 
passatempos” 
 Frequência Percentagem 

Pouco importante 56 34.3 
Mais ou menos importante 50 30.7 

Muito importante 57 35.0 

TOTAL 163 100.0 

Da análise do questionário, constatou-se que os 
principais motivos que levaram os alunos a 
abandonar o Desporto Escolar foram: a falta de 
tempo, a atribuição de maior importância ao estudo 
que à prática desportiva, a oferta desportiva 
oferecida pela Escola não estava adequada aos 
interesses dos estudantes e o interesse dos alunos por 
outros passatempos, tendo em conta os dados 
apresentados por, pelo menos, 25% dos estudantes 
assinalando a opção “Muito importante” nas 
questões: “Não tinha tempo”, “Tinha outras coisas 
para fazer”, “Estudar é mais importante do que 
praticar desporto”, “Não existia a minha 
modalidade preferida”, “Não me divertia, nem tinha 
prazer” e “Interessei-me por outros passatempos”. 
Ainda da análise do questionário, constata-se que a 
maioria dos alunos não praticou, no Desporto 
Escolar, a sua modalidade favorita, uma vez que 
apenas a Dança e o Ténis de Mesa foram as 
exceções (Tabela 4). De realçar que 7 modalidades 
favoritas dos alunos não foram praticadas por 
nenhum dos inquiridos, provavelmente por não 
serem oferecidas nas atividades do Desporto 
Escolar. O facto de os estudantes não praticarem a 
sua modalidade preferida pode ter contribuído para o 
abandono do Desporto Escolar. Quando as 
modalidades favoritas não são oferecidas pela 
escola, pode levar os alunos a procurá-las fora do 
seio escolar. 

Tabela 4. Alunos que praticaram a sua modalidade 
favorita 

Modalidade Favorita Percentagem de alunos 
Futsal 42.9 

Basquetebol 5.6 
Ginástica 8.3 
Futebol 3.4 

Atletismo 10.0 
Badminton 33.3 

Ténis 12.5 
Dança 58.3 

Natação 7.7 
Ténis de Mesa 50.0 

Ciclismo 25.0 
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No que diz respeito à motivação dos participantes no 
Desporto Escolar foram contabilizados 158 alunos, 
sendo que 65.2% são do género masculino e 34.8% 
pertencem ao género feminino. 
No que respeita às modalidades mais praticadas no 
Desporto Escolar verificou-se que a modalidade 
mais praticada é Futsal com uma percentagem de 
28.5%, seguida pela modalidade Badminton com 
19.6%, Natação com 16.5% e Ténis de Mesa com 
15.8%. Observou-se ainda que foi mencionada, com 
alguma relevância, a modalidade de Xadrez, referida 
por 8.2% dos estudantes. 
Quanto ao número de praticantes, verifica-se que das 
modalidades maioritariamente praticadas, a sua 
maioria, são individuais 51.9% (Badminton com 
19.6%, Natação com 16.5% e Ténis de Mesa com 
15.8%). O Futsal é a única modalidade coletiva com 
expressividade nas respostas (28.5%). 
No que respeita à motivação dos participantes no 
Desporto Escolar, salienta-se que as três questões, 
consideradas pelos alunos, como mais importantes 
para a prática do desporto escolar foram as questões 
“Gosto de me divertir” com 76.6% de respostas, 
“Quero ser fisicamente saudável” com 72.8% de 
respostas e “Quero continuar a melhorar o meu 
nível desportivo”. 
É ainda de referir que as questões “Os pais ou 
melhores amigos querem que eu jogue” e “Quero 
acalmar a minha tensão” foram assinaladas, por 
mais de 50% dos inquiridos, com a opção “Muito 
importante”. Já a vontade de ser popular foi 
desvalorizada pelos inquiridos, uma vez que 50% 
dos estudantes assinalaram a opção “Nada 
importante” na questão “Quero ser popular”. 
Cruzando os dados sobre a modalidade praticada e a 
modalidade favorita, apuramos que as modalidades 
favoritas, na maior parte das vezes, não estavam de 
acordo com a modalidade praticada. 66 alunos 
praticam a modalidade que preferem, estando 
dispersos pelas modalidades de Futsal (16 alunos), 
Basquetebol (2 alunos), Ginástica (1 alunos), 
Atletismo (1 aluno), Badminton (16 alunos), Xadrez 
(3 alunos), Natação (18 alunos) e Ténis de Mesa (9 
alunos). Observamos ainda que 73 alunos não 
praticam a modalidade que preferem, encontrando-
se divididos pelas modalidades de Futsal (30 
alunos), Basquetebol (1 aluno), Atletismo (1 aluno), 
Badminton (13 alunos), Xadrez (7 alunos), Natação 
(5 alunos) e Ténis de Mesa (16 alunos). 
Relativamente aos 203 alunos que responderam ao 
questionário relativo à não prática dos alunos no 
Desporto Escolar, destaca-se o 6º ano de 
escolaridade como o ano do maior número de 
inquiridos (25.1%). 
As modalidades favoritas dos alunos que 
responderam a este questionário são com enorme 
destaque das outras, Basquetebol (23.6%), Futebol 
(19.2%) e Natação (10.8%). 
Quanto aos principais motivos referidos pelos alunos 
para a não prática dos alunos no Desporto Escolar 

destacam-se a “falta de tempo”, “tenho outras coisas 
para fazer”, “os horários disponíveis das 
instalações não são adequados” e “as modalidades 
existentes não são as que mais gosto”. 
Quanto aos motivos menos importantes para a não 
prática do Desporto Escolar, foram referidos a “falta 
de treinadores/professores”, “falta de equipamento 
pessoal”, “o desporto é “aborrecido”, “maçador” e 
“chato””, “tenho vergonha dos outros” e “não gosto 
dos treinadores/professores”. 
Os dados mostraram ainda que às modalidades mais 
praticadas no Desporto Escolar são o Futsal, o 
Badminton e o Ténis de Mesa. De referir que este 
item foi avaliado numa amostra de 321 alunos, uma 
vez que 203 estudantes nunca participaram no 
Desporto Escolar (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Modalidades praticadas pelos alunos 

 Frequência Percentagem 

NR 45 8.6 
Futsal 64 12.2 

Basquetebol 6 1.1 
Ginástica 2 0.4 
Futebol 2 0.4 

Atletismo 5 1.0 
Badminton 66 12.6 

Ténis 1 0.2 
Dança 21 4.0 

Xadrez 27 5.2 

Natação 32 6.1 
Ténis de Mesa 43 8.2 

Judo 6 1.1 
Ciclismo 1 0.2 
TOTAL 321 61.3 
Ausente 203 38.7 

TOTAL 524 100.0 

 

 

Discussão 

Quanto ao questionário relativo à avaliação dos 
motivos que levam ao abandono do Desporto 
Escolar, constatou-se que os principais motivos que 
levaram os alunos a abandonar o Desporto Escolar 
foram: a falta de tempo, a atribuição de maior 
importância ao estudo que à prática desportiva, a 
oferta desportiva oferecida pela escola não estava 
adequada aos interesses dos estudantes e o interesse 
dos alunos por outros passatempos. Segundo 
Moreno, Cerezo, Guerrero (2009), os motivos 
pessoais (falta de tempo e diversão, aborrecimentos) 
foram os principais motivos para o abandono da 
prática desportiva e dentro destes, o fator 
determinante para o abandono da prática foi a falta 
de tempo. O estudo de Gomes (2001), vai ao 
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encontro dos nossos resultados, visto que o autor 
afirma que os motivos mais frequentes que levam os 
adolescentes a abandonar o Desporto Escolar passa 
por “ter outras coisas para fazer, a modalidade não 
ser tão ideal quanto pensavam, a modalidade não 
ser divertida e sentir-se aborrecido”. 

Já nos motivos para a prática do Desporto Escolar 
observou-se que são de origem intrínseca, 
dependendo na sua maioria, do aluno e não dos 
professores / materiais / colegas. Este tipo de 
motivação, segundo Sprintahll e Sprinthall (1993), é 
autónomo, independente da recompensa externa, 
construindo-se normalmente sobre si mesma, 
promovendo uma motivação crescente para a 
continuação da atividade, tornando-se a 
aprendizagem numa ocupação para o resto da vida 
pois, quando motivados intrinsecamente, os 
indivíduos fazem um esforço especial na procura de 
mais desafios. 
Um dado interessante neste estudo mostrou, numa 
tabela cruzada, que 46.2% dos alunos não praticam a 
sua modalidade preferida e 41.8% a praticam (a 
percentagem que falta corresponde ao total dos 
alunos que não responderam a uma das questões – 
modalidade favorita ou modalidade praticada). 
Notou-se que o facto de os alunos não praticarem as 
modalidades que preferem se deve à não existência 
dessa modalidade na Escola, o que faz com que se 
distribuam pelas diferentes modalidades oferecidas; 
um dos motivos que não se conseguimos 
compreender é o facto de os alunos não praticarem a 
modalidade favorita ainda que esta seja oferecida na 
Escola, contudo, baseando-nos nas diversas 
respostas dadas nos questionários, o motivo da não 
prática da modalidade favorita poderá dever-se à 
influência dos pais/amigos, que conta com respostas 
favoráveis de 68.4% (108 alunos). 
No estudo de McPherson, Curtis, e Loy (1989), os 
grupos de amigos têm o poder de reforçar ou inibir o 
desenvolvimento da prática desportiva, uma vez que 
os jovens tendem a reduzir o seu envolvimento no 
desporto se o seu grupo de amigos não estiver 
orientado para a prática desportiva. Mas se os seus 
amigos estiverem associados a algum desporto, estes 
também procuram envolver-se. Ainda no estudo de 
McPherson et. al. (1989), a influência dos pais é 
altamente seguida, uma vez que se estes estiverem 
ligados a um ou mais papéis desportivos e/ou que 
tenham encontrado atividades agradáveis estão mais 
propícios a introduzir as suas crianças para a pratica 
desportiva. 
No que concerne aos motivos mais importantes para 
a não prática desportiva, este trabalho permitiu 
verificar que “falta de tempo”, “tenho outras coisas 
para fazer”, “os horários disponíveis das 
instalações não são adequados” e “as modalidades 
existentes não são as que mais gosto” são os 
motivos fundamentais. Por outro lado, “falta de 
treinadores/professores”, “falta de equipamento 
pessoal”, “o desporto é “aborrecido”, “maçador” e 

“chato””, “tenho vergonha dos outros” e “não gosto 
dos treinadores/professores”, são os motivos 
considerados menos importantes para a não prática. 
Quando se fala em motivação convém lembrar que o 
motivo é a base do processo motivacional. Nesta 
perspetiva, Gouvea (1997) citado por Moreno, 
Dezan, Duarte, e Schwart (2006) afirmou que, o 
motivo é um “fator interno, que dá início, dirige, e 
integra o comportamento de uma pessoa”. Por seu 
lado, Magil (1984) também citado por Moreno et. al. 
(2006) relaciona a motivação à palavra motivo, 
como uma força intrínseca, um impulso, um 
propósito, levando o indivíduo a atuar de 
determinada forma dirigindo as suas ações e a 
intensidade dos esforços para atingir um objetivo. 
Para a prática do desporto é necessário o 
investimento em infra-estruturas apropriadas, mas é 
na educação e na formação do ser humano, 
professores e dos demais intervenientes sociais que é 
imprescindível apostar para que estes, através de 
boas práticas pedagógicas concorram para a adesão 
ao desporto e não para as desistências. Para isso, há 
que haver motivação e empenho das partes 
intervenientes. Sendo assim, o professor de 
Educação Física envolvido na orientação da prática 
de atividades físicas, deve estar atento aos motivos, 
sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, que 
direcionam os alunos a manterem-se ativos. 
 
 

Conclusão 

Com este trabalho foi possível compreender que os 
principais motivos para a não participação no 
Desporto Escolar parecem ser a falta de tempo e as 
modalidades praticadas não serem as preferidas dos 
alunos. 
Por outro lado, os principais motivos para a prática 
do Desporto Escolar parecem star relacionadas com 
o gosto pela modalidade e melhoria da aparência e 
aptidão física. 
Como principais causas do abandono do Desporto 
Escolar pelos alunos a falta de tempo, a atribuição 
de maior importância ao estudo do que à prática 
desportiva, a oferta desportiva oferecida pela Escola 
não estar adequada aos interesses dos alunos e o 
interesse dos alunos por outros passatempos 
parecem ser fundamentais. 
Estas parecem assim ser informações importantes a 
ter em consideração para se poder aumentar e 
manter a participação dos alunos no Desporto 
Escolar. 
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       RESUMO 

O comportamento pedagógico vai sendo contruído ao longo da atividade profissional 
do professor. As bases dessa construção surgem na prática de ensino supervisionada, 
altura em que o estagiário torna a sua ação docente mais clara, precisa, eficiente e 
direcionada. Desta forma, através de uma grelha de observação do comportamento 
pedagógico do professor pretendemos analisar o comportamento do estagiário em 
relação às diferentes técnicas de intervenção pedagógica durante as sessões de 
educação físico-motora no 1º ciclo do ensino básico. Foram observadas 10 sessões de 
10 estagiários, sendo 8 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Os resultados 
demonstram que o estagiário orienta cerca de 75% da sessão para a organização, 
instrução e observação dos exercícios. A restante percentagem é atribuída ao feedback 
pedagógico, à afetividade do estagiário para com os alunos e a outros 
comportamentos não identificados como sendo pedagógicos. É, portanto, necessário 
que os estagiários desenvolvam e compreendam quais as melhores estratégias para 
controlar e gerir a turma para estimular e desenvolver a autonomia e responsabilidade 
dos alunos através das tarefas promovidas por este. 
 
 
 

 
      

  ABSTRACT 
 
The pedagogical behavior is built up along the professional activity of the teacher. 
The bases of this construction arise in the practice of supervised teaching, at which 
time the student teacher makes his teaching activity more clear, precise, efficient and 
directed. In this way, through a grid of observation of the pedagogical we intend to 
analyze the student teachers behavior in relation to the different techniques of 
pedagogical intervention during the sessions of physical and motor education in the 
primary school. Ten sessions of 10 student teachers were observed, of which 8 were 
female and 2 were male. The results show that the student teachers guides about 75% 
of the session for organization, instruction and observation of the exercises. The 
remaining percentage is attributed to the pedagogical feedback, the student teachers  
affectivity towards the students and other behaviors not identified as being 
pedagogical. It is therefore necessary that student teachers develop and understand the 
best strategies to control and manage the class to stimulate and develop students' 
autonomy and responsibility through the tasks promoted by them. 

Palavras-chave 
Comportamento 
pedagógico; 
Estudante 
estagiário; 
Expressão e 
educação físico-
motora 
 
  
 

Keywords 
Pedagogical 
behavior;  
Student teacher; 
Physical and 
motor education 
 



Formação de Professores de Educação Física 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 2(3), pp.21-25, 2016                
 

22 

Introdução 

A expressão e educação físico-motora (EEFM) é 
uma área curricular do 1º ciclo do ensino básico que 
em conjunto com outras áreas, contribui para o 
desenvolvimento global da criança. Assume 
particular importância na aquisição de destrezas 
motoras, hábitos e atitudes indispensáveis para uma 
vida ativa saudável. 
Durante a idade do pré-escolar e do 1º ciclo, a 
capacidade motora das crianças começa a emergir e 
amadurecer, passando por grandes alterações no seu 
desenvolvimento motor, o que significa um 
desabrochar gradual das habilidades latentes de uma 
criança. Os movimentos iniciais são bastante 
simples, sofrendo alterações ao longo do tempo o 
que os torna mais variados e complexos (Azevedo & 
Pereira, 2007).  
Através da EEFM, a escola tem um papel fulcral na 
criação de cenários para a aquisição de 
conhecimentos e competências, recorrendo a um 
vasto conjunto de oportunidades de experimentação, 
com um ambiente rico na variabilidade de situações 
e materiais que promovam uma aprendizagem ativa, 
tendo sempre em atenção as necessidades atuais dos 
alunos que dela fazem parte integrante e não 
esquecendo que a pratica física é necessária para 
todos (Condessa, 2006). 
De acordo com alguns dados de investigação no 
âmbito da análise do ensino, as aprendizagens dos 
alunos dependem, essencialmente, da integração dos 
efeitos dos fatores como ilustra a figura 3: tempo de 
empenhamento motor, instrução, organização, 
disciplina e clima relacional. 
 
 

Figura 1. Interação dos principais fatores de eficácia 
pedagógica (Graça & Mesquita, 2002). 
 
 
Neste sentido, o professor deve oferecer 
experiências variadas, de tal forma, que todas as 
crianças devam dispor de condições materiais 
físicas, para trabalharem com liberdade, autonomia e 
espontaneidade dentro dos seus limites naturais. A 
este respeito, Neto (2001) considera a escola um 
local privilegiado para a dinamização de uma nova 
cultura de corpo e para a mobilização das crianças 
para uma aprendizagem de estilos de vida ativa. A 

escola torna-se num espaço essencial ao 
desenvolvimento de modelos de comportamento. 
Num estudo realizado por Marius e Viorel (2015), 
sobre a prática pedagógica dos professores de 
educação física, observou-se que o domínio dos 
diferentes conteúdos didáticos no ensino da 
disciplina é um dos fatores mais importantes para o 
desenvolvimento das competências dos alunos, para 
um maior envolvimento dos alunos durante as aulas 
(mesmo que as condições materiais não sejam as 
melhores) e para uma mais fácil integração social e 
adaptação emocional. Os mesmos autores afirmam 
ainda que a atitude comunicacional do professor 
facilita no envolvimento por parte dos alunos nas 
aulas, mesmo que os alunos sintam mais 
dificuldades relativamente aos demais. 
É na formação dos futuros professores de 1º ciclo 
que se desenvolvem competências pedagógicas a ser 
trabalhadas na escola. No caso particular deste 
estudo, interessa-nos compreender o comportamento 
pedagógico do professor estagiário no que respeita à 
área da EEFM. Assim, esta pesquisa torna-se 
fundamental para a realização de uma reflexão sobre 
os cursos de formação de professores na área 
disciplinar da expressão motora. 
 



Formação de Professores de Educação Física 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 2(3), pp.21-25, 2016                
 

23 

 

Metodologia 

No Este estudo de caráter quantitativo foi realizado 
através da observação direta de sessões de EEFM. A 
utilização desta metodologia de investigação teve 
como finalidade descrever e analisar as relações 
comportamentais do professor. Para a recolha de 
dados servimo-nos da observação de 10 sessões de 
EEFMa 10 Estudantes Estagiários do 1º ciclo do 
ensino básico.  
O instrumento de análise do estudo define-se pelo 
Sistema de Observação do Comportamento do 
Professor construído por Pieron (1988). Sistema esse 
constituído por 8 categorias de análise, a saber: a) 
instrução – intervenções do professor relativas à 
matéria de ensino ou à forma de realização do 
exercício; b) feedback – toda a reação verbal ou não 
verbal do professor à prestação motora dos alunos 
com o objetivo de o integrar sobre o que fez e como 
fez e/ou de avaliar, descrever ou corrigir a sua 
prestação; c) organização – intervenções do 
professor que regulam as condições materiais da 
vida da classe; d) afetividade positiva – o professor 
elogia, encoraja, recompensa, incita ao esforço ou 
apresenta um aluno como exemplo a seguir; e) 
afetividade negativa – o professor critica, acusa, 
ironiza, ameaça, castiga, entre outros; f) 
intervenções verbais dos alunos – período durante o 
qual o professor ouve os alunos. O aluno fala por 
sua iniciativa própria ou responde a uma questão 
posta pelo professor; g) observação – períodos 
durante os quais não ocorrem nenhuma interação 
verbal do professor ou do aluno. O professor mostra-
se interessado no que está a acontecer na aula; h) 
outros comportamentos – outros não especificados. 
Apesar de Pieron (1988), na sua grelha de análise do 
comportamento do professor, referir que este deveria 
ser observado durante 5 períodos de 3 minutos 
distribuídos uniformemente pela sessão, na nossa 
observação, optámos por realizar uma análise 
contínua durante toda a sessão de EEFM. O registo 
da aula foi efetuado através de vídeo, o que facilitou 
a análise realizada à posteriori, salvaguardando erros 
que poderiam ser cometidos caso o registo fosse 
feito in loco. 
Para efeitos de análise e tratamento estatístico de 
dados, recorreu-se ao software informático IBM 
SPSS (Statiscal Package for Social Sciences), versão 
23.00 para o Windows. Realizou-se uma análise de 
frequência e descritiva recorrendo à percentagem e 
média dos valores obtidos. 
	
Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados 
obtidos da análise efetuada. Na tabela abaixo está 
representada a duração mínima e máxima das aulas 
observadas. 
 

 

 
Tabela 1. Duração de sessões de Expressão e 
Educação Físico-Motora observadas. 
 
 
Depois de verificada a duração das aulas observadas, 
apresentamos a percentagem utilizada pelos 
estagiários relativamente aos diferentes blocos 
abordados nas sessões de EEFM. Na figura 2 
compreende-se que a maior percentagem de blocos 
temáticos abordados diz respeito ao bloco dos 
“Jogos” com 47% de todas as observações. Com o 
somatório de 45% estão os blocos de “Deslocamento 
e Equilíbrio” e “Perícias e Manipulação”. A restante 
percentagem é atribuída às “Atividades Rítmicas e 
Expressivas” (3%) e à fase final da sessão 
“Relaxamento” (5%). 

 

 
Figura 2. Percentagem dos blocos abordados 

 

Depois de analisados os blocos observados, 
pretendeu-se verificar, de uma forma global, qual o 
comportamento pedagógico mais utilizado por parte 
dos estagiários. 
Relativamente aos comportamentos pedagógicos 
observados por parte do estagiário, verifica-se que 
43% do seu comportamento foi orientado para 
Instrução e Organização dos exercícios, 35% para 
feedback e observação e 22% para outros 
comportamentos pedagógicos sem expressão 
estatística. 

 

 N MÍNIMO MÁXIMO 

DURAÇÃO 
PREVISTA (SEG) 10 

2700 3600 

(45 min) (60 min) 

DURAÇÃO FINAL 
(SEG) 

1
0 

2651 3740 

(44.18 min) (62.33 min) 

TEMPO REAL (%) 1
0 98.2 103.9 
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Figura 3. Percentagem dos comportamentos 
observados. 

 
Na figura 4 estão apresentados, de forma mais 
detalhada, os máximos, mínimos e médias de cada 
um dos comportamentos pedagógicos observados. 
 

 
Figura 4. Resultados de todos os comportamentos 
observados. 

 
Tal como o resultado obtido na figura 3 nos 
demonstrou, verifica-se que os comportamentos 
mais presentes no comportamento do estagiário diz 
respeito à instrução, organização e observação. Os 
restantes comportamentos (feedback, afetividade 
positiva e negativa e interação verbal com o aluno) 
tiveram um valor médio mais baixo, o que nos leva a 
crer que a intervenção na prática ativa por parte do 
estagiário ainda fica um pouco aquém do necessário.  
Finalmente, na figura 5, serão apresentados os 
resultados dos comportamentos pedagógicos nos 
diferentes blocos temáticos abordados nas sessões de 
EEFM. 

 
 

 

 

 
Figura 5. Comportamentos observados segundo os 
diferentes blocos abordados. 

 

Analisando a figura 5, verifica-se que a instrução foi 
o comportamento mais presente no bloco de 
atividades rítmicas e expressivas, pelo facto das 
expressões corporais necessitarem de uma maior 
clareza na informação transmitida pelo Professor. 
Ainda relacionado com o bloco de atividades 
rítmicas e expressivas, verifica-se que a componente 
de outros comportamentos, também é a que tem 
maior expressão quando comparado com os outros 
blocos temáticos. 
Para compreendermos qual o bloco temático onde se 
promove um maior empenhamento motor, 
verificamos que no comportamento pedagógico 
“observação” o bloco de jogos tem cerca de 35% da 
duração total da sessão. Depreende-se que quando o 
estudante estagiário está em observação, os alunos 
estejam em empenhamento motor. 
De salientar ainda que nos blocos temáticos de 
jogos, deslocamentos e equilíbrio e perícias e 
manipulação, a percentagem relacionada com os 
comportamentos pedagógicos são semelhantes.  
Finalmente, no que respeito ao feedback, afetividade 
negativa e positiva e à interação verbal dos alunos, o 
comportamento pedagógico é semelhante em todos 
os blocos analisados, podendo referir que os valores 
apresentados são baixos e com pouca influência nas 
sessões analisadas. 

 

Discussão 

Depois de realizada a análise dos resultados, 
verificou-se que os blocos temáticos mais frequentes 
nos exercícios das sessões de EEFM dos estagiários 
foram os deslocamentos e equilíbrio, perícias e 
manipulação e os jogos. 
Considerando que o prazer e a motivação na 
realização das aulas de educação física, Lentilon-
Kaestner e Patelli (2016) referem que é importante o 
professor organizar as suas sessões através de jogos 
de cooperação alternando com atividades de caráter 
competitivo, mas individual. 
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Tal como obtido nos resultados deste estudo, 
Tsangaridou (2012) revela que os comportamentos 
dos professores no 1º ciclo não são eficazes, isto é, 
continua a haver pouca densidade motora durante as 
aulas e nem todos os alunos frequentam todas as 
atividades propostas por este durante as sessões. O 
mesmo autor, comparando os professores 
generalistas com os professores especialistas revela 
que os professores especialistas são mais eficazes no 
seu comportamento pedagógico, assim como são 
mais dinâmicos durante as sessões, interagindo mais 
significativamente quando comparados aos 
professores generalistas  
As dificuldades dos professores generalistas advêm 
da falta de operacionalização das propostas no 
contexto escolar, ou seja, os docentes vislumbram a 
falta de condições físicas e materiais nas instalações 
escolares, para além disso, demonstram insegurança 
no domínio dos conteúdos que constituem os 
programas curriculares (Rink & Hall, 2008). 
Na prática, existe ainda a dificuldade em alterar 
rotinas, os professores atribuem maior importância 
às outras áreas que constituem o currículo, e por fim, 
a falta de processos de avaliação são também 
considerados pelos docentes que atuam nesta faixa 
do currículo na educação básica como prováveis 
motivos para a pouca ou até nenhuma atividade de 
EEFM no 1º ciclo do ensino básico (Silva & Dias, 
2003).  
Para combater a falta de eficácia na intervenção 
pedagógica, os professores devem refletir sobre as 
suas ações, e segundo Jung e Choi (2016), os 
professores devem promover aos alunos a reflexão 
dos seus movimentos e a alteração ou 
desenvolvimento dos mesmos através de atividades 
lúdicas e recreativas.  
 
 

Conclusão 

Depois de toda a análise realizada e de discutidos os 
resultados, podemos afirmar que o comportamento 
pedagógico do estudante estagiário nas sessões de 
Expressão e Educação Físico-Motora ainda se 
prende em demasia na Instrução e organização dos 
exercícios. Nesta faixa etária, será necessário o 
professor transmitir uma mensagem clara e sucinta 
para que os alunos assimilem de uma forma mais 
simples a informação passada pelo professor. 
O bloco de atividades de jogos são os que melhor 
resultam tendo em conta os valores obtidos neste 
estudo, ou seja, é o bloco mais motivador e onde os 
alunos têm um maior empenhamento motor, apesar 
dos resultados nos levarem a crer que este 
empenhamento não passa dos 35% da duração total 
da aula.  
De salientar ainda que o estudante estagiário deverá 
criar alternativas para as transições dos exercícios. 
Verificou-se que o tempo médio gasto na 
organização dos exercícios é de 20% da sessão, o 

que se pode classificar como elevado, tendo em 
conta o tempo total das sessões realizadas. 
Para finalizar, será importante, na formação dos 
futuros professores do 1º ciclo do ensino básico, 
compreenderem quais as diferentes estratégias a 
serem utilizadas para haver maior densidade motora 
nas sessões de EEFM. 
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       RESUMO 

 
Sendo a ginástica caracterizada pela sequência de elementos de exigências 
psicomotoras variadas, ligados de forma lógica e executadas com alternância de ritmos, 
o seu ensino, quase que invariavelmente por gestos isolados trabalhados por estações, 
não favorece o gosto por aquela matéria nem a sua aprendizagem. Este estudo, de 
carater exploratório, tem por objetivo perceber como a ginástica está a ser vivida pelos 
alunos, qual a imagem que aqueles transportam para a idade adulta e como pode esta 
imagem ser melhorada. Aplicámos um questionário a 50 alunos do 1º ano do Mestrado 
em Ensino de Educação Física, constituído por duas partes, uma de questões fechadas 
e de caracterização sociodemográfica e outra por questões semiabertas, relativas às 
perceções e recordações dos indivíduos sobre as aulas de ginástica do seu ensino 
secundário. Usámos uma metodologia quantitativa, de análise estatística descritiva, no 
tratamento das respostas às questões fechadas e qualitativa, de análise de conteúdo, nas 
restantes. Os resultados confirmam o pouco interesse/gosto dos alunos relativamente às 
aulas de ginástica em consequência da escassa diversidade de conteúdos e da 
metodologia de ensino normalmente utilizada, existindo evidências de uma divergência 
entre os sentimentos que nutrem pelas aulas e o valor que reconhecem à matéria.  

 
      

  ABSTRACT 
 
Being Gymnastics characterized by elements of different psychomotor requirements, 
linked logically and performed with alternating rhythms, his teaching, almost invariably 
by isolated skills, do not develop the interest and motivation for that matter. The aim of 
this explored study was to understand how Gymnastics is being experienced by students 
in secondary school and what image they are carrying into adulthood. A questionnaire 
was applied to students of 1st year of Master's Degree in Physical Education Teaching 
in Primary and Secondary Education (n = 50). It was composed by two parts, the first 
one with closed questions, to the sociodemographic characterize of the participants, and 
the other with semi-closed questions related to the perceptions of the participants about 
their gymnastic lessons in their secondary education. 
A quantitative methodology was chosen (descriptive statistics) in the treatment of the 
answers of the first part, and a qualitative methodology (content analysis) in the other. 
The results confirmed the low interest of the students related to Gymnastics classes 
because of the small diversity of content and the organizational methodology normally 
used. There are evidences of divergences between the feelings about the classes and the 
importance that they recognize to the matter. 
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Introdução 

Este estudo, do âmbito da formação de professores, 
pretende ser mais um contributo para uma reflexão 
aprofundada que importa ser feita, relativamente às 
metodologias de ensino utilizadas no contexto 
escolar, e, particularmente, no ensino das atividades 
gímnicas, entendidas aqui como o conjunto das 
modalidades do âmbito da ginástica preconizados 
pelos Programas Nacionais de Educação Física 
portugueses: artística, rítmica e acrobática. 
De acordo com Armour (2015), embora a educação 
física deva ter um papel primordial no 
estabelecimento do gosto pela prática de atividade 
física ao longo da vida, muitos são os alunos cujo 
objetivo é deixarem de ter a disciplina como 
obrigatória, dadas as más experiências vividas 
naquelas aulas. 
Ao longo dos anos dedicados à formação de 
professores, temos vindo a questionar formas de 
ensino que, apesar de não demonstrarem resultados 
significativos a nível dos conhecimentos 
desenvolvidos pelos alunos, são insistente e 
repetidamente usadas de forma acrítica e (a)reflexiva. 
Nesta realidade inscreve-se a constante metodologia 
de ensino analítica das atividades gímnicas, em nada 
favorecendo a motivação para a sua aprendizagem, 
nem o gosto e interesse por estas modalidades ao 
longo da vida.  
Aquela metodologia, para além de se afastar do 
espírito das modalidades gímnicas caraterizadas por 
sequências de elementos, de exigências psicomotoras 
variadas, ligados de forma lógica e executadas com 
alternância de ritmos, afasta-se também do princípio 
da inclusão do ensino, cada vez mais reclamada.  
Alunos com condicionantes físicas ou psicológicas 
que não sejam capazes de executar os elementos 
propostos pelo professor, quase sempre, numa 
organização por estações, vêem-se excluídos, não 
tanto do processo de ensino, porque o professor vai 
insistir em ensiná-los, mas sim do processo de 
aprendizagem, já que nesta perspetiva não lhes são 
proporcionadas as mesmas oportunidades de 
aprendizagem do que lhes interessa e de como lhes 
interessa.  
Assim sendo, apesar de Verderi (2004) afirmar que a 
atividade física abrange vários fatores como o bem-
estar, o prazer e o entretenimento, que se podem 
encontrar na ginástica, nos jogos desportivos 
coletivos e na dança, entre outras atividades, não 
estamos certos que a ginástica o esteja a conseguir. 
Segundo Zylberberg (2007), é frequente os 
professores de educação física não terem em conta as 
múltiplas potencialidades dos seus alunos aquando da 
elaboração das respetivas propostas de ensino, pelo 
que, apesar de concordarem com a ideia de que os 
alunos são diferentes, as suas atitudes pedagógicas 
não revelam qualquer diferenciação. 
Debruçando-nos sobre os Programas Nacionais de 
Educação Física (PNEF) (2002), poderíamos pensar 

que aqueles teriam alguma responsabilidade na opção 
por uma metodologia analítica de ensino, 
normalmente organizada em estações, já que ali a 
matéria nos surge apresentada como uma lista de 
gestos técnicos isolados que os alunos devem 
aprender, conjuntamente com as respetivas ajudas no 
caso das destrezas que assim o impliquem.  
No entanto, a montante desta lista está claramente 
expresso serem objetivos desta modalidade 
obrigatória: “Compor, realizar e analisar esquemas 
individuais e em grupo da Ginástica (Acrobática, 
Solo, Aparelhos ou Rítmica), aplicando os critérios 
de correção técnica, expressão e combinação das 
destrezas, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios.” (PNEF, 2002, p. 14). 
Ainda antes, nas páginas introdutórias e explicativas 
dos PNEF (2002), fica claro que este programa se 
constitui como “…um guia para a ação do professor 
que, sendo motivado pelo desenvolvimento dos seus 
alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a 
sua prática,…” (p. 8) sendo, portanto, livre de o 
desenvolver no sentido que as aprendizagens dos seus 
alunos lhe indicarem, não devendo o professor ser 
condicionado pelo conjunto dos gestos técnicos 
elencados. 
Face a isto, dificilmente se justifica uma seleção de 
conteúdos de lecionação de ginástica quase que 
universalmente idêntica (até mesmo por professores 
estagiários) em que os conteúdos propostos são 
sempre os mesmos independentemente do ano de 
escolaridade. Os eternos principiantes, como 
Blázquez (2013, p. 42) tão apropriadamente 
designou.  
Também difícil de explicar, é a metodologia analítica 
de ensino, quase sempre por estações, que concebe a 
aprendizagem como um processo de acumulação 
sequencial de habilidades, as famosas progressões 
pedagógicas como lhes chamou Jordán (2013, p. 18), 
pelas quais todos os alunos têm de passar, 
independentemente do seu nível de desempenho. 
Como prossegue Blázquez (2013, p. 42), a motivação 
dos alunos deve advir, sobretudo, da sensação de 
progresso pelas aprendizagens conseguidas, devendo 
o aluno sentir satisfação graças ao trabalho realizado 
e ao êxito dali resultante, o que dificilmente se 
conseguirá se os alunos não tiverem a oportunidade 
de experimentar a modalidade como ela é realmente 
e se ficarem pela repetição cíclica dos mesmos 
conteúdos. 
Assim sendo, este estudo, de carater exploratório, 
partiu da crença de que a aulas de ginástica, 
independentemente da modalidade (artística, rítmica 
ou acrobática), não estarão a corresponder aos 
interesses dos alunos, nem a obedecer às finalidades 
e aos objetivos específicos da educação física, 
preconizados pelos PNEF (2002). 
Com ele, pretendemos compreender qual a perceção 
que os alunos transportam das aulas de ginástica do 
respetivo ensino secundário e a que fatores associam 
aquela perceção, a fim de que os resultados nos 
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permitam intervir com qualidade e objetividade na 
formação inicial de professores de educação física. 
 
 

Metodologia  

Usámos uma metodologia mista, onde conciliámos 
uma metodologia quantitativa no tratamento das 
respostas às questões fechadas com uma qualitativa, 
de análise de conteúdo, no tratamento das 
semiabertas. 

 

Participantes 

Participaram no estudo 50 alunos do primeiro ano do 
MEEFEBS, do ano letivo de 2013-14, 
correspondendo a 95% do universo e com as 
características constantes na tabela 1. 
Optámos por questionar os alunos do primeiro ano do 
Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (MEEFEBS) que, para além 
dum eventual conhecimento aprofundado sobre uma 
modalidade desportiva praticada (ou em prática) ao 
longo das suas vidas, contavam, ainda, com oito anos 
de Educação Física nos ensinos básico e secundário e 
três de formação académica superior em Educação 
Física e Desporto, constituindo assim uma população 
credível e com o perfil ajustado ao objetivo do estudo. 
	
Tabela 1. Características dos participantes. 

 Homens Mulheres Total 
N 25 25 50 
Média 
Idades 

25 anos 24 anos 25 anos 
(± 2,2) 

Instituição  
da 
Licenciatura 
 

68%   
FCDEF-UC 
32% outras 
proveniências 

67%  
FCDEF-UC 
33% outras 
proveniências 

67%  
FCDEF-UC 
33% outras 
proveniências 

	
Instrumentos e Procedimentos 

Construímos um questionário constituído por duas 
partes, a primeira composta por cinco questões 
fechadas com vista à caracterização pessoal e 
sociodemográfica dos participantes, e a segunda por 
quatro questões semiabertas (as três últimas 
inspiradas na técnica de análise SWOT: Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) relativas às suas 
perceções e recordações sobre a matéria de ginástica 
do respetivo ensino secundário, a saber: 1) Quando 
pensa nas aulas de ginástica que teve no seu ensino 
secundário qual o primeiro sentimento que lhe 
surge?, 2) Quais os aspetos mais positivos das aulas 
de ginástica que teve no seu ensino secundário?, 3) 
Quais os aspetos mais negativos das aulas de 
Ginástica que teve no seu ensino secundário?, 4) 
Como pensa que as aulas daquela matéria poderão 
ser melhoradas?. 
De modo a garantirmos a confidencialidade e o 
anonimato das respostas, os alunos que se 

voluntariaram a participar no estudo foram 
inicialmente instruídos sobre a importância do não 
registo de qualquer informação que tornasse possível 
a sua identificação, assim como, da possibilidade de 
desistirem a qualquer momento do preenchimento. 
Os questionários foram aplicados, numa única sessão, 
por um professor que não lecionava aos respondentes, 
tendo-lhes sido previamente assegurado, que os 
resultados apenas seriam usados para fins académicos 
e pelo grupo de investigadores implicados na 
pesquisa. 
Quanto ao tratamento dos dados, conciliámos uma 
metodologia quantitativa no tratamento das respostas 
respeitantes à primeira parte, traduzida em técnicas de 
estatística descritiva (médias, frequências absolutas e 
relativas) obtida através do SPSS, versão 23, com 
uma metodologia qualitativa de análise de conteúdo 
das questões da segunda parte, na qual não foi usado 
software específico atendendo ao número 
relativamente limitado de participantes e aos seus 
discursos pouco elaborados. Nesta análise, 
procedemos à categorização das respostas, 
começando por uma leitura exploratória de todas as 
afirmações com o propósito de nos familiarizarmos 
com as linhas de discurso seguidas pelos indivíduos e 
com o universo de perceções referidas. Usámos um 
processo de categorização por critério semântico 
(Bardin, 2009), com dimensões previamente 
definidas e coincidentes com as grandes questões 
colocadas, mas sem categorias constituídas à partida, 
tendo sido seguido um processo de discussão entre 
pares, tanto para a validação daquelas categorias, 
como, posteriormente, para a codificação dos 
respetivos segmentos de registo. 

 

Resultados e discussão 

Passando à apresentação dos resultados, importa 
referir que a maioria (55%) dos indivíduos (83% 
homens e 17% mulheres) eram praticantes de futebol, 
sendo a ginástica praticada por um número residual 
(8%). 
Relativamente à primeira questão semiaberta, onde 
era pedido que, através de uma palavra ou expressão, 
descrevessem o que sentiam quando recordavam as 
respetivas aulas de ginástica no ensino secundário 
(Tabela 2), constatámos que num total de 47 
respostas, 55% foram respeitantes a sentimentos 
negativos, sendo dentro destes, 40% dirigidos às 
características das aulas e 15% respeitantes ao 
sentimento, propriamente dito, que se recordavam 
nutrir por elas. Àquelas características, foram 
associados adjetivos como monótonas, repetitivas, 
desinteressantes, aborrecidas, entre outros, enquanto 
os sentimentos se dispersaram por aversão, 
frustração, receio e ansiedade. 
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Tabela 2. Sentimentos pelas aulas de educação física do ensino 
secundário dedicadas a ginástica. 

 

Já quanto aos sentimentos positivos sobre as aulas de 
ginástica temos 45% do total, portanto, menos 11% 
que os negativos, dos quais 23% respeitantes às suas 
características, entendidas como divertidas, 
motivantes, enriquecedoras, entre outras, e 21% aos 
sentimentos positivos, como emoção, alegria, 
entusiasmo e outros. 
No que respeita à segunda questão (Tabela 3), onde 
foi solicitado que referissem os pontos positivos das 
aulas de ginástica, foram obtidas 83 respostas, as 
quais, por apresentarem um teor muito divergente, 
levaram à constituição de um grande número de 
categorias, mas de expressão reduzida. 
Assim, temos como categorias mais representadas, os 
ganhos/benefícios formativos (variedade de 
estímulos, aumento da flexibilidade e experimentar 
novos aparelhos ou exercícios) e a organização das 
aulas (muito tempo de prática, dinâmicas, 
inovadoras, entre outros), ambas com 19% dos 
resultados, após o que surge a categoria referente às 
aprendizagens (aprender novos conteúdos, 
modalidades gímnicas ou ajudas), com 14%, e as 
categorias de clima da aula (positivo, descontraído ou 
interajuda) e sentimentos sobre a aula (interessantes, 
motivadoras, úteis), com 13% e 12%, respetivamente. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 3. Aspetos positivos das aulas de educação física do ensino 
secundário dedicadas a ginástica. 
 

 
Quanto à questão seguinte (Tabela 4), sobre os pontos 
fracos (ou negativos) identificados nas aulas daquela 
matéria, obtivemos um total de 78 resultados 
divididos por nove categorias, sendo a mais 
expressiva, com 59% das afirmações, a respeitante à 
organização/dinâmica das aulas, seguida, ainda que 
de longe, pela categoria relativa às condições para a 
prática, com apenas 13%.  
Dentro da categoria organização/dinâmica das aulas, 
os indicadores mais valorados foram o muito tempo 
de espera/pouco tempo de prática e a repetitividade 
resultante da falta de conteúdos, cada um deles com 
36% relativamente ao total da categoria, o que nos 
conduz a Blázquez (2013:42) e à sua crítica sobre o 
reportório limitado de matéria selecionada pelos 
professores de educação física, opção que, segundo 
ele, leva à transmissão dos mesmos conteúdos, 
independentemente do ano de escolaridade e/ou do 
nível de desempenho dos alunos. 
Ainda quanto à mesma categoria 
(organização/dinâmica das aulas), apesar de haver 
aqui uma aparente contradição, já que surge como a 
mais valorada nos pontos fortes e fracos, verificamos, 
no entanto, que ela apresenta uma relevância muito 
maior como ponto negativo (59%) do que como 
positivo (19%). 

 

 

 

Dimensão Categorias Indicadores Total 
p/ 

categ. 

Total 
p/ 

dimens
. 

Ideias/ 
Sentimentos 
NEGATIVOS 
sobre aulas de 
EF dedicadas 
a Ginástica 

Características 
das aulas 

Pouco dinâmicas  
Desinteressante  
Monótonas 
Aborrecidas  

19 
40.4% 

26 
55.3% 

Sentimentos 
relativos às aulas 

Aversão 
Ansiedade  
Frustração  
Receio  

7 
14.9% 

Ideia/ 
Sentimentos 
POSITIVOS 
sobre aulas de 
EF dedicadas 
a Ginástica 

Características 
das aulas 

Motivadoras 
Criativas 
Enriquecedoras 
Intensas  
Interessantes 
Divertidas 
Agradáveis 

11 
23.4% 

21 
44.7% 

Sentimentos 
relativos às aulas 

Desafio 
Emoção 
Alegria  
Autonomia 
Empolgação 
Entusiasmo 

10 
21.3% 

Total    47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspetos 
Positivos das 
aulas de EF 
(ensino 
secundário) 
dedicadas à 
Ginástica  
 

Categorias Indicadores Total 
Professor Professor especialista  

Bom ensino 
Boa instrução 
Boas progressões dos 
conteúdos 

5 
6.2% 

Clima 
pedagógico 

Interajuda entre colegas  
Clima descontraído 
Clima positivo 

11 
13.2% 

Sentimentos  
sobre as 
aulas 

Divertidas  
Motivantes  
Interessantes  
Úteis 

10 
12.4% 

Ganhos/ 
Benefícios 
formativos 

Variedade de estímulos 
Experimentar novos 
movimentos/aparelhos 
Aumento da flexibilidade 

16 
19.2% 

Bem-estar Bem-estar físico e 
psicológico 
Perda do medo 

4 
4.8% 

Motivação Autossuperação 
Competição 
Fazer a modalidade 
preferida 

5 
6.2% 

Condições 
para a 
prática 

Bom material 
Boas instalações 

4 
4.8% 

Aprendizage
ns 

Progressões pedagógicas 
Várias modalidades 
gímnicas 
Novos conteúdos 
Ajudas 

12 
14.4% 

Organização/ 
Dinâmica 

Inovadoras  
Dinâmicas  
Muito tempo de prática  
Bem organizadas 

16 
19.2% 

Total   83 
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Tabela 4. Aspetos negativos das aulas de educação física do ensino 
secundário dedicadas a ginástica 

 
 
 
 
 
 
 
Aspetos 
Negativos 
das aulas 
de EF do 
ensino 
secundário, 
dedicadas à 
Ginástica 

Categorias Indicadores Total 

Organizaçã
o//Dinâmic
a das aulas 
 
 

Repetitivas 
Falta de conteúdos 
Monótonas 
Baixa intensidade  
Muito tempo de espera/ 
/Pouco tempo de prática 
Demasiado exigentes 

46 
58.9% 

Condições 
para a 
prática 

Falta de material  
Falta de instalações 

10 
12.8% 

Professor Reduzido controlo  
Quantidade reduzida de 
feedback 
Feedback mal distribuído 
Resistência na lecionação 
de Ginástica 

5 
6.4% 

Ensino Ensino analítico 2 
2.6% 

Alunos Falta de motivação  6 
7.7% 

Contexto Demasiados alunos por 
turma 
Reduzido número de aulas 

2 
2.6% 

Receios Falta de confiança nas 
ajudas  
Possíveis lesões 
Falta de segurança nos 
aparelhos 

4 
5.1% 

Outros  3 
3.8% 

Total    78 
 
Embora com uma valoração reduzida (8%), importa 
referir a categoria Alunos, com um único indicador, 
falta de motivação dos alunos para a prática, 
realidade que pensamos estar intimamente 
relacionada com a categoria mais valorada – 
organização/dinâmica das aulas, dado que a falta de 
dinâmica e ritmo das aulas potencializa a falta de 
motivação dos alunos. 
Também de salientar é o valor muito próximo que a 
categoria professor apresenta nas duas questões 
(pontos positivos e negativos) e em ambas sem 
grande significado (6% e 6,4%), permitindo-nos 
deduzir que os alunos não veêm na ação do professor 
um fator influente na qualidade da aula de ginástica e 
no desenvolvimento do seu gosto por aquela matéria. 
Destacamos, ainda, que, apesar do valor total dos 
aspetos negativos (78) ser menor quando comparados 
com os positivos (83), as categorias formadas, 
relativamente aos negativos, revelam-se 
significativamente mais representativas, tendo havido 
uma maior concentração de respostas num menor 
número de categorias em resultado de uma maior 
unanimidade na forma de pensar dos participantes. 
Por fim, relativamente à última questão, onde foi 
pedido aos inquiridos que apresentassem propostas de 
melhoria da qualidade das aulas de ginástica, os 
resultados apontaram, de forma evidente, para a 
necessidade daquelas serem dirigidas para os 
interesses dos alunos, com 55% das respostas, o que 
vai ao encontro dos estudos explorados na introdução 
deste trabalho, como Zylberberg (2007), quando 
afirma a importância dos professores diferenciarem 
as suas propostas pedagógicas, ou Silva (2014), que 
relacionava o incremento do empenho e consequente 

sentimento de bem-estar nas aulas de Educação Física 
com a sua intensidade, organização e capacidade de 
motivarem para a aprendizagem, ou ainda, Blázquez 
(2013:43), que realçava a necessidade das atividades 
de ensino serem significativas e relevantes para 
conduzirem a aprendizagens, também elas, 
significativas e relevantes. 

 

Conclusões 

 

Os resultados obtidos, em que os sentimentos 
negativos nutridos pelas aulas de ginástica e a 
consistência das respostas relativas aos aspetos 
negativos das mesmas (falta de conteúdos, muito 
tempo de espera, baixa intensidade, repetitivas, entre 
outros) foram significativamente mais valorados, 
permitem-nos confirmar a crença com que partimos 
para esta investigação. A ginástica ensinada na escola 
não está a marcar pela positiva os alunos que, apesar 
de reconhecerem valor pedagógico à matéria, 
consideram que a falta de variedade de conteúdos e 
de dinâmica das aulas as tornam desinteressantes. 
Sendo que a imagem pouco positiva que a ginástica 
teima em deixar aos alunos no final do ensino 
secundário não tem a ver com as características da 
matéria: complexidade, perigosidade ou outras, mas 
sim, com a seleção e extensão dos conteúdos e com 
as opções metodológicas do professor relativamente 
à(s) forma(s) de os transmitir. 
Estes resultados orientam-nos, não só (ou não tanto), 
para a importância de uma maior diversificação e 
complexificação dos conteúdos a abordar pelos 
professores em cada ano letivo, mas principalmente, 
para a necessidade de avançarmos para outros 
modelos de ensino da Educação Física, que não o 
tradicional, onde as aprendizagens sejam conseguidas 
através duma autonomia responsável e dum poder de 
decisão dados aos alunos, permitindo-lhe 
experimentar o (seu) sucesso, independentemente, 
das suas caraterísticas, gostos ou limitações. 
Relativamente ao âmbito da formação inicial de 
professores de educação física, resultados como estes 
orientam quer na seleção dos conteúdos a ensinar, 
quer nas formas como o fazer, quer ainda na 
organização dos planos de estudos, nomeadamente na 
estruturação de unidades curriculares do âmbito da 
didática da ginástica e na atribuição de uma carga 
horária que permita, ao professor, uma lecionação dos 
conteúdos gímnicos fundamentais e a um ritmo 
apropriado a uma formação superior de qualidade, 
permitindo, aos alunos, a consolidação daqueles 
conteúdos.  
Como desde logo assumimos, este estudo constitui 
um primeiro passo na investigação de uma 
problemática que nos preocupa enquanto amantes de 
ginástica e formadores de professores e que consiste 
na resistência com que nos deparamos, mesmo em 
professores estagiários, no uso de outras 



Processo de ensino-aprendizagem de ginástica 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 2(3), pp.26-31, 2016                
 

31 

metodologias e modelos de ensino de ginástica para 
lá do ensino por elementos isolados, organizados por 
estações pelas quais todos os alunos devem passar 
mesmo que já os dominem. 
Consideramos que estes resultados, apesar de 
importantes indicadores para a formação inicial, 
ganharão em ser aprofundados em novas pesquisas, 
nomeadamente, as que se dediquem a estudos que 
relacionem os modelos de ensino de ginástica usados 
pelos professores, com os conhecimentos adquiridos 
pelos respetivos alunos. 
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       RESUMO 

 
A prática de ensino supervisionada na formação docente, experienciada através do 
modelo de estágio integrado, é descrita com recurso a uma vivência na primeira 
pessoa durante o ano letivo 2015-2016 relacionando-a com o modelo dos quatro 
canais de experiência proposto por Russel et al. (2013).  O relato da experiência 
docente, conjugado com a reflexão efetuada nos diversos momentos e etapas 
percorridas, permite aprofundar o exercício profissional e a sua relação entre os 
diversos atores. Um olhar tripartido pelo estudante estagiário, orientador cooperante e 
supervisor pedagógico é realizado, propondo-se considerações norteadoras para uma 
efetiva formação inicial e prática de ensino supervisionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

  ABSTRACT 
 
The supervised teaching practice in teacher training, experienced through the 
integrated internship model, is described using a personal experience during the 2015-
2016 school year, relating it with the four channels model of experience proposed by 
Russel et al. (2013). The teaching experience report, combined with the reflection 
made in the different moments and stages, allows one to deepen the professional 
practice and its relation between the different persons involved. A tripartite look by 
the trainee student, cooperating advisor and pedagogical supervisor is carried out, 
proposing guiding considerations for an effective initial and supervised teaching 
practical training. 
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Introdução 

A 14 de outubro de 2016, três décadas se passaram 
após a Constituição da República prover o país com 
um enquadramento geral do sistema educativo – Lei 
de Bases do Sistema Educativo (LBSE), na qual são 
destacados três propósitos: o desenvolvimento 
global da personalidade, o progresso social e a 
democratização da sociedade. A lei adotou como 
desígnio a ‘democratização do ensino, garantindo o 
direito a uma justa e efetiva igualdade de 
oportunidades no acesso e sucesso escolares’, 
pretensão que envolve a conexão efetiva de 
diferentes agentes educativos e sociais. Dada a 
essência do artigo, debruçámo-nos sobre a 
importância da formação de professores, mais 
concretamente, a relevância da prática de ensino 
supervisionado (PES) no processo da 
profissionalização.  
O princípio da lei convoca a valorização e 
dignificação da profissão docente, eixo central da 
qualidade do sistema educativo. Apela à necessidade 
de uma formação inicial adequada às funções a 
desempenhar, aos níveis de ensino e às necessidades 
curriculares, realçando-se que ela não se encerra na 
formação inicial, mas complementa-se na formação 
contínua, numa perspetiva de educação permanente. 
Salienta que a formação inicial deve assentar em 
práticas metodológicas transferíveis para a prática 
pedagógica, nas quais se deve recorrer ao 
desenvolvimento do espírito ‘crítico e atuante’ face 
à realidade social, que ‘favoreça e estimule a 
inovação e a investigação’ e que promova ‘uma 
prática reflexiva e continuada de autoinformação e 
autoaprendizagem’. Na área do ensino da educação 
física (EF), a profissionalização, a partir da entrada 
em vigor da LBSE, realiza-se, essencialmente, 
através do modelo do estágio integrado, em 
detrimento da profissionalização em serviço. 
Em 2005, no âmbito da segunda alteração à LBSE, 
incorporam-se os ajustes inerentes à reforma do 
ensino superior decorrentes do processo de Bolonha, 
evocando a necessidade de adequação dos cursos de 
formação às novas exigências de habilitação 
profissional. 
Em 2007, o novo regime jurídico para a docência 
reforça a valorização da qualificação profissional, 
postulando o grau de mestre como o ‘grau mínimo’ 
de acesso à profissão. Nestes normativos evidencia-
se o princípio de que a qualidade do ensino e dos 
resultados escolares está, também, relacionada com 
a qualidade e estabilidade do corpo docente (ideia 
incorporada em vários documentos emanados de 
diferentes organismos, nomeadamente a OCDE, a 
UNESCO, o Conselho da União Europeia, a 
Eurydice) a que se pode acrescentar a valorização do 
estatuto socioprofissional, encontrando-nos a 
assistir, nas palavras de Nóvoa (2009), a um 
regresso dos professores ao centro das preocupações 
educativas. 

Pelo exposto pode-se verificar que o regime jurídico 
de habilitação para a docência se foi transformando 
fruto da interferência, quer da política educativa 
europeia, quer da nacional, atribuindo-se 
importância acrescida à iniciação à prática 
profissional, à prática supervisionada e às parcerias 
entre instituições deensino superior e 
estabelecimentos do ensino básico e secundário, as 
quais têm contribuído para uma aproximação da 
investigação ao local da concretização da prática 
(Tardif, 2000). O modelo de estágio integrado 
constitui um bom exemplo dessa aproximação, 
assim como a protocolização da consultadoria entre 
instituições do ensino superior e as escolas. Esta 
prática, a par da expansão das fronteiras e 
intencionalidades da supervisão pedagógica encerra 
um elevado número de possibilidades de 
desenvolvimento para as escolas (ver Silva, 2015a; 
Silva, 2015b, 2016), no caminho de se tornarem 
verdadeiramente ‘escolas que aprendem’ (Guerra, 
2000) ou ‘escolas aprendentes’ (Alarcão & Roldão, 
2008). 
No que à PES diz respeito, entendemo-la como um 
processo complexo, multidimensional e etápico, 
fonte de aprendizagem e de desenvolvimento 
profissional pela socialização, na escola. Acresce 
que aquilo que o estudante estagiário (EE) pensa, 
valoriza e motiva apresenta reflexos na sua ação. 
Esta perspetiva reforça a dimensão ontológica da 
formação (considera o professor com um passado 
pessoal) e apela à análise dos reflexos que o 
confronto real com a docência determina 
(Albuquerque, Graça, & Januário, 2005; Caires, 
Almeida, & Vieira, 2010; Cunha, 2008), com vista a 
avaliar o pensamento e a ação que se desejam ver 
encorajados (Zeichner, 1994). 
No entender de Sá e Carreiro da Costa (2009), no 
período do ensino supervisionado são solicitadas 
uma multiplicidade de exigências do foro pessoal, 
social, institucional e formativo, fruto do confronto 
com diferentes transições ecológicas que se prendem 
com a passagem da instituição de formação para a 
escola, de aluno para professor e da teoria para a 
prática (Cunha, 2008). Este momento de mudança, 
caracterizado pelo assumir de novas tarefas 
profissionais, leva o EE a viver todas as 
contradições e sentimentos de ambivalência que 
resultam da duplicidade de papéis de ser professor e, 
simultaneamente, estudante (Albuquerque et al., 
2005). De acordo com os mesmos autores a 
compreensão do processo passa pela 
consciencialização quer do seu caráter interativo, 
quer da “existência de um jogo contínuo entre a 
escolha individual e o constrangimento 
institucional” (p. 99). Flores (2010), nesta passagem 
de estudante a professor alerta para as exigências 
crescentes do exercício deste novo papel 
institucional e respetivas implicações ao nível da 
(trans)formação da identidade profissional. 
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A formação do professor ao se realizar em inter-
relação com a supervisão pedagógica, desenvolve-se 
em duas dimensões: pela monitorização da prática 
pedagógica e pela dimensão interpessoal, tendo 
subjacente a reflexão e a experimentação na ação 
(Alarcão & Roldão, 2008; Sá-Chaves, 2007; Vieira, 
1993, 2014), com a consequente transformação de 
práticas, na escola. A dialogicidade assume papel de 
destaque numa lógica não só de “interação com a 
atividade e com os outros, mas também a interação 
no interior de cada um” (Alarcão & Canha, 2013, p. 
83). 
A ação de ensinar exige transformação dos saberes 
para o campo da prática ‘transformação deliberativa’ 
(Nóvoa, 2009), requerendo uma interação complexa 
com outros tipos de conhecimento, como, por 
exemplo, o conhecimento situado dos alunos, das 
estratégias e procedimentos do ensino (Calderhead, 
1988), das implicações sociais e políticas em prol da 
conquista de uma sociedade mais justa e humana 
(Zeichner, 1994). 
Neste processo, destacam-se os papéis do orientador 
cooperante (OC) e do supervisor pedagógico (SP) da 
instituição superior ao assegurarem a inserção 
profissional e desenvolvimento socioprofissional do 
EE (Alarcão & Tavares, 2003; Albuquerque, 
Aranha, Gonçalves, Pinheiro, & Resende, 2012; 
Caires et al., 2010; Lima, Castro, Cardoso & 
Resende, 2014; T. Silva, Batista, & Graça, 2014), 
impondo-se como fonte de aprendizagem, 
facilitadores das transições ecológicas, 
potenciadores do desenvolvimento das competências 
relacionais, analítico-críticas com base nos valores 
democráticos (Formosinho, 2009) e pilares do 
equilíbrio socioemocional (Albuquerque, Freitas, & 
Silva, 2014; Caires et al., 2010). 
 
Da representação à ação: um movimento cíclico 
 
Sob o pressuposto de que a profissionalização 
docente é um processo temporal, plural e que 
incorpora diferentes fontes de saber (Tardif, 2000) 
explora-se, num exercício de correspondência, o 
modelo dos quatro canais de experiência através dos 
quais interagimos com o meio envolvente 
apresentado por Russell et al. (2013) (figura 1) e o 
processo da formação e socialização profissional. 
Como consequência, relacionámos: (1) o knowing 
(representação), conceito ou ideia do que julgamos 
ser determinada realidade baseados nas crenças ou 
memórias interiorizadas com o processo da 
socialização antecipatória (representações que se 
transportam relativamente ao que corresponde ser o 
desempenho de ‘um bom professor’ e idealização de 
uma imagem pela exposição a diversos estilos de 
ensino e diferentes graus de compromisso com a 
profissão); (2) o perceiving (perceção), observação 
direta de uma determinada realidade com o 
desempenho dos professores/formadores e o 
processo da socialização desenvolvido na formação 

inicial e que influenciam o pensamento do que ‘deve 
ser um bom professor’; (3) o interacting (interação), 
vivência pela observação e análise direta de uma 
determinada realidade com a socialização 
proveniente da experienciação pela prática 
supervisionada e consequentes mudanças concetuais 
que gravitam à volta do ‘ser professor’ responsáveis 
pela sua permanente (re)construção pessoal e 
profissional (T. Silva et al., 2014). Finalmente, 
associamos o living within (viver com) com a 
entrada (autónoma) no mundo profissional, 
propiciadora de uma continuada (re)construção 
pessoal e profissional com possíveis implicações 
institucionais (Alarcão, 2014; Alarcão & Tavares, 
2003; Batista, Graça, & Queirós, 2014; Day, 2001; 
Resende, Carvalho, et al., 2014) se alicerçada num 
aprender a ensinar a partir de uma práxis reflexiva 
de cariz transformadora (Vieira, 2014) assente no 
trabalho individual e colaborativo.  
Este processo reclama a mobilização e refinamento 
dos sentidos canais privilegiados de incorporação da 
ecologia da escola, da sala de aula e do 
conhecimento dos alunos. 
 
 
 
 
 

Figura 1. Quatro canais de interação humana 
(Russell et al., 2013). 
 
Profissionalização docente em contexto 
 
De seguida apresenta-se uma narrativa reflexiva 
sobre a última etapa do percurso de qualificação 
profissional para a docência da educação física (EF) 
nos ensinos básico e secundário (2015/16), da 
primeira autora enquanto EE, percebendo-se na 
projeção do seu pensamento e atuação marcas do seu 
passado vivido.  
 
Marcas do passado inscritas no presente   
 
Diz-se, na gíria comum, que o tempo passa a correr. 
Quatro anos passados, e estou no último ano da 
minha desejada qualificação profissional para a 
docência, ciente de que o futuro próximo constitui 
uma incerteza. 
É difícil falar sobre a minha pessoa pois considero 
que me vou desenvolvendo consoante a experiência 
da vida. No entanto, não poderia avançar sem 
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primeiro realizar uma rápida retrospeção. Sinto 
necessidade de refletir sobre o percurso que me 
levou a chegar até aqui e fez de mim aquilo que sou 
hoje. No fundo não é mais do que a necessidade de 
perceber quem sou, para conceber que professora 
quero ser. Talvez na senda do que tem vindo a ser 
assumido por vários autores de que o professor é a 
pessoa, e que a pessoa é o professor, alertando para a 
indissociabilidade destas duas dimensões (Nóvoa, 
2009). Na linha do autor citado, acredito que o 
exercício de autorreflexão e autoanálise é 
fundamental para o desenvolvimento da 
profissionalidade.    
A atividade física e o desporto sempre fizeram parte 
da minha vida. Escuteira desde tenra idade, cedo me 
apercebi da importância que o movimento e o 
contacto com a natureza exerciam em mim. A 
vivência das inúmeras atividades e projetos nos 
quais a competição saudável andava de mãos dadas 
com a colaboração e o espírito de equipa 
contribuíram para o desenvolvimento da minha 
autonomia, tornando-me mais solidária e 
comprometida socialmente. Através da natação tive 
o meu primeiro contato com o mundo desportivo, ao 
que se lhe seguiu o karaté, hockey na relva e, por 
último, o rugby de sete federado. Todavia, na altura, 
não projetava que a minha vida fosse tão ligada ao 
desporto, pelo que, no ensino secundário, optei pelo 
curso de ciências e tecnologias. No entanto, a partir 
do momento em que me apercebi da importância que 
o desporto assumia na minha vida, pequeno foi o 
passo até tomar a decisão de enveredar pela EF e 
desporto. Nesse tempo, o contacto com diferentes 
professores, sem dúvida que foi responsável pela 
representação do que era ser um bom professor de 
EF (Cunha, 2008; Resende, Póvoas, Moreira, & 
Albuquerque, 2014). 
A universidade proporcionou-me uma constante 
aprendizagem e crescimento, tanto a nível pessoal 
como profissional, sendo certo que “a formação do 
professor como pessoa constitui uma chave de 
sucesso de qualquer programa de formação 
profissional” (Albuquerque et al., 2014, p. 287). As 
unidades curriculares de natureza pedagógica e 
didática, bem como as relacionadas com a 
organização, funcionamento da escola e a profissão 
de professor constituíram pilares sustentados para o 
desenvolvimento do meu conhecimento profissional. 
No entanto, o desenvolvimento de competências de 
diversas origens, a exposição a diferentes propostas 
pedagógicas orientadas para a construção de um 
modelo de aprendizagem investigativo e reflexivo 
expressaram-se com maior veemência no decorrer 
da PES (Durand, Saury, & Veyrunes, 2005). A 
exposição às mais diversas práticas pedagógicas, 
metodologias e estilos de ensino foi fundamental 
para a conceção do que penso que deve ser um 
professor, numa sociedade em constante mutação e 
com desafios crescentes em que a incerteza e a 
imprevisibilidade apelam a um cíclico movimento 

de agir e reagir consciente e refletido na procura da 
aprendizagem dos alunos.    
Admito, porém, que no início da PES um ‘frenesim’ 
de ideias ocupava o meu pensamento, imensas eram 
as expetativas e muita era a ânsia para começar esta 
nova jornada. Claro está que o receio e a 
inexperiência constituíram-se como fatores 
primordiais de desafio permanente. Todavia, desde 
pequena que me ensinaram a encarar os desafios 
como um caminho para uma nova aprendizagem. 
Não acredito nos obstáculos, mas sim, na resiliência 
para os ultrapassar, tentando adquirir novos 
conhecimentos, na procura do sucesso “como um 
elástico que poderá ser esticado quase até à sua 
rotura, mas uma vez ultrapassada a situação anterior, 
está apto para regressar à sua forma inicial” (Araújo, 
2012, p. 46). 
Acredito que todos os processos académicos foram 
essenciais na minha formação profissional, contudo, 
só o contexto real acionou verdadeiramente a 
consciência para o profissionalismo. 
 
Uma Escola aprendente 
 
A minha escola iniciou a sua atividade no ano de 
1985. Integrada no projeto de Territórios Educativos 
de Intervenção Prioritária (TEIP) oferece à 
comunidade um leque variado de oportunidades, 
desde o ensino regular (3.º ciclo e secundário) aos 
cursos qualificantes. 
O primeiro contacto que tive com o projeto 
educativo da escola sob o lema ‘acolher, formar e 
preparar para a vida’ foi na reunião de abertura geral 
do ano letivo presidida pela direção da escola. 
Lembro-me de pensar que muito pouco percebia dos 
assuntos proferidos. Contudo, a frase ‘o primado da 
qualidade de serviço é, e será, uma aposta de todos 
nós’ (Diário de bordo, setembro de 2015) ficou-me 
na memória. Aos poucos fui-me apercebendo do 
suporte organizacional e pedagógico do Projeto UP 
– ‘mais sucesso, menos indisciplina’ que sustenta o 
3º ciclo, potenciado pelo trabalho em equipas 
pedagógicas, na transversalidade e partilha numa 
perspetiva de ‘profissionalismo interativo’ 
(Machado & Formosinho, 2008). Este combate 
alicerça-se na dinamização de diferentes estratégias, 
que passam pela adoção do modelo de assembleia de 
alunos, pela criação e potenciação do programa de 
combate à indisciplina, pela promoção de uma hora 
de cidadania comum às diferentes turmas, e, 
finalmente, pelo estabelecimento de dinâmicas que 
reforçam o laço com a família, nomeadamente, a 
caderneta do encarregado de educação e a criação da 
escola de pais. 
Fisicamente, a escola possui excelentes condições 
materiais e espaciais, não só para a prática da EF 
como para as demais áreas disciplinares (artísticas, 
vocacionais e tecnológicas).   

Em conversa com colegas integrados noutras 
escolas apercebi-me que a minha Escola possui 
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excelentes condições nas mais diversas áreas... 
(Diário de bordo, 3 de dezembro de 2015). 

 
O meio envolvente é crucial e extremamente 
influenciador nos nossos alunos, conhecê-lo tornou-
se uma tarefa essencial e desafiadora. Enquadrar-me 
com o contexto físico, social e cultural permitiu 
projetar melhor o planeamento, tendo como 
referência o material e as instalações desportivas, 
bem como as características e interesses dos alunos. 
Cada turma possui particularidades e idiossincrasias 
próprias, cabendo aos professores a função de se 
ajustar e adequar às necessidades concretas.  
O processo de ensino depende inequivocamente dos 
alunos, eles são a nossa razão de ser. De acordo com 
Cunha (2008), as aprendizagens dependem das 
características singulares de cada um dos aprendizes, 
sendo consensual que um ensino de sucesso exige 
conhecimento dos alunos, dado que a forma e o 
ritmo de aprendizagem variam de acordo com as 
capacidades, motivações e interesses de cada um. 
No início do primeiro período familiarizámo-nos 
com as turmas. Nessa altura, a OC propôs que 
funcionássemos num sistema de rotação por período. 
Ou seja, em cada período teríamos maior contacto 
com determinada turma. Esta estratégia possibilitou 
a oportunidade de vivenciar várias realidades, 
passando por duas turmas do 7.º ano e por uma do 
12.º ano. Para além destas experiências pedagógicas, 
através da celebração de um protocolo com um 
Agrupamento de Escolas da mesma cidade tivemos 
a oportunidade de contatar e lecionar, em conjunto, 
uma turma do 6.º ano.     

Poder trabalhar com diferentes grupos irá ser 
certamente um desafio, mesmo assim, é uma 
oportunidade única que espero aproveitar ao 
máximo... (Diário de bordo, 12 de outubro de 
2015). 

  
Dois sétimos anos: duas realidades distintas 
 
O 7.º B, do ensino regular, foi a turma com a qual 
mais contactei ao longo do primeiro período. 
Constituída por 25 alunos, maioritariamente rapazes 
(apenas 4 raparigas), a média de idades encontrava-
se nos 12 anos, habitual nesta fase de escolaridade. 
Uma parte dos alunos apresentava excelentes 
capacidades motoras e revelaram-se muito 
competitivos o que segundo diversos autores, pode 
dever-se, possivelmente, ao facto de serem 
maioritariamente do sexo masculino. “The major 
finding was that male students had higher levels of 
performance in PE than female students” (Xiang, 
McBride, & Guan, 2004, p. 5). No entanto, existia 
um outro grupo de discentes em que as fragilidades 
eram evidentes.   
Os maiores desafios que encontrei na turma 
prenderam-se com o controlo disciplinar dos alunos 
(dificuldade no cumprimento de regras, frenesim 
contínuo, episódios de ‘picardia’ entre pares) e com 

a dificuldade de conseguir corresponder de forma 
positiva, ao elevado número de alunos com 
necessidades e potencialidades tão distintas. É de 
salientar que ao nível disciplinar só com um aluno é 
que, por mais do que uma vez, senti que o respeito 
tinha sido posto em causa. 

Esta tarefa tem sido para mim um desafio 
marcante pois, apesar de considerar ter um 
controlo da turma aceitável, existem exceções 
(alunos específicos) que me têm vindo a 
causar permanentes dificuldades. Um deles 
está sistematicamente a desafiar-me, 
procurando o confronto (Diário de bordo, 9 
de novembro de 2015).  

 
No segundo período contactei com os 24 alunos da 
turma A, do mesmo nível de ensino, tendo 
oportunidade de dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido ao longo do período anterior pela 
minha colega. Ativos e muito conversadores eram, 
na sua maioria, bastante mais limitados ao nível 
motor. Contudo, salvaguardando algumas exceções, 
a motivação para a prática desportiva imperava o 
que facilitou o nosso trabalho. 

Os alunos revelam muitos problemas 
coordenativos e condicionais. No entanto, 
quando eles gostam do que estão a fazer a 
motivação e o empenho são enormes. Acho 
que é por aí que os vou conseguir captar para 
a aula (Reflexão de aula, 7 de janeiro de 
2016). 
 

A indisciplina apresentou-se como denominador 
comum nas duas turmas, assim como a existência de 
um perfil muito heterogéneo ao nível do 
conhecimento e das competências motoras e 
desportivas, algumas das vezes, aquém do exigido 
para poder cumprir o estipulado nos Programas 
Nacionais de EF (PNEF) e, em algumas 
modalidades, na planificação da escola. 
 
O sexto ano: uma explosão de energia 
 
Para alargarmos o leque de vivências, lecionámos ao 
longo do 2.º período, numa turma do 6.º ano, 
composta por 24 alunos (18 rapazes e 6 raparigas), 
com uma média de idades de 11 anos. 

A interação com estes alunos foi muito 
importante, para além de ser uma experiência 
muito enriquecedora, foi extremamente 
desafiante lidar com um público-alvo tão 
jovem... (Diário de bordo, 8 de fevereiro de 
2016). 

 
No que diz respeito à forma como foi estipulada a 
metodologia de trabalho, considero que não foi a 
melhor, uma vez que, durante o 2.º período, só 
tivemos contacto com a turma uma vez por semana 
(resultando em momentos de prática muito 
circunscritos no tempo), acrescido do facto de a 
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maior parte das aulas ter sido lecionada pelo núcleo 
de estágio em conjunto, obrigando ao consenso de 
atuação.  

Como reflexão desta aula, indico como 
principal dificuldade, a preparação das aulas 
em conjunto. Está a ser muito difícil estarmos 
todos em concordância... (Diário de bordo, 16 
de fevereiro de 2016). 

 
De qualquer forma, acredito que foi mais uma 
experiência frutuosa, pelo contato pedagógico e pela 
possibilidade de partilhar saberes com outra 
comunidade. Desta partilha destaco o 
profissionalismo e a amabilidade com que sempre 
fomos recebidos. 
 
A turma de humanidades: um desafio 
ultrapassado com sucesso 
 
No terceiro período lecionei na turma do 12.º de 
línguas e humanidades/artes visuais, constituída por 
15 alunos de humanidades e seis de artes com uma 
média de idades de 17 anos. Não era uma turma que 
se interessasse muito pelo estudo, muito menos pela 
prática da atividade física. Contudo, a maioria 
perspetivava para o seu futuro grandes carreiras 
profissionais, sendo que mais de metade pretendia 
alcançar pelo menos o grau de licenciado ou mestre. 
À partida, eu já sabia o que ia enfrentar, constituindo 
o meu maior desafio - cativá-los para a disciplina. 
Tem-se vindo a constatar que os alunos, ao longo do 
seu percurso escolar, tendem a ‘desvincular-se’ da 
EF, principalmente os que não estão vocacionados 
para uma área desportiva. Albuquerque et al. (2014), 
atribuem esse facto ao excesso de mudanças 
políticas que permanentemente desvalorizam a 
profissão e servem como contributo para que os 
alunos facilmente arranjem desculpas para não 
realizarem a parte prática das aulas. 
Foi fácil verificar que a heterogeneidade das 
diferentes turmas contactadas se manifestou ao nível 
motivacional, mas também ao nível motor, 
revelando, por vezes, pouco interesse pela 
disciplina, e em alguns casos, um desfasamento 
acentuado entre o perfil motor expectável e o 
observável. A indisciplina centrou-se nos sétimos 
anos. 
 
 
 
A minha vivência numa comunidade de 
aprendizagem 
 
Ao longo da última década tem-se vindo a 
manifestar nas escolas a vontade de se viver num 
ambiente de comunidade de aprendizagem (Alarcão, 
2014; Alarcão & Tavares, 2003) ou comunidade de 
prática (Nóvoa, 2009) numa lógica do professor 
como coletivo em alternativa ao isolamento 
profissional que caracterizou a escola, até então. 

Este modelo possibilita vivenciar “novos modos de 
profissionalidade docente que implicam um reforço 
das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho 
em equipa, da intervenção conjunta nos projetos 
educativos da escola” (Nóvoa, 2009, p. 3). O 
incentivo e apoio das lideranças de topo e intermédia 
da escola têm sido fundamentais para se caminhar 
nesta direção. 
A ideia da escola como lugar da formação de 
professores, espaço privilegiado de análise e partilha 
das práticas, não é nova e tem vindo a tentar ser 
incorporada na minha escola. Neste sentido, associo 
à minha comunidade de aprendizagem próxima, o 
meu núcleo de estágio (NE), constituído pelos meus 
colegas de estágio, a OC e o SP, os colegas de 
departamento, os núcleos de estágio, particularmente 
o de História/Geografia (aquele com o qual a 
convivência foi mais próxima, estimulante e 
produtiva), a Direção, os assistentes operacionais e, 
claro, os alunos enquadrados pelo respetivo 
conselho de turma. 
Com os dois colegas de estágio partilhei, festejei, 
chorei, tendo plena consciência que com níveis de 
intensidade e de relacionamento distintos, 
decorrentes do grau de proximidade, bem como do 
envolvimento pessoal e profissional. Caracterizo o 
nosso trabalho como persistente e eficiente, pois 
conseguimos desenvolver as atividades e criar 
projetos, ultrapassando as barreiras que foram 
surgindo ao longo do processo em conjunto e com o 
apoio mútuo. Destaco como bons momentos 
formativos todo o trabalho inerente à elaboração do 
seminário, às dinamizações desportivas e às reuniões 
do núcleo de estágio que se evidenciaram como 
grandes momentos de aprendizagem comuns.  
Estou ciente de que a nossa metodologia e dinâmica 
de trabalho enquanto NE foi determinante para 
conseguirmos dar cumprimento a todas as tarefas 
sugeridas. Os problemas da prática foram no 
essencial coincidentes e as estratégias de resolução 
derivaram de uma reflexão comum devidamente 
ajustada ao contexto individual. Valorizou-se o 
registo escrito das vivências pessoais e das práticas 
profissionais, atividade essencial para que cada um 
adquira maior consciência do seu trabalho e da sua 
identidade como professor (Nóvoa, 2009). 

 
 
 

Na dinamização deste processo evidencio o papel 
assumido pelo SP e OC no seio do NE. Alarcão e 
Tavares (2003) definem a supervisão como um 
“processo em que um professor, em princípio, mais 
experiente e informado, orienta um outro professor 
ou candidato a professor no seu desenvolvimento 
humano e profissional” (p. 18). Relativamente ao SP 
saliento o conhecimento e experiência transmitidos, 
bem como a sua postura profissional e peculiar 
forma de encarar o ensino. Nas aulas observadas 
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incentivou-nos sempre a desafiar as nossas 
capacidades, promovendo a nossa evolução.  

Sob forma de retrospetiva, penso que as 
palavras exigência e justiça definem 
perfeitamente o nosso supervisor (Diário de 
bordo, 23 de abril de 2016). 
 

Relativamente à OC, a sua proximidade revelou-se 
essencial, dotada de um sentido de partilha de ideias 
extraordinário, a sua dedicação e sabedoria 
proporcionaram constantes momentos de evolução. 

A OC ficará, sem dúvida, na minha memória. 
Gostaria de lhe poder agradecer todos os 
momentos, todas as partilhas e indicações 
que fizeram de mim uma melhor profissional 
(Diário de bordo, 27 de março de 2016). 

 
Os resultados da investigação de Albuquerque et al. 
(2014) apontam para a “necessidade de uma 
formação de base consistente, assente numa ótica 
relacional reforçada pela supervisão/orientação da 
PES” (p. 291). 
A PES, ao revelar-se como uma experiência que 
ultrapassa a mera lecionação das aulas de EF, 
implicou uma ligação constante e muito 
enriquecedora com a escola e comunidade educativa 
envolvente. Com efeito, da minha participação na 
escola e das relações fomentadas com os vários 
agentes educativos, destaco o contacto privilegiado 
com os docentes que integram o grupo de EF, os 
quais calorosamente me receberam e sempre se 
disponibilizaram a ajudar quando um imprevisto 
surgia. Ao longo do ano letivo, pude experienciar e 
vivenciar esse espírito em distintos momentos, mais 
ou menos formais de que são exemplo, os torneios 
das variadas modalidades, a colaboração nas 
diferentes atividades propostas, os jantares festivos 
e, sobretudo, nas reuniões formais. Saliento, 
também, o contributo da restante comunidade 
escolar, em especial, dos elementos da Direção de 
ambas as escolas que nos acolheram e contribuíram 
para que as iniciativas se concretizassem, bem como 
dos assistentes operacionais e, sobretudo, dos 
alunos.  
 
Reconhecer o ensino como uma troca de saberes  
Ensinar e aprender na aula  
	
Foi na PES que a condição de estudante 
estagiária/professora se revelou com maior ênfase ao 
assumir a função de ensinar e ser objeto dessa 
mesma ação, num movimento biunívoco de ‘ensinar 
a aprender’ e de ‘aprender a ensinar’. Ciente, 
contudo, que esta relação transitiva de aprendente 
caracteriza o professor. Como refere (Freire, 1996) 
“(...), não há docência sem discência, as duas se 
explicam (…). Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina ao aprender” (p. 25). 
Identifico a área relacionada com a organização e 
gestão do ensino e da aprendizagem como das mais 

exigentes ao nível das tarefas relacionadas com a 
profissão de professor. Esta prende-se com a 
conceção, o planeamento, a realização e, por último, 
a avaliação do ensino, dimensões didáticas que não 
são sequências, nem mutuamente exclusivas. Desta 
forma, ao longo da narração, a referência a umas e 
outras entrecruza-se num vaivém reflexivo que se 
inicia numa primeira fase pela diagnose, avança para 
a planificação, desenvolve-se na ação e consequente 
reflexão, propõe alterações estratégicas e reflete 
sobre o impacto alcançado. 
Nesta lógica, a avaliação, na vertente diagnóstica 
constituiu a pedra de toque da planificação. Na 
vertente formativa não só incorporou o processo da 
realização como foi o esteio da aula seguinte. 
Transversalmente, a autoavaliação orientou todo o 
processo, assumindo centralidade na aprendizagem, 
ao projetar novos caminhos através da indagação 
permanente. 
Orientada por dois prismas pedagógicos - o 
conhecimento e a atuação, rumei ao encontro do 
progresso pedagógico e eficácia do ensino, ansiosa 
pela transformação dos saberes disciplinares em 
saberes profissionais, alicerçada na ideia de que “A 
aprendizagem acontece ao longo da vida, tanto de 
forma espontânea, cósmica, não dirigida 
sistematicamente, como de forma sistemática, 
dirigida, planificada metodicamente” (Meinel citado 
por Sarmento, 2004, p. 21). 
O momento de intervenção pedagógica foi, sem 
dúvida, o mais expectado ao longo dos quatro anos 
de formação. Os primeiros confrontos com a prática 
ocorreram pela vivência de aulas dedicadas à 
realização dos testes de condição física e às 
avaliações diagnósticas, ações fundamentais para 
conhecer os alunos, associando o nome à pessoa e ao 
seu desempenho motor. As preocupações iniciais 
centraram-se na diversidade de níveis de 
desempenho motor, associadas à indisciplina. Cedo 
percebi que a predisposição dos alunos para a 
concretização das aulas é muito volátil, altamente 
influenciada por fatores externos incontroláveis, 
preocupações integrantes do meu plano formativo. 
O confronto com a prática apela a uma sinergia 
concertada da combinação de várias capacidades e 
competências, com o consequente refinamento 
progressivo do ‘tato pedagógico’ e assertividade. 

Hoje, foi um dia cheio de emoções fortes. 
Comecei a minha prática de lecionação, 
momento que ansiava já há muito tempo. 
Eram 15:25h quando entrei pela primeira vez 
numa ‘sala de aula’ sem ser apenas mais uma 
de muitas alunas. À minha espera estavam 24 
meninos e meninas barulhentos e irrequietos, 
pois, para muitos deles este seria o primeiro 
contacto com a escola, sendo, também, a 
primeira vez que nos íamos formalmente 
conhecer. Ao contrário do que imaginava, 
não senti qualquer tipo de nervosismo, nem 
de receio. Talvez porque a OC esteve sempre 
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a meu lado, ou, possivelmente, por ser algo 
que já expectava há muito tempo. No entanto, 
no final da aula, apenas uma questão se 
levantou na minha cabeça, que ‘professora’ 
me tornarei eu? (Diário de bordo, 21 de 
setembro de 2015). 

 
A literatura destaca a premência de o professor 
dever ser capaz de projetar a sua atividade de ensino 
no quadro de uma conceção de pedagogia 
referenciada, incluindo no seu planeamento e na sua 
concretização as competências gerais e transversais 
do ciclo. Segundo Albuquerque, Resende, e Costa 
(2013), as condições globais da educação emergem 
de uma relação educativa, onde a especificidade da 
EF concorre com o currículo e características 
individuais do aluno numa lógica de construção 
ativa da sua aprendizagem (Graça & Mesquita, 
2002). A ideia de conceção de ensino engloba, 
então, inúmeras finalidades e impõe a mobilização 
de várias competências. Enquanto EE, planifiquei as 
propostas de aprendizagem, tendo por base os 
referenciais da conceção pedagógica da escola 
inclusiva, procurando que a matéria de ensino fosse 
incorporada como algo de útil para a formação e 
construção da personalidade dos alunos, 
concorrendo para a compreensão e atuação no 
mundo (Graça & Mesquita, 2002). A vertente da 
educação para a saúde foi, também, alvo de 
preocupação (Resende & Lima, 2016), procurando 
sensibilizar para a aquisição de valores e atitudes 
associados a um estilo de vida ativo e autónomo, 
referenciando os benefícios físicos e psicológicos a 
ela associados (Calmeiro & Matos, 2004). 
Neste cenário, a planificação, ao ser entendida como 
um contributo indispensável para a aprendizagem 
eficaz e cuidada, constitui uma ‘corporalização’ 
mental antecipada do seu projeto de ensino” (Bento, 
2003, p. 13). Na minha vivência, o processo de 
planificação pautou-se pelo ajustamento do PNEF 
aos alunos, tendo o NE a responsabilidade e 
autonomia de a orientar, adotando o modelo de 
estrutura do conhecimento (MEC) para planificar as 
unidades didáticas (UD), entendo-as como 
ferramentas fundamentais e integrais no processo 
pedagógico, perspetivando para o aluno distintas 
etapas do ensino e da aprendizagem (Bento, 1987). 
Sem dúvida que esta etapa se apresentou bastante 
trabalhosa, necessitando de prática e tempo pelas 
inúmeras tarefas que solicita, condicionada pelo 
roulement, inventário do material e das instalações 
desportivas. A partir das reais possibilidades dos 
alunos, tentei projetar e prognosticar o nível de 
rendimento atingível nas diferentes UD, 
individualmente e na turma, constituindo-se como 
mais uma estratégia para responsabilizar os 
discentes pelo seu processo de aprendizagem na 
defesa de uma cultura de escola para a autonomia 
(Vieira, 2014). 

A complexidade deste processo aliada à minha 
inexperiência tornou-o moroso, tendo contado com o 
auxilio da OC que a partir da sua desconstrução e 
(re)construção, como se de peças de um puzzle se 
tratasse, lhe atribuiu sentido. 

Inicialmente não compreendia a importância 
do MEC. Graças à estratégia utilizada pela 
OC, a minha visão sobre a sua construção 
foi-se modificando. Contrariamente ao 
habitual, não se limitou a obrigar-nos a fazer 
algo, propôs-nos diferentes tarefas que após 
reunidas formavam o modelo. Desta forma, 
conseguiu desconstruir um processo que à 
partida me parecia inútil e complexo numa 
ferramenta simples e muito útil... (Diário de 
bordo, 5 de novembro de 2015).  

 
Ao longo da construção das UD fui-me deparando 
com a dificuldade em selecionar e sequenciar os 
conteúdos e tomar decisões assertivas, todavia, a 
prática e a orientação ajudaram a contornar os 
obstáculos. 

Apesar de no atletismo estar descrito que se 
devem abordar quatro modalidades, a tarefa 
manifestou-se impossível devido à escassez 
de tempo e ao elevado número de discentes. 
Se seguisse a planificação da escola, os 
alunos não iriam aprender nada e dificilmente 
poderiam evoluir. Nesta linha de pensamento 
vou propor abordar apenas duas modalidades, 
focalizando-me nas respetivas progressões 
(...) (Justificação da UD de Atletismo, 28 de 
outubro de 2015).   

 
Neste processo foi evidente a falta de confiança e o 
medo de errar. Este receio foi sendo ultrapassado, 
não só pelo reforço da minha autonomia, mas 
também pela valorização e reconhecimento da 
dedicação no investimento em aulas diferentes. 

A UD de Dança teve resultados 
surpreendentes, tendo sido muito valorizada 
pelos alunos, provavelmente pelo facto de 
lhes ter permitido pôr em prática os 
conhecimentos adquiridos através da 
construção de coreografias, as quais 
contribuíram para fomentar e promover a sua 
autonomia e possibilitar ‘ousarem ser 
autores’. Esta prática revelou-se muito 
motivadora. Importa referir que esta 
estratégia foi um sucesso, pois não só todos 
os alunos se esforçaram na construção da 
coreografia como ainda procuraram trazer 
uma indumentária a rigor conforme o estilo 
escolhido (Reflexão de aula, 12 de dezembro 
2015). 

 
Ao nível micro, emerge o plano de aula, entendido 
como um guião de intenções ou de atuação mutável, 
devendo assentar num rigoroso exercício de análise 
e de reflexão prévia. Da qualidade da antecipação 
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desta ação programada (Bento, 2003), ao nível da 
organização e gestão dos alunos, dos espaços, dos 
materiais e do tempo, depende parte da eficácia da 
aula. O conjunto de diretrizes asseguradas deve 
funcionar como uma previsão flexível alicerçado na 
lógica, pertinência e exequibilidade. Na ação prática, 
inúmeras são as variáveis que o podem inviabilizar, 
solicitando o apelo à reflexão (Schön, 1987), 
implicando coerência concertada com o contexto, na 
conquista da finalidade projetada. A posteriori, 
impõe uma análise e reflexão distanciadas com vista 
à mudança de atuação. 
Nos sétimos anos, logo nas primeiras aulas, elegeu-
se como prioridade a intervenção quer ao nível do 
controlo disciplinar, quer ao nível da disparidade do 
desempenho motor.  
Distinguir os vários tipos de conflitos ao nível 
disciplinar, despistar os alunos pelos diferentes tipos 
de conflitos e conhecer a história de vida dos alunos 
mais problemáticos constituíram diligências 
prioritárias. ‘Como acalmá-los?’, ‘Como lidar com 
situações de confronto direto?’, ‘Como conseguir 
colmatar tantas e diferentes lacunas?’ assumiram-se 
como questões amplamente exploradas em NE e em 
conselho de turma articulado com os serviços 
técnico-pedagógicos. Que estratégias aplicar quando 
‘só falo quando se calarem’, ‘diminuição do tom de 
voz como chamada de atenção’ não surtiam o efeito 
desejado, solicitaram muita reflexão partilhada e 
individual, tendo resultado, por exemplo, na 
implementação de partes iniciais muito ativas e 
exigentes do ponto de vista psicomotor.  

(...) a turma é muito indisciplinada, tendo 
sido trabalhado, ao longo das aulas, um 
conjunto de rotinas disciplinares (ex: sentar 
os alunos para a explicação e ficar em 
silêncio até que eles também estejam em 
silêncio) rotinas que pretendem incutir no 
aluno o sentido da responsabilidade, 
autonomia e respeito pelos professores e 
colegas, de acordo com os princípios 
relativos ao saber-estar em sala de aula 
(Reflexão de aula, 9 de novembro de 2015).  

 
Explorar a parte inicial da aula, recorrendo à 
realização de, por exemplo, circuitos com estações 
muito variadas e com um acentuado grau de 
exigência coordenativo e condicional a par da 
criação e implementação do projeto Sport Elite 7 
(SE7) associado a uma interligação permanente com 
a diretora de turma (via direta de comunicação com 
os respetivos encarregados de educação) constituiu 
um leque diversificado de estratégias assertivas, 
permitindo a conquista gradual de um clima mais 
sereno na parte principal da aula. O projeto SE7 foi 
criado com vista a premiar o aluno e a aluna que 
durante a aula adotassem uma postura correta ao 
nível do Ser, Saber-estar e fazer (tendo sido 
previamente debatido e clarificado com os alunos o 
respetivo regulamento). Os discentes foram sendo 

premiados não só durante as aulas, mas também ao 
longo de cada mês, de acordo com o número de 
eleições de aula alcançado. O destaque conferido 
perante os colegas e diretor de turma (DT), a par do 
prémio recompensador do esforço transformaram-se 
em estímulos eficazes. Esta estratégia, possibilitou-
me ir diminuindo o tom de voz, e adotar um 
semblante mais afável uma vez que os alunos 
consideram “a disponibilidade que o Professor 
revela, o respeito que lhe transmite e a capacidade 
de se mostrar acolhedor e positivo” (Resende, 
Carvalho, et al., 2014, p. 194). 
Por outro lado, a aposta no fomento de critérios de 
êxito, principalmente na turma mais competitiva, 
permitiu o favorecimento da auto e hétero regulação 
da aprendizagem, diminuindo, acentuadamente, a 
‘brincadeira e a conversa’, possibilitando eficácia do 
planificado, revertendo-se em tempo de 
empenhamento motor.  
Foi percetível que o confronto com a realidade 
impôs alterações ao nível da simplificação das 
propostas de aprendizagem e da gestão, durante a 
ação, de que são exemplo: 

Os alunos, em geral, tiveram imensas 
dificuldades na assimilação do exercício 
específico para a técnica da corrida (...) 
começaram por exercitar parte dos gestos (...) 
foi notória a melhoria, pois com o 
desconstruir do movimento foi possível 
diminuir a sua complexidade e aos poucos 
melhorar a qualidade (Reflexão de aula, 15 
de outubro de 2015). 

 
Aos poucos, constatei que o tempo despendido na 
elaboração do plano foi diminuindo, mas, pelo 
contrário, foi aumentando a pertinência da sua 
construção. As preocupações com os processos 
inerentes à gestão e à instrução foram 
gradativamente assumindo o destaque merecido a 
favor da conquista do tempo potencial de 
aprendizagem. 

Tendo em conta que várias turmas estão a 
lecionar ao mesmo tempo num espaço 
reduzido, considerei que o jogo ‘atira ao lixo’ 
poderia causar distúrbios nas outras aulas. 
Assim, ajustei os alvos, acautelando as 
trajetórias das bolas (Reflexão de aula, 22 de 
outubro de 2015). 

 
Com o desenrolar das aulas fui-me apercebendo de 
que nos momentos pré-interativos da planificação ia 
conseguindo ‘visualizar’ possíveis cenários de como 
a aula iria decorrer, imaginando eventuais situações 
adversas ou benéficas, pensando em estratégias 
alternativas. 
As diferentes propostas de aula passaram por um 
processo de análise e reflexão, através da constante 
partilha de experiências nas reuniões do NE, 
discutindo-se e debatendo-se os prós e os contras. 
Confesso que, no início, a minha vincada 
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personalidade, várias vezes impediu que as críticas 
fossem vistas como um fator positivo. Entendo, 
agora, que errar não é sinónimo de fracassar, é sim, 
uma oportunidade de aprender e melhorar.  
No 12.º ano, os problemas situaram-se ao nível 
motivacional e do desempenho motor, 
constrangimentos contemplados na literatura 
(Perlman & Goc Karp, 2010). Pela música, dança e 
atividades relacionadas com o fitness, consegui 
captar a atenção dos alunos motivando-os para as 
aulas. 

A turma adorou a aula de bodycombat; sem 
dúvida que atividades de ginásio são um dos 
aquecimentos mais rentáveis, no qual os 
alunos estão mais empenhados... (Diário de 
bordo, 4 de abril de 2016). 

 
Alguns dos alunos do 12.º ano eram menos assíduos, 
participativos e pontuais. Para combater estas 
limitações foi criado o projeto SA12 (Sempre Ativos 
12.º), através do qual se premiaram mensalmente os 
mais participativos, colaborativos e pontuais. No 
âmbito da condição física, foi implementado o 
desafio denominado de Spell Your Name, no qual se 
associou um conjunto de exercícios às letras do 
alfabeto. Com este repto pretendeu-se que os alunos 
selecionassem o nome de um deles, por aula, e 
realizassem os exercícios de acordo com as letras 
associadas ao nome. Esta estratégia de grupo foi 
bastante eficaz, pois não só aumentou o nível de 
autonomia dos alunos, mas também promoveu um 
aumento gradual da dificuldade da tarefa. Ou seja, 
após se aperceberem do objetivo, os alunos foram 
escolhendo os nomes mais curtos do grupo. Neste 
sentido, o grau de dificuldade da tarefa cresceu com 
o desenrolar das aulas e proporcionou um 
desenvolvimento equilibrado e progressivo. 
Nas modalidades coletivas procurei realizar, pelo 
menos, um momento aproximado da prática formal, 
apelando à participação dos alunos na sua 
elaboração, atribuindo-lhes tarefas individuais e em 
grupo, na tentativa da promoção da autonomia e do 
trabalho em equipa.  
Ao longo da PES, nas diferentes aulas, foi sendo 
cada vez mais percetível que a eficácia dos 
processos de gestão exige a implementação de 
rotinas e estratégias de organização que é “um dos 
passos mais importantes que um professor deve 
tomar para uma boa lecionação” (Rink, 2001, p. 
116), mas também a mobilização de diferentes 
dispositivos de complemento à exposição das 
propostas de aprendizagem (evitando, apesar de não 
suprimir, o imprevisto).  
Rotinas simples como iniciar a aula no tempo 
estipulado, diminuir os tempos de transição entre 
tarefas, utilizar métodos para reunir os alunos e 
economizar tempo, ter as bolas paradas aquando da 
instrução (Siedentop, 2002), tiveram consequências 
incontestavelmente benéficas depois de enraizadas, 

possibilitando rentabilizar as aulas, controlar a 
disciplina e potenciar o tempo útil da aula.  

É necessário que os alunos compreendam 
primeiro o exercício e só depois o tentem 
executar, caso contrário, o controlo da aula 
fica comprometido e não estamos a favorecer 
o desenvolvimento do aluno (Diário de 
bordo, 5 de outubro de 2015). 

 
Por outro lado, a definição antecipada dos grupos de 
trabalho (realizando adaptações, se necessário), o 
registo da informação no quadro (regras, aspetos 
táticos e quadro competitivo nos torneios 
intraturma), assim como o recurso à utilização de 
marcadores (por campo de jogo) constituíram 
estratégias que ajudaram a promover a regulação da 
aprendizagem, valores básicos de uma pedagogia 
para a autonomia (Vieira, 2014). 

A definição clara de regras e firmeza no seu 
cumprimento mediada pelo sentido de humor, 
alegria e entusiasmo são ingredientes 
indispensáveis no estabelecimento de um 
ambiente para a aprendizagem (Diário de 
bordo, 9 de fevereiro de 2016). 
 

Com o tempo fui reconhecendo que a eficácia da 
exposição dos exercícios radica na clareza, 
objetividade e rigor, complementada com a 
demonstração (no caso, realizada por mim ou por 
um aluno criteriosamente selecionado, precavendo 
os aspetos relacionados com a segurança), 
assegurada pela definição concreta das componentes 
críticas através dos quais decorre a emissão de 
feedbacks (prevalência dos positivos e corretivos, 
certificando a concretização do seu ciclo) e 
coadjuvada pelo uso de palavras-chave 
criteriosamente estudadas e ajustadas às finalidades 
(Resende, Sá, Barbosa, & Gomes, submetido). 
Uma das maiores dificuldades sentidas na instrução 
prendeu-se com a emissão dos feedbacks. Para 
incorporar a obrigação deste comportamento, passei 
a sistematizar a informação, recorrendo a palavras-
chave significativas e a certificar-me de que os 
alunos me estariam a ouvir, tendo como 
preocupação o cumprimento do seu ciclo.  
O tempo foi, também, responsável por me fazer 
aperceber que a energia dos alunos não deveria ser 
encarada como um fator negativo, mas sim, como 
uma vantagem para o professor. 

O melhor que os alunos mais novos têm é a 
intensa vontade de vir para as aulas de EF. É 
essencial que o professor utilize isso a seu 
favor, iniciando de imediato a aula, por 
exemplo, sem fazer uma chamada formal, tal 
como hoje aconteceu. Esta estratégia 
possibilitou um desenrolar mais ativo e, 
consequentemente, um maior controlo sobre 
os alunos (Diário de bordo, 9 de novembro de 
2015). 
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No processo de instrução, a avaliação esteve sempre 
presente, com a subjetividade que encerra, 
dependendo do observador e do domínio do 
conhecimento do conteúdo (Gonçalves, 
Albuquerque, & Aranha, 2010). Durante a PES, 
recorri à avaliação inicial, como estratégia para 
realizar a diagnose dos alunos, pilar para orientar o 
planeamento, predizendo o desempenho dos alunos 
e, consequentemente, projetar possíveis estratégias e 
progressões que incentivassem a melhoria do seu 
desempenho. No decorrer das aulas apoiei-me na 
avaliação formativa informal o que me permitiu 
realizar os ajustes necessários. Por fim, avaliaram-se 
os alunos do ponto de vista sumativo. Importa referir 
que fui incentivada a aplicar diferentes estratégias de 
avaliação com o intuito de experienciar diferentes 
métodos avaliativos. No final, após a respetiva 
reflexão, identificaram-se os pontos fortes assim 
como as fragilidades. 
A aprendizagem dos alunos foi indiscutível, visível 
não só nas respetivas pautas de final do período, mas 
acima de tudo, na atitude, na participação e 
responsabilidade, estando crente que em muito 
contribuíram os respetivos projetos. Citando o 
pedagógico e formativo Principezinho, de Saint-
Exupéry: ‘Se eu ordenasse a um general que se 
transformasse num pássaro, e se o general não 
obedecesse, a culpa não era do general. A culpa era 
minha’. 
Na turma de 7.º ano, muitos foram os alunos que 
chamavam a atenção dos outros para que estes se 
comportassem melhor e, no 12.º ano, o número de 
alunos a participarem nas aulas foi crescendo com o 
tempo. Sem dúvida, que é diferente um professor 
que se limita a cumprir as tarefas, daquele que quer 
resolver os seus problemas, identificando-os, 
modificando-os e melhorando-os (Albuquerque et 
al., 2013). 
A escola é um desafio permanente à imaginação e à 
criatividade coletiva. 
 
Ensinar e aprender para além da aula 
	
As atividades desportivas, culturais e de lazer 
constituem meios poderosos de fomentar a 
socialização interpares. 
A primeira atividade em que participei foi uma 
sensibilização ao nível do desporto escolar (DE), 
destinada a captar futuros interessados. A 
apresentação e promoção das diferentes modalidades 
que a escola oferece suportou-se numa dinâmica 
muito viva e participativa na qual os alunos foram 
convidados a experienciar e vivenciar diferentes 
modalidades, tendo como responsáveis os respetivos 
professores, coadjuvados com alunos do curso 
profissional técnico de apoio à gestão desportiva. O 
DE permite o acesso à prática desportiva regular de 
qualidade, com o objetivo de contribuir para a 
promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos 
de vida saudáveis e de valores e princípios 

associados a uma cidadania ativa. O facto de ter 
acompanhado os alunos, ajudando a demonstrar e 
corrigir permitiu-me, informalmente, ativar muitas 
das ações da prática pedagógica, para além de 
recolher dados peculiares, na linha do defendido por 
Albuquerque et al. (2013) de que “para que a 
intervenção na comunidade escolar tenha realmente 
significado educativo, é necessário ter, antes de 
mais, um conhecimento aprofundado da escola e das 
suas características, potencialidades e necessidades” 
(p. 124). 
A competição que os torneios aportam associada à 
vivência do formalismo desportivo representa 
momentos apelativos e estimulantes para a maioria 
dos alunos, ajudando a contrariar a falta de interesse 
demonstrada relativamente à prática da atividade 
física (Cothran & Ennis, 1999). Ao longo da minha 
vivência, fui-me apercebendo do valor que os jogos 
desportivos coletivos encerram no âmbito formal, 
sendo que “ocupam um lugar dominante nos 
programas de EF das mais diversas latitudes” (Graça 
& Mesquita, 2002, p. 68), assim como continuam a 
ter lugar de destaque, informalmente, nos interesses 
dos alunos. 
Nos diferentes torneios de final de período (o do 3º 
período efetuou-se na praia) assumi funções de 
árbitro e secretário vivendo as particularidades de 
cada função, procurando ter um comportamento 
social, demonstrando capacidade de colaboração, de 
comunicação e de empenhamento (Albuquerque et 
al., 2013). 
Das minhas vivências também faz parte a 
organização partilhada com os três colegas 
estagiários de história e geografia, de uma atividade 
interdisciplinar, dinâmica e inovadora, que se 
destinou às turmas de 7.º e 8.º anos, a que 
intitulámos de “Geocaching”. O objetivo da 
atividade consistiu na planificação de um roteiro 
com oito postos, correspondendo a quatro desafios 
teóricos e outros tantos práticos na busca da 
aplicação do conhecimento da geografia e da 
história, pondo à prova o reportório motor básico 
individual ao serviço da equipa. A realização da 
competição proporcionou uma saudável convivência 
entre os núcleos, muito contribuindo a elaboração do 
material necessário e indispensável para as estações. 
Recordo estes momentos com saudade pela alegria, 
compromisso, competências que mobilizaram, assim 
como pelo convívio que promoveram entre alunos e 
professores. 
Por último, saliento a minha participação nas tarefas 
relacionadas com a direção de turma. O facto de a 
OC ser DT permitiu uma sistemática troca de 
informação e de conhecimentos mais aprofundados 
neste domínio. É percetível que o DT é o mediador 
entre a turma/alunos, a direção, o conselho de turma, 
os encarregados de educação e as demais estruturas 
da escola. O professor deve compreender o papel 
que a escola pode desempenhar na comunidade e 
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vice-versa, tendo a capacidade de adequar as suas 
estratégias ao contexto e ethos (Flores, 2010). 
 
Aprender e aprender a ensinar ao longo da vida 
 
Tendo como mote o desenvolvimento do meu 
projeto de formação profissional e para dar resposta 
às minhas necessidades a partir dos problemas que a 
prática me levantou recorri a diferentes fontes de 
saber para além do reportório de conhecimento 
adquirido na minha formação inicial. Assim, a 
participação em ações variadas de capacitação 
promovidas, quer pela minha instituição formadora, 
quer por empresas relacionadas com a prática 
desportiva revelou-se uma mais-valia na minha 
valorização pessoal e profissional complementada 
por leituras da especialidade. 
A auscultação dos estudantes, nomeadamente os 
estagiários, constituiu uma premissa que deve ser 
tida em conta na senda do cumprimento das 
diretrizes de Bolonha (Albuquerque et al., 2014; 
Lima, Resende, & Albuquerque, 2012). A escuta 
ativa dos estudantes que estão no processo da PES 
ou dos que para ela vão transitar foi fundamental 
para poder responder não só às suas necessidades, 
angústias, desejos, mas também, para o crescimento 
da própria organização, enquanto instituição de 
formação. Nesta sequência, a dinamização das 
diferentes formações de dança, badminton, 
exploração da natureza e desportos de combate em 
formato de seminário foi ao encontro das minhas 
necessidades, tendo contribuído para o meu 
desenvolvimento profissional e pessoal. As 
formações de badminton e dança foram aquelas que 
me despertaram maior interesse pelo variado leque 
de situações de aprendizagem muito criativas, 
dinâmicas e positivas na minha confiança pessoal, 
permitindo-me dinamizar as aulas da modalidade 
com maior à vontade. Destaco, igualmente, o curso 
de saberes e práticas, onde vivenciei novas 
modalidades como o unihockey, o brincofísico, o 
speedminton e o kin-ball, vertentes desportivas que 
cada vez mais emergem e ocupam um lugar de 
destaque nas modalidades alternativas. 

Nesta aula optei por aplicar uma vertente 
recente do desporto - o brinco físico. Esta 
prática destina-se a alunos em idades mais 
novas e junta a condição física às 
brincadeiras. Desta forma os alunos 
vivenciam um momento único de 
aprendizagem onde conciliam uma 
experiencia positiva e feliz com exercícios de 
moderada carga física (Reflexão de aula, 5 de 
outubro de 2015). 

 
O curso teórico e prático de cinesiologia, que 
frequentei na reta final desta caminhada abriu-me 
horizontes para uma derivação da fisiologia, a qual 
eleva a importância das energias e das tensões 

emitidas pelo nosso corpo com as correspondentes 
interferências no ensino da EF. 
A realização do estudo científico no âmbito da 
investigação-ação insere-se no plano curricular da 
instituição formadora e constitui um grande desafio 
a ultrapassar. O tema centrou-se no estudo de ‘Os 
incidentes críticos na aula de EF’, procurando-se 
interpretar a perceção que os alunos têm sobre as 
aulas, “quando a prática se converte em investigação 
estamos inevitavelmente a aprender” (Guerra, 2000, 
p. 91). 
Ouvir a perspetiva e opinião dos alunos é capital 
para que a escola se desenvolva. Ancorado numa 
dinâmica individual e colaborativa esta tarefa foi 
muito exigente, trabalhosa e prolongada no tempo. 
Contudo, revelou-se extremamente valiosa visto que 
permitiu colocar em ação os saberes da metodologia 
qualitativa (Resende, 2016) e mobilizar ferramentas 
informáticas, nomeadamente o programa NVivo, 
trabalhadas na formação inicial. Esta tarefa, apesar 
de árdua, foi fundamental na consolidação da minha 
qualificação para a docência, destronando a ideia de 
que os professores de EF são apenas os ‘stores de 
fato de treino’. 
A dinamização de um seminário sob o mesmo tema 
na escola permitiu partilhar e divulgar o objeto de 
estudo e conclusões alcançadas, aproximando as 
instituições num desígnio comum, a reflexão sobre 
as práticas pedagógicas. Aspetos como o domínio da 
postura, fluidez do discurso, adequação da projeção 
de voz e interação com o público que o debate 
implica foram áreas trabalhadas numa abertura da 
Escola à Comunidade. 
Em todos os momentos, desde a construção ao 
desenvolvimento e à finalização do seminário, a 
reflexão esteve presente de forma individual e 
coletiva, possibilitando a avaliação do impacto no 
seio da comunidade e permitindo reconfigurar 
estratégias de atuação futura. 
Finalizo a minha formação inicial percecionando-a 
como uma oportunidade única para, em contexto 
real (interacting) ter mobilizado, num processo 
cíclico de contínua (re)construção, o reportório de 
saberes conquistado durante a minha formação 
académica (perceiving), ciente da importância de 
que a intencionalidade medeia o ciclo entre a ação e 
a consequente reflexão, geradora da ação futura. 
A intensidade com que vivi esta experiência torna 
difícil expressar o impacto e as repercussões nos 
diferentes domínios. Contudo, estou plenamente 
consciente de que as conquistas incorporadas me 
permitirão viver e desenvolver dentro da profissão 
numa ação de living within, em que a (re)construção 
terá que ser permanente. 
 
Reflexão tripartida entre EE, OC e SP  
	
O relato da experiência formativa confirma a 
importância que a PES assume como espaço 
formativo por excelência de desenvolvimento 
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profissional e pessoal, responsável pela construção 
de uma identidade própria, decorrente das diferentes 
perceções e vivências integradas durante as etapas 
que a constituem (Albuquerque et al., 2005; Batista 
et al., 2014; Caires et al., 2010; Cunha, 2008).  
É o tempo de ‘olhar’ e ver para além do imediato; 
‘ouvir’, numa atitude de permanente confronto e 
apropriação; ‘tocar’ para agregar, acolher, corrigir, 
chamar à atenção; ‘saborear’ e manifestar a alegria, 
energia e humor e, ‘cheirar’, percebendo quando a 
saturação e a tensão se manifestam, desbloqueando e 
renovando o ambiente.   
Apresentada como a conclusão de um trajeto, 
pressupõe dotar os futuros professores de 
conhecimentos, competências e disposições que lhes 
permita serem eficazes na ação de promover 
aprendizagem na sua área de docência e concorrer 
para a formação de cidadãos civicamente ativos (12º 
artigos decreto-lei n.º 79 de 14 de maio), pelo que 
aprender a ensinar implica um processo contínuo de 
desenvolvimento. 
Por seu lado, reforça a importância que 
determinadas atuações representam no processo da 
formação inicial e da prática de ensino 
supervisionada. Nomeadamente, na conquista de um 
reportório experiencial legitimado em boas práticas, 
permitindo ao futuro professor reconhecer e 
reinterpretar crenças a partir da (re)significação da 
sua experiência prática, romper com representações 
desfavoráveis da socialização antecipatória, 
permitindo sustentar um living within, (associado à 
entrada no mundo profissional) assente na prática 
profissional, veiculado por uma contínua construção 
do ‘eu profissional’. 
 
Considerações para uma efetiva formação inicial  
 
Relativamente à formação inicial, etapa da formação 
e socialização associada ao perceiving considerámos 
essencial que concorra para a criação de uma 
identidade pessoal e profissional, que vá ao encontro 
do que deve ser um professor de EF contemporâneo 
atual. A exposição a ações práticas, discursivas e 
reflexivas na instituição formadora deve sustentar-se 
pela vivência num ambiente de comunidade de 
aprendizagem ancorado numa matriz fortemente 
marcada: (1) pelo reconhecimento da centralidade da 
ação dos docentes/formadores sustentada nos 
princípios do isomorfismo e da individualização, 
numa ligação intermodal entre a formação recebida 
pelos formandos e a que se pretende vir a ser 
incrementada na escola, na interação com os alunos, 
salvaguardando as idiossincrasias individuais; (2) 
pelo desenvolvimento de um reportório base de 
conhecimentos científicos, pedagógicos e didáticos 
da matéria de ensino da EF e do desporto conjugado 
com a articulação do exercício profissional. Esta 
predisposição deve estar imbuída de uma lógica de 
ação que interrelacione ‘o que ensinar’, ao ‘como 
ensinar’, tendo em conta ‘a quem ensinar’ além de 

dever contemplar o contexto específico da atuação; 
(3) pela consciencialização da importância do 
desenvolvimento da capacidade relacional assente 
na dimensão ética que sustenta a função e 
‘compromisso social’ da profissão de professor e; 
(4) pela adoção de práticas promotoras de uma 
metodologia de investigação-ação garante da 
evolução e renovação pedagógica.  
 
 Considerações para uma efetiva prática de 
ensino supervisionada  
 
Na prática de ensino supervisionada reitera-se a 
importância que a dimensão pessoal assume ao nível 
intra e interpessoal. A dimensão intrapessoal é 
marcada pelo confronto permanente de ter que lidar 
com a tensão e consumição causadas pelo 
‘desconhecido’, para o qual em muito contribui o 
elevado número de tarefas a realizar num curto 
espaço de tempo. Na interpessoal, salienta-se a 
exigência que as relações dialógicas acarretam no 
contacto e exposição de si ao outro, quer com os 
alunos, quer com os restantes agentes educativos, na 
qual sobressai, naturalmente, o duo da 
orientação/supervisão. Toda esta circunstância 
reclama tempo para acomodar, integrar e sedimentar 
tal caudal de novidade que não se carateriza pela 
visibilidade imediata dos outputs e que contraria o 
ritmo das rotinas do quotidiano, podendo causar 
ansiedade e desânimo. Desta forma, o tempo para 
diagnosticar, projetar, agir, refletir, 
(re)agir/(re)ajustar assume correspondência direta 
com a construção pessoal no encontro da 
profissionalidade. 
A vivência da escola, lugar privilegiado da 
socialização prática através da inter-relação com os 
agentes que a integram, permite perceber e 
experienciar as diferentes dimensões que a profissão 
encerra, devendo possibilitar ‘ousar’ a um ‘fazer 
diferente’. Nesta linha de ideias, considerámos que a 
prática supervisionada, associada ao interacting 
deve concorrer para a: (1) compreensão do papel do 
professor como mediador do conhecimento, 
assumindo uma racionalidade prática em detrimento 
da racionalidade técnica, numa procura congruente 
entre a conceção de ensino adotada e a forma como 
a coloca em prática, em consonância com a 
complexidade inerente à(s) forma(s) como os alunos 
aprendem; (2) (re)significação do conhecimento 
científico, pedagógico e didático/metodológico pela 
vivência da prática pedagógica, apoiada nos 
contributos das ciências da educação; (3) 
transferência do conhecimento de diferentes áreas do 
saber e das disciplinas curriculares da formação 
inicial para a prática, atribuindo-lhes pertinência e 
significado; (4) potenciação da capacidade 
autorreflexiva e da reflexão partilhada, através da 
valoração da qualidade da análise, quer das aulas 
observadas, quer das demais atividades na procura 
de soluções para a resolução de problemas 
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concretos; (5) valorização da importância do 
domínio de diferentes formas de comunicação no 
estabelecimento da relação educativa; (6) ampliação 
do trabalho colaborativo, ancorado na 
responsabilidade profissional de forma a permitir 
emergir a liderança natural de cada um; (7) inovação 
ao serviço da construção de experiências de 
aprendizagem significativas, viáveis para além da 
prática supervisionada; (8) valoração do 
comprometimento com a ecologia e a defesa do 
humanismo; (9) valorização da conceção do 
professor como investigador da sua prática 
pedagógica responsabilizando-se pela disseminação 
das ‘boas práticas’. 
Neste processo, o OC, elo privilegiado da ligação do 
EE com a profissionalização deve garantir a sua 
efetiva integração e facilitar a vivência da cultura 
profissional escolar. Cabe-lhe acompanhar ao nível 
emocional e fomentar a análise sistemática da 
prática e dos problemas emergentes, numa lógica de 
reflexão e de procura de soluções em 
intercolaboração com o SP da instituição do ensino 
superior. O ‘olhar distanciado’ do SP assume um 
papel fundamental no acompanhamento de todo o 
processo, através das aulas observadas, ao nível do 
envolvimento no processo formativo e na realização 
da investigação-ação. 
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       RESUMO 

Educar é desenvolver as capacidades e potencialidades de cada indivíduo, por isso, 
exige-se uma personalização das aulas e dos treinos. O professor deve assim ser um 
catalisador do processo de amadurecimento e ajudar a resolver problemas tendo para 
isso de dominar as variáveis em jogo em cada situação e conhecer as implicações das 
suas ações na transformação dos alunos. O nosso estudo centra-se nos processos de 
relacionamento e meios de intervenção a usar, como exemplo, utilizamos as Pegas no 
Judo, analisando as implicações de dois tipos de processos pedagógicos na formação 
do aluno. A partir da caraterização das pegas como meio de: a) comunicação - receção 
e transmissão de sinais; b) ataque – exercendo forças; c) defesa – restringindo as 
possibilidades do parceiro; apresentamos dois tipos de processos pedagógicos. Um 
focado na memorização e reprodução e outro na interpretação dos indicadores e suas 
intencionalidades. Mostraremos como se podem trabalhar as pegas no judo nos dois 
tipos de processo e analisaremos as vantagens de cada um. 
Acreditamos que, com o conhecimento e os meios atualmente disponíveis, é possível 
que o processo pedagógico dos desportos de combate não se centre no memorizar e 
reproduzir soluções pré-definidas. É possível, e até mesmo desejável que, pelo 
contrário, o processo se centre na compreensão funcional dos fenómenos, para se ser 
capaz de dar respostas adequadas contribuindo assim para a formação de um Homem 
(aluno) que compreende os fenómenos e intervém de forma rentável. 

 
      

  ABSTRACT 
To educate is to develop the capabilities and potential of everyone. Therefore, it 
requires a customization of classes and training. The teacher should be assumed as a 
catalyst ripening the process and helping to solve problems having to dominate the 
variables at play in every situation and knowing the implications of their actions in the 
student’s transformation. 
Our study focuses on this relationship processes and means of intervention where 
using, as an example, the grip in judo, we analyzed the implications of two types of 
pedagogical processes in the formation of the student. 
From the characterization of the grip as a mean of: a) communication - receiving and 
transmitting signals; b) attack - exerting forces; c). defense - restricting the partner's 
possibilities; we will present two different types of pedagogical processes. One 
focused on memorization and reproduction and another on the interpretation of 
indicators and its intentions. We’ll show how to practice the grip in Judo in both types 
of processes and will analyze the advantages of each one. We believe that with the 
knowledge and the means nowadays available it is possible, regarding the pedagogical 
process, not to focus on memorizing and reproducing pre-defined solutions in combat 
sports. It is rather possible, and even desirable, to focus on the functional 
understanding of the phenomena to be able to give timely responses in these sports 
and thus contributing to the formation of a man (student) who understands and 
intervenes profitably. 
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Introdução 

Um processo pedagógico personalizado implica quer 
ajustamentos na metodologia utilizada, quer a 
adequação do conhecimento à forma como é 
utilizado. Para esta personalização do processo 
pedagógico o professor tem de saber colocar 
desafios pertinentes e ajudar a resolver problemas, 
sendo que para que o consiga fazer de forma 
rentável, deve conhecer quais as variáveis em jogo e, 
se possível, os indicadores que permitem controlar a 
sua evolução (Lopes, Fernando, & Vicente 2008; 
Lopes, Vicente, Simões, Barros, & Fernando 2013).  
Dado o pouco tempo que temos num combate, por 
exemplo de Judo, para reagir às ações do nosso 
parceiro temos toda a vantagem em perceber tão 
cedo quanto possível qual vai ser a sua ação, do 
mesmo modo que devemos procurar retardar a 
perceção que ele possa ter daquilo que procuramos 
fazer. 
O treino e a forma como podemos desenvolver um 
combate beneficiam assim da compreensão do que 
podemos fazer e das formas como temos de agir em 
cada situação. 
Este trabalho incide nesta relação processos/meios 
de intervenção ao nível dos desportos de combate, 
utilizando como exemplo as pegas do judo.  
Neste sentido, vamos analisar as pegas nos 
diferentes aspetos que podem apresentar, embora 
sem esquecer que as diversas facetas que analisamos 
constituem um todo articulado, onde os ganhos que 
podemos obter num sentido representam também 
formas de perder em outros aspetos, o que nos leva a 
opções constantes onde procuramos aumentar as 
vantagens e, na medida do possível, precaver as 
desvantagens que desse modo teremos que assumir.  
 
O Judo 
 
Os Desportos de combate (alguns preferem ainda 
chamar-lhe uma arte marcial) onde existe uma ação 
direta, um diálogo, entre duas pessoas, num conflito 
que apesar de ser simbólico mantém o sentido de 
‘morte’ (simbólica) subjacente a um combate e, por 
isso, o conhecimento do ‘eu’ que pode ser 
desenvolvido nestas situações de confronto é sempre 
sujeito às pressões e medos próprios de contextos 
críticos. 
Embora o Judo seja em si uma globalidade e não um 
conjunto de diferentes aspetos (que alguns gostam 
de chamar técnicas mas que são mais do que isso) o 
seu estudo e treino podem ser feitos também com 
um enfoque em alguns dos seus aspetos particulares, 
nomeadamente as técnicas de projeção, de 
imobilização, de estrangulamento e de chave, mas 
não podemos esquecer, porque essenciais, os 
deslocamentos, os contactos, as pegas entre outras.  

As pegas no Judo	
Uma pega é uma forma de atuar sobre o outro, de 
sobre ele exercer uma força, para o atacar ou para 
nos defendermos, para o bloquear ou fazer mover, e 
para tantas outras ações possíveis. Mas também 
pode servir para o parceiro atuar sobre nós, 
aproveitando a nossa pega.  
Consideremos então, para efeitos de análise, que as 
pegas são, simultaneamente, um meio (Lopes et al., 
2008):  

1. De comunicação – recebendo e 
transmitindo sinais;  
2. De ataque – exercendo forças;  
3. De defesa – limitando as possibilidades do 
parceiro. 

Existem assim predominâncias e não exclusividade, 
pois permanentemente existe um processo de 
comunicação e contra comunicação, de ataque e 
defesa. Há, portanto, uma interação entre os judocas, 
um diálogo que é feito, na pega. 
Há que definir que comunicações, que ataques e que 
defesas pretendemos e conseguimos fazer. 
 
O processo pedagógico 
Consideramos dois tipos de processo (Lopes et al 
2008; Vieira, Fernando, Apolinário, & Lopes 2014): 
a) Memorizando um conjunto de expressões. O 
enriquecimento do conhecimento faz-se aumentando 
o número de ‘respostas’ que se é capaz de dominar. 
O importante é memorizar muitas formas ‘como se 
faz’, conseguir selecionar as mais favoráveis e 
repetir muitas vezes para se ser mais forte e mais 
rápido. Pretende-se que as ‘respostas sejam 
automatizadas’.  
A ‘forma como se faz’ pode ser transmitida pelo 
professor e o aluno será portanto essencialmente um 
recetor/adaptador daquilo que lhe é prescrito. Por 
maior que seja o repositório de atuação que tenha 
capacidade de armazenar o número de respostas será 
sempre limitado a alguns casos (mesmo que sejam 
muitos) pelo que a sua competência será 
tendencialmente reprodutora; b) Aprendendo a 
interpretar os sinais, percebendo, assim, as suas 
intencionalidades. O enriquecimento do 
conhecimento faz-se pela capacidade de o 
generalizar (percebendo a funcionalidade) para ter 
capacidade de adaptação a novas situações e 
contextos. É importante o ajustamento da resposta à 
especificidade do problema a que se tem de dar 
resposta. O treino consiste na otimização que 
podemos fazer e não só na forma de executar.  
Tal como x+y=z nos permite definir z em função das 
premissas x e y, qualquer que seja o valor de x ou de 
y, se dominarmos as premissas, é possível não só 
fazer as mais diversas combinações mas também 
verificar qual a mais favorável em relação à situação 
em causa.  
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Em vez de decorar soluções montam-se estratégias, 
utilizando os princípios que permitem a 
compreensão da funcionalidade do fenómeno em 
causa.  
 
Exemplo das pegas no Judo 
 
Em relação às pegas que utilizamos como situação 
de demonstração há que definir que comunicações, 
que ataques e que defesas pretendemos e 
conseguimos fazer. Mas para que esta metodologia 
seja possível não basta conhecer a descrição da 
forma ‘como fazer’, é preciso perceber como 
funciona, ou seja, tal como afirmámos ter um 
conhecimento adequado a esta forma de atuar 
(Lopes et al., 2008). 
Em a) Memorizando um conjunto de expressões: As 
pegas são encaradas essencialmente como a forma 
de agarrar o parceiro, convencionalmente são 
descritas como a mão direita a agarrar a lapela do 
casaco do parceiro à altura do peito (o polegar fica 
no interior) e a mão esquerda agarrando a manga 
direita junto à articulação do cotovelo. 
É normalmente aconselhado que: se utilizem as 
mãos bem abertas para agarrar o máximo de tecido 
possível; não se deixem folgas. 
No ensino das técnicas (por exemplo): 

- ‘Puxar para a frente e direita …’ 
- ‘Empurrar para trás obliquamente …’ 
- ‘Desequilibrar o Uke puxando-o com a mão 
esquerda para a frente e passando a outra mão 
pela axila indo agarrar o cinto no meio das 
costas…’ 
- ‘Puxar com a mão esquerda na direção do nó 
do cinto, a mão direita auxilia o desequilíbrio…’ 
- ‘Ação combinada das duas mãos, a direita 
empurra em círculo no sentido do solo e a mão 
esquerda puxa ligeiramente no início do 
deslocamento…’ 

Em b) aprendendo a interpretar os sinais, 
percebendo, assim, as suas intencionalidades. 
Do conhecimento que temos do Homem, 
nomeadamente desde os condicionamentos 
mecânicos a que está sujeito nas situações 
específicas do Judo, aos aspetos psicológicos, 
culturais, sociológicos, motores, neurológicos, assim 
como aos processos de adaptação e aprendizagem 
por que passou, podemos definir as respostas que 
muito provavelmente acontecerão perante os 
problemas a que seja exposto.  
Deste modo um combate de Judo é um diálogo que 
se estabelece entre dois parceiros (parceiros, 
terminologia correntemente utilizada, mais do que 
opositores, pois entre o cumprimento inicial e o final 
de cada combate é um processo de colaboração que 
irá decorrer, num diálogo em que cada um se irá 
testar através das manipulações que o outro irá 
procurar fazer e que vão permitir encontrar os 
limites pessoais existentes e desenvolver um 

processo de reajustamentos e de evolução) onde 
cada um vai procurar ultrapassar os limites do outro. 
Como afirmámos acima, com as pegas pretende-se 
fazer forças sobre o parceiro (para defesa ou ataque) 
ou comunicar (transmitir e receber sinais). Fazer 
uma força implica, certamente, a existência de um 
ponto de aplicação e de uma capacidade de exercer 
essa força (não só capacidade muscular, mas 
também a possibilidade de ter pontos de apoio que 
nos permitam o trabalho muscular contrariando a 
força de reação resultante e disponibilidade de uma 
cadeia cinética que possa atuar). 
Os processos de comunicação estão implícitos na 
funcionalidade que descrevemos sumariamente no 
parágrafo anterior. Assim quando procuramos um 
determinado ponto de aplicação (porque não há 
pontos de aplicação ‘universais’, mas sim pontos de 
aplicação que são preferíveis para algumas forças 
mas desvantajosos para outras e naturalmente com 
tendências evolutivas contraditórias) o parceiro 
poderá antecipar o que procuramos fazer e 
compreender a funcionalidade do que está a 
acontecer (claro que também o poderá antecipar se 
tiver tido um número muito elevado de experiências, 
sobretudo ‘desagradáveis’ que o levem a não voltar 
a cometer os mesmos erros, de forma até 
inconsciente e quase ‘instintiva’ – mas aqui o 
processo pedagógico será certamente outro e os seus 
efeitos também). 
Assim, a título de exemplo: quando ‘tiramos a folga’ 
numa pega estamos a preparar um ponto de 
aplicação para uma direção específica (muitas vezes 
em ambos os sentidos) com uma atuação mais direta 
sobre o parceiro mas, ao mesmo tempo, dificultamos 
a possibilidade de exercer forças noutras direções 
pois a folga que tirámos também bloqueia a nossa 
mão (ou segmento com que pegamos) impedindo-o 
de rodar para a posição mais favorável. Na mesma 
linha do exemplo anterior, uma situação semelhante 
acontece se procurarmos agarrar o máximo tecido 
possível, pois se por um lado poderemos garantir 
uma boa base de aplicação de forças de elevada 
intensidade, diminuindo as probabilidades da mão se 
soltar. Por outro lado, se fizermos a pega apenas 
com três dedos (médio, anelar e mínimo), teremos 
maior mobilidade da articulação do pulso, ou seja, 
um maior leque de opções de sentidos e direções da 
força a aplicar através da pega.  
Sendo que, há que não esquecer, por exemplo, que a 
precisão na execução da força e a realização de uma 
intensidade de força máxima solicitam aspetos 
diferentes (o controlo da correção do ponto de 
aplicação e da direção e sentido da força implicam 
um ajustamento fino de grande controlo nervoso, 
versus a atuação maciça de unidades motoras, com 
um outro tipo de trabalho nervoso, mais centrado no 
reforço do estímulo e menos no seu ajustamento 
sucessivo) (Almada et al, 2008). 
O ‘puxar e/ou empurrar’ poderão ser utilizados para 
camuflar forças de menor intensidade noutro lado, 
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jogando com o facto de termos sensibilidades 
diferentes ao longo do nosso corpo, para além do 
que se ouve e vê. Sendo que o jogar com a 
intensidade da força não significa só o seu aumento 
em valor absoluto mas jogar com o seu valor 
relativo. Ou seja, uma força aplicada de forma 
rentável (tendo por exemplo em conta a relação 
centro de massa/base de apoio, de cada um dos 
judocas, bem como a do conjunto, e a sua 
capacidade de exercer força e de compensar a força 
que sobre ele for exercida, pode ter um efeito maior 
do que uma força de maior intensidade, mas que 
tenha por exemplo um sentido, uma direção ou um 
ponto de aplicação menos favorável. O ser mais ou 
menos favorável não depende só da relação 
mecânica mas também, por exemplo, do 
conhecimento do outro, das indicações dadas sobre o 
que se vai executar, dos condicionamentos a que o 
sujeitamos.  
O ‘puxar e/ou empurrar’ o parceiro poderão ser 
ações rentáveis se necessitarmos de aplicar forças 
com alguma intensidade num curto espaço de tempo, 
porém quanto maior for a intensidade da força que 
se quer aplicar maiores serão os indicadores que se 
dão, e consequentemente mais tempo terá o parceiro 
para antecipar a ação. Assim é preciso equacionar se 
o que se ganha por um lado compensa o que se 
perde no outro.  
Para que melhor se compreenda o que acabamos de 
dizer vejamos a seguinte situação: 
Se procurarmos ‘desequilibrar o Uke puxando-o 
com a mão esquerda para a frente e passando a outra 
mão pela axila indo agarrar o cinto no meio das 
costas…’ do ponto de vista funcional significa que 
se o Uke tiver o peso em cima do pé direito 
(situação que nos será mais favorável neste caso 
específico e que por isso deve ser aqui procurada) 
vai deslocar o pé esquerdo na direção e sentido da 
força que lhe está a ser aplicada, de forma a 
conseguir ter uma relação das posições da base de 
apoio e do centro de massa que lhe permita fazer 
uma força que contrarie a ação do parceiro.  
Até que o Uke consiga este reajustamento é-nos 
possível, porque lhe será difícil contrariar esta ação 
na posição em que entretanto vai estar, sem pontos 
de apoio para fazer força, passar a mão pela axila, 
por cima ou por baixo dependendo da colocação da 
pega esquerda do Uke.  
Agarrado o cinto, uma pega forte para ações do Tori 
mas não esqueçamos que também do Uke, pelo que 
deve ser conseguido antes de o Uke ter conseguido 
obter pontos de apoio que lhe permitam fazer força 
sobre o Tori, é possível deslocar o centro de massa 
do Uke de forma a obter-se um contacto e um 
desequilíbrio deste que permite uma projeção. 
Note-se que o problema está em situações de grande 
tensão conseguir uma coordenação e respeitar 
tempos que estão nos limites (dependendo do nível 
dos dois judocas) dos tempos de tomada de decisão 
e de reação possíveis.  

Numa outra metodologia e num processo de 
aprendizagem mais baseado em experiência e erro, 
portanto sem contextualizar a posição do Uke e sem 
planear as suas reações em relação às ações do Tori, 
a única possibilidade é ir tentando até acertar num 
desequilíbrio nesta posição, uma vez que, por 
exemplo, a relação da posição do centro de massa 
em relação à base de apoio do Uke irá variando e 
com um pouco de sorte e ‘feeling’ poder-se-á 
encontrar a situação correta.  
Chegaremos à mesma situação em termos de 
movimentos pois mecanicamente só nessa situação é 
possível obter o resultado pretendido. Porém o que 
resultará deste processo de aprendizagem será 
totalmente diferente como acima expomos. 
Nota, não é obrigatório utilizar uma terminologia 
técnica (por exemplo, ponto de aplicação, direção da 
força, cadeia cinética), pois as noções funcionais são 
apreendidas até pelos judocas (ou noutras 
modalidades) mesmo muito jovens quando 
aprendem a lidar com o que está implícito na noção. 
Já o raciocínio de análise (que não analítico) e da 
relação causa efeito que deste modo desenvolvemos 
não é captado facilmente no outro tipo de processo 
pedagógico que apresentamos em alternativa, pois a 
sensação com que muitas vezes ficam é que existe 
uma ‘coisa mágica que é feita por um campeão’ que 
se for bem imitada resulta. 
 
Considerações Finais 
 
Assumindo o desporto como um meio de 
transformação do Homem e o professor como um 
catalisador dum processo de amadurecimento 
(Almada et al., 2008), não é mais desejável nem 
rentável que se insista em aumentar as competências 
dos alunos privilegiando o acumular de repositórios 
de ‘como se faz’, andando muitas vezes a reboque 
da réplica ‘dos truques’ dos desportistas de elite. É 
necessário que o processo pedagógico se baseie na 
compreensão dos processos, baseando-se no 
domínio de princípios (de funcionamento), que 
apesar de toda a imprevisibilidade do 
comportamento humano (ou talvez não), são 
indispensáveis na compreensão funcional dos 
fenómenos (Lopes, Prudente, Vicente & Fernando, 
2014). 
Aliás a atual iliteracia demonstrada ao nível de 
algumas ciências (por exemplo a matemática, a 
física, a química, etc.) e a consequente fuga que se 
verifica ao seu estudo e compreensão, derivam dessa 
incapacidade de ensinar/aprender/dominar os 
princípios que permitem compreender a sua 
funcionalidade, desmistificando assim o pseudo 
domínio de ‘coisas mágicas’ que parecem ser o 
garante do sucesso a esse nível. 
O desporto pode assim ser um valioso instrumento 
na rotura que hoje se exige. 
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Foi-me solicitado pela Comissão Organizadora do 6º 
Congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do 
Desporto que fizesse a conferência de encerramento 
desse congresso sobre um tema à minha escolha. 
Fiquei perplexo e surpreso e ainda mais preocupado, 
pois escolher um tema numa situação como esta não 
é fácil, dada a abrangência dos objectivos desta 
sociedade e também deste congresso. Pensei então 
naquele jogador de andebol que ao terminar a sua 
carreira lhe foi perguntado por um jornalista se iria 
abraçar a carreira de treinador, ele responder muito 
admirado: “treinador, eu. Eu só sei jogar andebol”. É 
um pouco o que se passa comigo. Eu trabalho (ou 
trabalhava) e gosto do que faço (ou fazia), que é 
trabalhar na formação de professores, mas o âmbito 
desta solicitação vai bastante para além disso. 
Assim, interrogo-me: e agora, dizer o quê? 
Portanto, pensei que fazer um balanço da minha 
reflexão (quase testamentária) sobre a formação de 
professores não seria uma má ideia, porque abrange 
um espetro mais alargado do que a formação de per 
si. Trabalho nisso há várias décadas.  
Vai daí, deparo-me com uma realidade – estamos na 
mesma luta de sempre. 
E falo na mesma luta de sempre porque ando nestas 
cruzadas do ensino universitário e da formação há 
cerca de 40 anos e os problemas maiores com que a 
nossa classe se debatia no início continuam a ser os 
mesmos de hoje. Também me parece que nunca 
serão resolvidos em pleno, pois sempre que 
atingimos um objectivo, criamos um outro para 
continuar a lutar pelo ideal maior em que 
acreditamos. 
Foi por isso que participei na criação dos primeiros 
sindicatos de professores do nosso país, foi por isso 
que fui, juntamente com outros colegas, pioneiro na 
criação das associações profissionais de professores 
de educação física, foi por isso que ajudei a criar 
Conselho Nacional das Associações de Professores e 
Profissionais de Educação Física e mais 
recentemente a Sociedade Científica de Pedagogia 
do Desporto. 
Em 1990 uma senhora chamada Pamela Grossman, a 
quem daqui endereço as minhas mais sinceras e 
humildes homenagens, fez uma investigação que 
deu origem a um livro com o título “Making of a 
teacher”. 
Ora: Eu sou professor há 47 anos e penso 
(sinceramente) que ainda não sei se sei ser 
verdadeiramente bom professor. Porquê? Porque o 
ato e o facto de ser professor, quando analisados do 
ponto de vista da ciência e da sociedade, apresenta 
sempre uma visão do ensino num contexto 
fenomenológico de grande complexidade e de uma 
compreensão nem sempre fácil de aceitar. Há 
implicações conceptuais que variam em função de 
diferentes orientações e paradigmas. Avançam-se 
imagens sem qualquer suporte para além do “parece-
me que” e que surgem, portanto, de formas não 
coincidentes e até contraditórias. Enaltece-se e 

glorifica-se o professor eficaz, competente, técnico, 
profissional, decisor, investigador, reflexivo, entre 
outros. Cada uma destas classificações repercute-se 
forçosamente nos conteúdos, métodos e estratégias 
da formação de professores e interage com as 
concepções de formadores e formandos.  
Mas se abordarmos a problemática de uma 
perspectiva prática, o ensino identifica-se com uma 
atividade cujas características mais notórias são a 
incerteza, a instabilidade, a singularidade, a 
impossibilidade de realizar predições totalmente 
seguras, tanto pela oportunidade das questões como 
pela imediatez das soluções aplicáveis.  
Por outro lado, a aprendizagem, numa perspetiva 
construtivista tanto se pode entender como uma 
consequência do ensino, como um processo de 
construção individual e social, fruto da interacção 
entre as ideias de quem aprende e a realidade 
contextual do processo em que essa aprendizagem se 
realiza. O professor fica, portanto, “amarrado” à 
condição de guia, de apoio e de facilitador do 
processo de desenvolvimento pessoal autónomo e da 
aprendizagem do aluno.  
Nesta perspetiva a formação, tanto inicial como 
contínua, constitui a chave do êxito e é então aquela 
que a sociedade actual (e futura?) requer. A 
capacidade reflexiva, a competência de ensino e a 
integração social, são as qualidades que definem um 
profissional reflexivo que assume teorias sobre os 
currículos, sobre o ensino, sobre os alunos, sobre as 
comunidades, escolar e envolvente, sobre os aspetos 
socioprofissionais, sobre as relações humanas e 
institucionais. Assume, também, o seu 
desenvolvimento autónomo, a reflexibilidade da sua 
prática, toma as decisões necessárias, imite juízos, 
enfim torna-se responsável e protagonista do 
desenvolvimento do seu próprio conhecimento 
prático. Em suma, torna-se capaz de representar um 
pensamento valorizador das origens, propósitos e 
consequências da sua profissão e desempenho. 
Os conhecimentos próprios da profissão docente 
situam-se no cruzamento da teoria com a prática, da 
técnica com a arte. Trata-se de um conhecimento 
complexo e prático, de um saber e de um saber 
fazer.  
Sendo certo, como refere a literatura especializada, 
que a figura da formação dos professores tem 
merecido pouca atenção da parte da investigação, 
parece importante e urgente operacionalizar a 
inversão desta situação, no sentido de dar resposta às 
exigências que o professor é chamado a cumprir 
para acompanhar a evolução da investigação e da 
sociedade em geral. 
No entanto, todo o saber e o saber fazer entendido 
como objetivo da formação deve obedecer 
forçosamente a uma determinada orientação 
concetual (é este o ponto de partida para qualquer 
programa de formação e consequentemente o ponto 
de partida para todas as guerras e discussões em 
redor da formação de professores) 
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Segundo Feiman-Nemser, podemos perspetivar as 
orientações de formação de professores presentes 
nos programas concretos das diferentes instituições 
formadoras de acordo com uma grelha conceptual 
constituída por cinco tipos de orientação: académica, 
prática, tecnológica, pessoal e crítica/social. Cada 
uma destas orientações refere-se a um conjunto de 
ideias sobre as metas da formação de professores e 
os meios de os alcançar. De um ponto de vista ideal, 
uma orientação concetual inclui uma visão de ensino 
e aprendizagem e uma teoria de como aprender a 
ensinar. Essas ideias devem direcionar as atividades 
práticas da formação de professores. Cada 
orientação tem um enfoque ou tese que dá primazia 
a certos aspectos de ensino, de aprendizagem e de 
como aprender a ensinar; dirige a atenção para um 
objectivo central da formação de professores e 
manifesta isto em cada uma das práticas que adopta.  
Na prática, as orientações conceptuais não aparecem 
no seu estado puro. Explícita ou implicitamente as 
diferentes orientações conceptuais podem existir, e 
existem efectivamente, lado-a-lado no mesmo 
programa, em contradição mais ou menos manifesta 
ou em discursos e práticas mais ou menos 
articuladas entre as diversas componentes e 
intervenientes da formação.  
Para ilustrar a expressão prática das diferentes 
orientações, Feiman-Nemser descreve 
esquematicamente, para cada orientação conceptual, 
os esforços dos formadores para explicar, 
documentar e avaliar o seu próprio trabalho. 
Frequentemente reflectem mais o currículo 
perfilhado do que o currículo implementado. Ainda 
assim, as descrições revelam alguma diversidade 
dentro de cada orientação e fornecem uma base para 
pensar no valor e limitações de descrever a formação 
de professores em termos de orientações concetuais. 
É, no entanto, consensual que as conceções do que 
deve ser o professor variam em função da forma 
como são tocadas pelas diferentes abordagens, 
paradigmas ou orientações. Também não parece 
muito discutível aceitar que essas diferentes 
conceções influenciam de forma determinante 
qualquer programa de formação de professores, no 
que diz respeito aos conteúdos, métodos e 
estratégias.  
Assim, para responder à grande complexidade da 
profissão de professor há que compreender que as 
competências necessárias para o seu desempenho 
são muitas vezes hipercontextualizadas e, portanto, 
muito instáveis. Como consequência torna-se 
extremamente difícil reproduzi-las em contextos 
diferentes. A construção e a transmissão dessas 
competências em situação, não podem fazer-se 
senão em função de uma análise diária das práticas 
de ensino.  
Para Durand, o passo principal na formação de 
professores é fazer os formadores perceberem que 
devem agir mais como formadores do que como 
professores. Este facto é caracterizado por uma 

significativa alteração de identidade. O formador 
tem, assim, que fazer acompanhar esta 
transformação de diversas aquisições, 
nomeadamente: 

O abandono de posições prescritivas; 
A capacidade de se descentralizar; 
A tomada de consciência da diversidade das 
práticas; 
A reflexão sobre o que é o acompanhamento e a 
orientação, ou seja, a formação; 
A competência de análise das práticas; 
A capacidade de perceber o que é significativo e 
organizador da actividade dos formandos, etc..; 

Tudo isto ao mesmo tempo que tenha soluções 
concretas. 
Há, uma necessidade urgente de definir, os limites 
de um homomorfismo que, sem essa definição 
ameaça promover a promiscuidade entre as situações 
de ensino e as de formação. 
Tudo isto conduz a que um dos principais desafios 
que a sociedade enfrenta hoje é o da qualidade da 
educação. Parece notório que uma das poucas áreas 
em que, a este respeito, há consenso, é no âmbito da 
relevância do papel do professor para esse processo. 
Na formação do professor, há sempre um corpo de 
conceções, atitudes e instrumentos, que conduzem à 
aprendizagem para o exercício da docência. É 
incontornável considerar que num processo de 
formação de professores se incluam metodologias de 
trabalho, práticas pedagógicas de ensino e de 
aprendizagem, que visem propostas de 
desenvolvimento de competências centradas na 
análise reflexiva como base essencial para o 
desempenho competente, adequado e ético da 
profissão. 
As orientações dos programas para a formação de 
professores, neste caso de Educação Física, em 
Portugal, revelam perceções das inter-relações de 
acontecimentos, numa situação real de 
aprendizagem orientada por valores subjacentes à 
aquisição e transformação de novos conhecimentos e 
o desenvolvimento de competências para o ensino, 
ou seja, estratégias de intervenção. 
Assim, consideramos que no desenvolvimento 
dessas competências, as propostas de práticas 
pedagógicas devem orientar-se por um modelo de 
aprendizagem investigativa e reflexiva, visando a 
compreensão dos sentidos geradores de 
individualidades e de identidades, que se expressem 
no contexto em que decorre a formação.  
Estes pressupostos assentam numa “concetualização 
da educação como espaço de transformação e 
emancipação do sujeito em formação”. Neste 
contexto, na sua maioria, as propostas 
metodológicas de estratégias de intervenção, 
vislumbradas pelos programas de formação de 
professores, consideram as circunstâncias onde a 
aprendizagem se desenvolve e procuram integrar e 
interligar as várias áreas e domínios do 
conhecimento que percorrem o processo de 
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formação, de forma a evitar o formalismo das 
realizações e, ao contrário, a maximizar as vivências 
que conduzem ao desenvolvimento da competência 
profissional do futuro professor. 
De facto, as políticas educativas são formuladas 
pelos órgãos de poder em cada país, mas a forma de 
como são construídos e implementados os 
instrumentos para aplicação dessas políticas e a 
respetiva análise de resultados, são influenciados 
diretamente pelos agentes que as efetivam nas salas 
de aula, ou seja, os professores. São eles que 
conduzem e medeiam o processo de ensino e de 
aprendizagem dos alunos diariamente de acordo com 
os seus próprios critérios ideológicos. Assim, devem 
receber todo o apoio se, de fato, se pretende ter um 
ensino que forme alunos com pleno usufruto da 
cidadania e em igualdade de oportunidades. Para 
tanto, torna-se necessário que a formação (dos 
professores) responda e corresponda a esse 
desiderato. 
No entanto, a formação de professores parece estar 
ainda num processo embrionário, que tanto pode ter 
origem na falta de investigação de suporte, como de 
excesso de mudanças politicas que 
permanentemente alteram as condições de trabalho 
dos docentes, ou nas duas vertentes em simultâneo. 
Esta situação constata-se a vários níveis, quer do 
ponto de vista social, quer do ponto de vista 
profissional e/ou político. A constante alteração da 
legislação que regula as condições de trabalho, como 
o número de alunos por turma, o número de horas 
curriculares dedicados à disciplina de Educação 
Física, o facto de a sua avaliação ser ou não 
considerada, quer para a média dos alunos para o 
fim da escolaridade obrigatória, quer para o acesso 
ao Ensino Superior, têm sido obstáculos difíceis de 
transpor para atingir uma definição de um perfil de 
professor.  
Consideramos aqui, no entanto, que esse perfil deve 
ser dos professores e não especificamente dos 
professores de Educação Física, isto sem deixar de 
considerar as diferenças óbvias inerentes à 
especificidade de cada disciplina. 
Assim, para garantir bons professores em cada 
espaço de aula, é necessário perceber que a 
qualidade de um sistema educacional não pode 
exceder a qualidade de seus professores. Isto foi 
afirmado por um gestor educacional sul-coreano 
numa entrevista para o relatório da consultoria 
McKinsey & Company que buscava analisar as 
práticas dos países com os melhores sistemas 
educacionais (Canadá, Austrália, Bélgica, Finlândia, 
Hong Kong, Japão, Holanda, Nova Zelândia, 
Singapura e Coreia do Sul) e o que eles têm em 
comum. 
Duas das principais conclusões desse relatório 
indicam que todos esses países conseguem formar e 
selecionar bem os indivíduos para se tornarem 
professores e promover seu desenvolvimento para 

que, de facto, se tornem professores com boas 
práticas.  
Segundo um estudo da OCDE (2005) sobre políticas 
para o magistério, a prioridade geral dos gestores 
educacionais deveria ser definir de forma clara e 
concisa o que se espera em relação aos 
conhecimentos e habilidades dos professores, ou 
seja, definir padrões para um bom professor. 
Embora essa não seja uma tarefa simples, a ideia é 
que a definição desses padrões proporcione um 
marco para orientar as políticas de seleção, 
formação, avaliação e desenvolvimento na carreira 
docente. 
Diversos países caminharam nessa direção, 
estruturando padrões para a profissão docente. E, 
por mais diferentes que sejam os seus contextos 
sociais e sistemas educacionais, bem como a forma 
como avaliam os padrões docentes, diversos fatores 
que compõem o perfil de um bom professor são 
recorrentes entre esses países, tais como:  Austrália, 
Canadá, Singapura, Chile, Cuba, Estados Unidos e 
Reino Unido. 

 
1. Domina os conteúdos curriculares;  
2. Conhece as caraterísticas de desenvolvimento 
dos alunos; 
3. Domina a didática das disciplinas que ensina; 
4. Domina o currículo e as diretrizes 
curriculares;  
5. Organiza os objetivos e conteúdos de maneira 
coerente; 
6. Seleciona recursos de aprendizagem de acordo 
com os objetivos; 
7. Seleciona estratégias de avaliação coerentes;  
8. Estabelece um clima favorável para a 
aprendizagem; 
9. Manifesta altas expectativas em relação às 
possibilidades de aprendizagem e 
desenvolvimento de todos os seus alunos; 
10. Estabelece e mantém normas de convivência 
em sala de aula; 
11. Demonstra valores, atitudes e 
comportamentos positivos;  
12. Comunica efetivamente com os pais de 
alunos; 
13. Aplica estratégias de ensino desafiantes e 
coerentes com os objetivos;  
14. Utiliza métodos e procedimentos que 
promovem o desenvolvimento do pensamento;  
15. Otimiza o tempo disponível para o ensino; 
16. Avalia e acompanha o processo de 
compreensão e apropriação dos conteúdos por 
parte dos alunos; 
17. Busca aprimorar o seu trabalho 
constantemente;  
18. Trabalha em equipa com os demais 
profissionais para tomar decisões;  
19. Possui informação atualizada sobre as 
responsabilidades de sua profissão; 



Reflexões sobre o “Ser Professor” 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 2(3), pp.53-57, 2016                
 

57 

20. Conhece o sistema educacional e as políticas 
vigentes. 

Destes padrões ressalta a importância da valorização 
da identidade do professor como alguém que 
necessita de conhecimentos e habilidades 
específicos para seu exercício profissional, os quais 
não podem ser substituídos por mera boa vontade ou 
pelo desejo de trabalhar com crianças. 
Para garantir bons professores em cada espaço de 
aula, é preciso atrair candidatos com grande 
potencial para alcançar esse perfil desejado para a 
docência, para que então se possa selecionar os 
melhores candidatos, como fazem os países citados 
como tendo os melhores sistemas educacionais. 
Infelizmente, em Portugal a docência não tem sido 
vista como uma carreira atrativa para os cidadãos. 
De acordo com um estudo recente sobre 
experiências de pré-socialização, os estudantes, 
candidatos a professores de Educação Física, 
denunciam haver transformações das suas conceções 
ao longo da Formação Inicial, mas não no sentido de 
conceções mais holísticas e integrativas acerca da 
“Educação Física e Desporto” nem do “professor 
competente”. Concluiu-se que os Estudantes 
adotaram uma conceção de Educação Física muito 
centrada nos aspetos de natureza técnica, perdendo 
progressivamente a conceção centrada em aspetos de 
natureza ética e relacional, o que pode ser 
comprometedor sobre qual o efetivo papel dos 
professores. 
A reflexão sobre as práticas formativas tem 
contribuído para colocar no centro da problemática 
da Formação Inicial de professores a dimensão da 
preparação para a profissionalidade, no quadro dos 
sistemas de educação e de formação.  
Ao contextualizar a tendência da formação de 
professores em Portugal, reconhece-se que o ofício 
do professor está cada dia mais exigente e que a sua 
formação reclama um padrão de qualidade cada vez 
maior que se amplie para além da formação inicial e 
a campos para além das fronteiras dos 
conhecimentos disciplinares a que cada um se 
encontra vinculado, sem, no entanto, deixar de os ter 
em conta. 
Ser professor é difícil, cada vez mais difícil. 
Por fim, é porque ser professor é tudo isto (mas isto 
não é tudo), que eu não sei se já consigo ser bom 
professor. Portanto, nunca me ouvirão dizer que ser 
professor é fácil. 
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