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69A identidade 

da jogadora de Futebol 

sénior portuguesa

PALAVRAS CHAVE:

Identidade. Identidade desportiva. 

Jogadora de futebol.

RESUMO

As oportunidades de participação das mulheres em equipas de futebol cresceram expo-

nencialmente na última década. Contudo a experiência destas atletas tem sido objeto de 

pouca divulgação e pesquisa. Partindo das dimensões individual e coletiva da identidade 

(Owens et al., 2010; Stets & Burke, 2000) o objetivo deste estudo foi analisar o modo como 

a jogadora sénior de futebol do contexto português se identifica. Adicionalmente preten-

deu-se captar o significado de ser jogadora de futebol e a importância da prática desta 

modalidade para as suas vidas. Para o efeito foram efetuadas entrevistas a 28 jogadoras 

pertencentes a duas equipas da região norte de Portugal. Da análise da informação emer-

giram as temáticas da realização pessoal, internalização das posições sociais e identidade 

desportiva. Os dados evidenciam que as jogadoras assumem a identidade desportiva como 

central nas suas vidas e a prática do futebol um processo de construção pessoal que as 

projeta e simultaneamente as constrange socialmente. 
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110A constituição da identidade 

profissional em Educação 

Física e os reflexos 

do estágio curricular

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Estágio curricular. 

Identidade profissional.

RESUMO

A identidade profissional engloba comportamentos, atitudes e opiniões que se estabele-

cem por meio de dimensões da representação profissional (funcional, ativada por meio 

do exercício profissional; contextual, relacionada a organizações, finalidades e valores; 

e identitária, referente a motivação e competência profissional). Sendo assim, o objetivo 

dessa pesquisa foi identificar qual dimensão da identidade profissional se destaca em for-

mandos em Educação Física (Bacharelado), levando em consideração as vivências do es-

tágio curricular. Participaram 30 acadêmicos do último ano do curso de Educação Física de 

uma instituição pública e duas privadas do Paraná/Brasil. Como instrumento, utilizou-se 

um questionário com 25 questões fechadas em escala likert, direcionadas as dimensões 

supra apresentadas. As respostas foram tratadas de forma global por dimensão com uso 

da estatística descritiva. Verificou-se que os maiores índices de auto avaliação dos discen-

tes está no âmbito funcional (x = 4,28), seguido da dimensão identitária (x = 4,27) e con-

textual (x = 4,06). Os resultados demonstram que mesmo com pequena diferença entre as 

médias, constata-se a necessidade de se atentar para a dimensão contextual, demandan-

do reflexões sobre como as ações têm se desenvolvido, para que se adotem estratégias 

que dê sentido à prática em busca da resolução de problemas de forma que o acadêmico, 

ao longo de sua experimentação profissional no estágio passe de uma colocação periférica 

para uma central a fim de que influenciem de forma positiva a carreira e a representação 

de como o profissional se projeta tanto para si quando para os outros.
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84Supervisão de estágio: 

A construção do conhecimento 

pedagógico na formação inicial 

do professor de educação 

física em contexto de estágio 

supervisionado I

PALAVRAS CHAVE:

Supervisão de estágio. Papel do supervisor. 

Conhecimento pedagógico. Escola.

RESUMO

Este estudo qualitativo é resultado de uma investigação relacionada à supervisão de es-

tágio em Estágio Supervisionado I do Curso de Licenciatura em Educação Física – UFAL. 

Trata sobre a descrição das opiniões dos Supervisores de Estágio quanto à construção do 

conhecimento pedagógico na formação inicial do professor de educação física. O objetivo 

geral caracterizou a importância do Estágio Supervisionado na construção do conheci-

mento pedagógico para o exercício da docência. Os objetivos específicos procuraram iden-

tificar a concepção de conhecimento pedagógico dos supervisores de Estágio; descrever 

os modos como o Supervisor de Estágio utiliza o conhecimento pedagógico no processo de 

planejamento para a supervisão; e, apontar de que modo o Supervisor de Estágio utiliza o 

conhecimento pedagógico, em contexto de estágio. Para levantamento dos dados, recor-

reu-se à utilização de um roteiro de entrevista não estruturada. A entrevista foi composta 

por três blocos temáticos, definidos a priori: (1) conhecimento necessário para ser profes-

sor; (2) o papel do Supervisor de Estágio para a supervisão; (3) contributos da supervisão 

na construção do conhecimento. A análise temática permitiu a conjugação das ideias dos 

entrevistados com base nas informações obtidas. Os resultados apontam que o Supervisor 

deve ter domínio de conhecimento pedagógico para acompanhar o desenvolvimento do 

Estudante Estagiário na aquisição de competências, como forma de administrar todo o 

processo do Estágio baseado na colaboração, em decisões participadas e na estimulação 

por uma prática reflexiva situada.
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114Contributo para 

a didática do Basquetebol: 

Comparação entre 

dois modelos de ensino

PALAVRAS CHAVE:

Didática. Modelos de ensino. Basquetebol. 

Educação Física. Pedagogia.

RESUMO

O Basquetebol é uma modalidade nuclear da Educação Física e que está presente ao longo 

dos diversos anos de escolaridade. São conhecidas várias propostas de modelos de ensino 

para a modalidade em contexto escolar mas não são frequentes os estudos que comparem a 

influência na aprendizagem e motivação dos alunos. Pretendeu-se com este estudo analisar 

a influência de dois modelos de ensino (o modelo tradicional de ensino dos jogos desporti-

vos e o modelo de ensino dos jogos desportivos coletivos para a compreensão (TGFU)) no 

desempenho técnico dos alunos no Basquetebol em aulas de Educação Física e motivação 

dos alunos segundo o tipo de modelo de ensino aplicado. Foram comparados 46 alunos de 

duas turmas de 10.º ano de escolaridade de uma mesma Escola, alunos a quem foi aplicado 

um inquérito por questionário incidente na Motivação para as Atividades Desportivas (QMAD) 

e a Bateria AAHPERD (Kirkendall, 1987 e Strand e Wilson, 1993). Verificou-se como mais 

relevante um aumento nas aprendizagens das técnicas em ambas as turmas, embora esta 

evolução tenha sido mais evidente na turma onde se aplicou o modelo de ensino dos jogos 

desportivos coletivos para a compreensão (TGFU). Será importante considerar na Didática do 

Basquetebol em contexto escolar, nomeadamente nas aulas de Educação Física, o privilégio 

por modelos de ensino que se centrem na compreensão da modalidade.
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111Educação a distância: 

Correlação entre material 

didático e ambiente virtual 

de aprendizagem

PALAVRAS CHAVE:

Educação a distância. Material didático. 

Ambiente virtual de aprendizagem.

RESUMO

Com a criação da Universidade Aberta do Brasil, os cursos de educação a distância expan-

diram no país. Para que ocorra o processo de aprendizagem significativa nessa modalidade 

de ensino é necessário uso efetivo da linguagem e da interação, sendo importante que os 

conteúdos apresentados no material didático se relacionem com as atividades desenvol-

vidas no ambiente virtual de aprendizagem e com o cotidiano de ações dos alunos. Nesse 

sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação entre o material didático e o 

ambiente virtual de aprendizagem na educação a distância. Participaram da pesquisa 316 

acadêmicos de três instituições de Ensino Superior do Brasil. Como instrumento de coleta 

de dados, adotou-se um questionário em escala likert, disponibilizado por meio do aplica-

tivo Google Docs em um período de 40 dias. Utilizou-se o teste de correlação de Spearman 

para avaliar a correlação dos fatores. Dentre as evidências, constatou-se que o material 

didático (Md = 3,67; ± 3,00 – 4,00) e o ambiente virtual de aprendizagem (Md = 3,40; ± 3,00 

– 3,60) apresentam bom escore de avaliação entre os participantes. Nas análises de cor-

relação, observou-se correlação moderada (r= 0,53) entre o ambiente virtual de aprendi-

zagem e o material didático, demonstrando certa fragilidade no processo. Conclui-se que, 

apesar do material didático e o ambiente virtual de aprendizagem terem sido avaliados de 

forma satisfatória, há certa fragilidade na correlação dos dois componentes, sugerindo a 

necessidade de ampliar ações de comunicação, interação, discussão de conceitos por meio 

dos diferentes recursos e técnicas disponibilizados.
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132Representação social 

do Programa Segundo Tempo 

para as comunidades atendidas

PALAVRAS CHAVE:

Programa social esportivo. Esporte educacional. 

Representação social.

RESUMO

O Programa Segundo Tempo é uma ação do Ministério do Esporte/Brasil que tem por ob-

jetivo democratizar o acesso ao esporte educacional às crianças, adolescentes e jovens, 

prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O objetivo da 

pesquisa foi analisar a representação social do Programa Segundo Tempo para a comuni-

dade atendida, a partir do entendimento dos profissionais que atuam no Programa. Como 

fontes de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 52 profissionais do 

Programa, sendo 5 Coordenadores Gerais, 5 Coordenadores Pedagógicos, 21 Coordena-

dores de Núcleo e 21 Monitores. Os dados foram tratados com base no método de análise 

de conteúdo e com o auxílio do software NVivo 10. Dentre as categorias elencadas a partir 

das unidades de significado dos conteúdos das entrevistas, constatou-se com maior fre-

quência: Esporte como meio de minimizar os riscos sociais aos jovens em condições de vul-

nerabilidade social; Participação no Programa como forma de ocupação do tempo livre; O 

esporte e o lazer como meios de educação para crianças e adolescentes de classes menos 

favorecida; Diminuição da evasão escolar e; Melhoria do rendimento escolar. Considerando 

os relatos dos profissionais que atuam no Programa Segundo Tempo, conclui-se que o Pro-

grama tem se configurado como uma iniciativa de expressiva e convincente representação 

social à comunidade atendida, uma vez que os indicativos apresentados nessa pesquisa 

vão ao encontro dos princípios, objetivos e finalidades expostos em suas diretrizes.
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124Características do processo 

de acompanhamento “in loco” 

das atividades do Programa 

Segundo Tempo no Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Programa Segundo Tempo. Esporte educacio-

nal. Avaliação. Acompanhamento.

RESUMO

O projeto de extensão “Aprimoramento e acompanhamento gerencial e pedagógico do Pro-

grama Segundo Tempo (PST) no Brasil” desenvolvido pela parceria UFRGS/UEM/UEL e o Minis-

tério do Esporte tem entre os seus objetivos acompanhar “in loco” os núcleos de esporte edu-

cacional onde programa é realizado. Para tal, foi criada uma rede de Equipes Colaboradoras 

(EC) com 120 docentes (Doutores 28%; Mestres 39%; Especialistas 22% e Graduados 11%) 

vinculados a 40 instituições de ensino superior. As ECs foram organizadas de acordo com a 

demanda de cada região do país e todos os parceiros foram visitados pelo menos duas ve-

zes. Este trabalho tem como objetivo apresentar as características do processo de acompa-

nhamento administrativo e pedagógico do PST entre os anos de 2011 e 2015. Neste período 

foram visitados 533 parceiros, perfazendo o total de 5083 núcleos. Considerando que cada 

núcleo desenvolve atividades com 100 crianças e jovens, foram observados aproximadamente 

508.300 beneficiados. As informações foram coletadas por meio da aplicação de instrumento 

de avaliação e inseridas em sistema informatizado para a posterior análise. De acordo com os 

critérios estabelecidos, um relatório consolidado foi emitido para cada visita identificando as 

potencialidades e fragilidades na execução das ações do PST quanto a aderência à proposta pe-

dagógica, ao atendimento às diretrizes do programa e a monitoração das metas estabelecidas. 

Na sequência, o Ministério do Esporte emitia um ofício à cada parceiro, solicitando providências 

quantos aos pontos críticos apontados como essenciais para o funcionamento do PST e tam-

bém enaltecendo as ações executadas de acordo com o pactuado.
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149Organização de aprendizagem 

e clubes de Futebol: 

Quais as possibilidades 

de desenvolvimento 

profissional contínuo?

PALAVRAS CHAVE:

Organização de aprendizagem. Clube. 

Treinador.

RESUMO

A organização de aprendizagem pode ser definida como uma sistematização eficaz dos pro-

cessos de resolução de problemas e inovação em diferentes instituições, que acarreta em 

um desenvolvimento contínuo de seus profissionais (Hunter-Johnson e Closson, 2012). Foi 

objetivo identificar as estratégias utilizadas em um clube de futebol no suporte ao desen-

volvimento profissional de seus treinadores. Participaram 8 treinadores e 4 coordenadores 

técnicos das categorias de base em um clube de futebol de elite brasileiro. Foi utilizado um 

roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados foram analisados por meio da técnica de 

análise de conteúdo. Foram apresentados quatro pilares e sete situações de aprendizagem 

que caracterizam um suporte ao desenvolvimento contínuo dos treinadores de futebol: (I) 

estratégias formativas (assistência entre os treinadores; discussões com a comissão téc-

nica; incentivo à formação continuada); (II) política do clube em relação à seleção dos trei-

nadores (perfil dos profissionais; objetivos); (III) reuniões pedagógicas (reuniões de temas 

livres); (IV) processo avaliativo (pressupostos da filosofia do clube). O clube possui carac-

terísticas de suporte ao desenvolvimento dos treinadores ligados à construção de uma filo-

sofia comum e de aprendizagem continua por meio do compartilhamento de informações. 

Destaca-se o potencial do clube para configurar-se como uma organização de aprendizagem, 

na qual o engajamento de cada treinador é vital para busca por boas e novas práticas.
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134O efeito da utilização de jogos 

no ensino de ciências naturais 

para a 3ª classe: Estudo 

de caso nos distritos de Boane 

e Municipal de KaMpfumu

PALAVRAS CHAVE:

Jogo. Ensino. Aprendizagem. 

Interdisciplinaridade. Ciências naturais.

RESUMO

Introdução: Moçambique é um Pais multicultural e habitado por diferentes grupos etnolin-

guísticos, onde ocorre um desfasamento da acção educativa na interacção entre cultura 

tradicional e a escola oficial, o que torna a língua um dos factores que maior influência 

exerce no processo de ensino-aprendizagem, tendo em conta que apenas 6% da população 

fala a língua portuguesa como língua materna, 39% que fala como segunda língua contra 

75% que não fala português. Este facto tem dificultado a aprendizagem da maioria dos 

alunos nas diversas disciplinas de ensino nos primeiros anos de escolarização. Objectivos: 

(i) averiguar a eficácia da utilização de jogos no ensino de ciências naturais na 3ª classe; 

Metodologia: a amostra foi de 293 crianças de ambos os sexos, com idade compreendidas 

entre os 8 e os 11 anos, sendo 221 da zona rural, distribuídas em 4 turmas e, 72 da zona 

urbana, distribuídas em 2 turmas, das quais três turmas constituíram o “grupo experi-

mental” e as restantes o “grupo de controlo A análise de dados foi realizada no programa 

estatístico SPSS, versão 15.0 com nível de significácia de 0.05%. Resultados: quer na zona 

rural (p <0.001), quer na urbana (p <0.001), os grupos experimentais revelam diferenças 

estatísticas altamente significativas, evidenciando incrementos assinaláveis de aproveita-

mento pedagógico do momento pré-teste ao momento pós-teste, enquanto nas duas zonas 

geográficas (zona rural, p=0.138; zona urbana, p=0.112), os grupos de controlo não apre-

sentaram nenhuma diferença significativa entre os dois momentos de avaliação.
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192Relação treinador atleta 

no futebol infanto-juvenil

PALAVRAS CHAVE:

Pedagogia do desporto. Treinador de futebol.

Observação desportiva.

RESUMO

Foi objetivo do estudo conhecer a instrução do treinador de futebol infanto-juvenil em si-

tuação de jogo, e saber se a formação académica influencia nas suas intervenções. Foram 

filmados 12 jogos de equipas pertenciam a clubes do futebol infanto-juvenil do campeona-

to distrital Futebol de Castelo Branco, envolvendo 6 treinadores. O sistema de observação 

adotado foi o SAIC (Santos, 2003). Observamos as dimensões Objetivo, Forma e Conteúdo. 

Foi usado o método de registo de ocorrências (event recording), sendo o instrumento de 

registo o Match Vision Studio. A nível estatístico foi usado o teste de Shapiro – Wilk (ver 

normalidade da amostra) e o “T Teste” e de Mann – Whitney para verificar as diferenças 

entre grupos. Os treinadores não licenciados emitiram mais instrução que os treinadores 

licenciados, em todas as categorias à exceção da instrução do tipo interrogativo, mais ins-

trução auditiva e auditiva-visual, interagiram mais com os médios e os avançados, mais 

instruções dirigidas à confiança, atenção e ritmo de jogo. Os treinadores licenciados inte-

ragiram mais com os defesas e obtiveram valores superiores na intervenção sobre as téc-

nicas ofensivas e defensivas e nas intervenções relativas aos sistemas de jogo e métodos 

de jogo. Os treinadores transmitiram muita instrução do tipo afetiva positiva, prescritiva e 

descritiva negativa, sob a forma auditiva e auditiva-visual, dirigida principalmente ao atleta 

ou à equipa e incidindo especialmente sobre a tática e os aspetos psicológicos. A formação 

académica dos treinadores não foi um fator diferenciador, uma vez que não foram encon-

tradas diferenças significativas em nenhuma das dimensões estudadas.
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154Reconhecimento dos materiais 

didáticos de um programa 

social esportivo na percepção 

de seus agentes

PALAVRAS CHAVE:

Programa social esportivo. Materiais didáticos.

Esporte educacional.

RESUMO

O Programa Segundo Tempo é uma ação do Ministério do Esporte/Brasil que tem por fina-

lidade democratizar o acesso de crianças, adolescentes e jovens ao Esporte Educacional. 

O objetivo desta pesquisa qualitativa foi analisar o reconhecimento dos materiais didáticos 

disponibilizados pelo Programa na percepção dos agentes envolvidos. Foram realizadas en-

trevistas semiestruturadas com 52 agentes do Programa, sendo 5 Coordenadores Gerais, 5 

Coordenadores Pedagógicos, 21 Coordenadores de Núcleo e 21 Monitores. Os dados foram 

tratados por meio de análise de conteúdo e com o auxílio do software NVivo 10. A partir das 

entrevistas, podem-se destacar os seguintes facilitadores dos materiais didáticos: clareza e 

objetividade na organização dos conteúdos; entendimento dos conteúdos pelos agentes; uso 

efetivo dos materiais nas atividades do Programa; e aplicabilidade no cotidiano dos núcleos, o 

que demonstra que os materiais atendem as necessidades da comunidade. Contudo, barrei-

ras também foram destacadas, como o descompasso no entendimento dos materiais didáticos 

pelos agentes do Programa, já que alguns não percebem a importância do uso do material 

para planejarem/aplicarem suas aulas. Conclui-se que o reconhecimento dos materiais é um 

processo que passa pelo entendimento da proposta e aplicabilidade para a realidade de cada 

comunidade atendida, percebendo que o material é apenas uma base para as ações, as quais 

devem transcender o que está proposto. Por isso, a importância do entendimento do material 

por parte de todos os agentes, para que assim o objetivo do mesmo atenda sua finalidade.
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258Reconfigurar e renovar 

a formação inicial e as práticas 

em Educação Física: 

Ensaio curricular de Andebol 

estruturado em modelos 

de ensino centrados no aluno

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Formação inicial, 

Ensaio curricular. Modelos de ensino.

RESUMO

O objetivo deste estudo é contribuir para a melhoria da formação em contexto de estágio e 

simultaneamente renovar as práticas em Educação Física, concretamente do ensino de an-

debol. Neste intuito o desenho metodológico é de investigação-ação, com metodologias de 

ensino-aprendizagem centradas no aluno – modelo de competências (Mush et al., 2002). 

Os participantes são alunos de uma turma do nono ano de escolaridade, de uma escola 

do grande Porto, sob a responsabilidade de uma estudantes estagiária da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto do ano letivo 2015/16, supervisionada por uma pro-

fessor cooperante. O ensaio curricular foi concebido, elaborado e operacionalizado com a 

colaboração de uma docente especialista em andebol, um estudante de doutoramento da 

área, a supervisora da faculdade, e a coordenadora da unidade curricular de estágio pro-

fissional. A imagem e a instrução (gravação em vídeo e áudio das aulas), a intensidade do 

esforço (acelerómetros e cardiofrequencímetros) e as percepções (diário da estagiária e 

entrevistas aos alunos) são os meios de recolha utilizados. O desafio inicial foi empoderar 

a estudante-estagiária de conhecimento do conteúdo e capacidade de detetar os proble-

mas concretos dos alunos no decurso da unidade. Os alunos de Educação Física revelaram 

um elevado nível de envolvimento desde o primeiro momento. É expectável a capacitação 

da estudante-estagiária ao nível pedagógico, bem como a aprendizagem dos alunos na 

componente motora, cultura desportiva, responsabilidade e autonomia. 
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200O potencial do timeline 

em entrevistas de natureza 

biográfica na análise 

do processo de aprendizagem 

de estudantes-estagiário

PALAVRAS CHAVE:

Aprendizagem. Estágio profissional. 

Ser professor. Entrevista. Timeline.

RESUMO

O recurso a diferentes técnicas de entrevista é fundamental quando se pretende conhecer de 

forma aprofundada determinada realidade vivenciada, designadamente o modo como estudan-

tes-estagiários percecionam o seu processo de aprendizagem. O presente estudo pretende ana-

lisar o uso do timeline em entrevistas de natureza biográfica, para aceder às experiências vividas 

(Adriansen, 2012) de estudantes-estagiários. Ao longo do primeiro semestre de estágio profissio-

nal os estudantes-estagiários foram convidados a preencher uma linha do tempo com escritos e/

ou desenhos relativos ao vivenciado nesta etapa inicial. Este registo foi a base para a realização 

das entrevistas posteriores. O timeline permitiu organizar temporalmente e de forma contextua-

lizada os eventos que os estudantes-estagiários consideraram relevantes, ficando claro o nível de 

importância desses momentos nos seus processos de aprendizagem. Uma vez que os estudan-

tes-estagiários foram convidados a representar visualmente os acontecimentos e a explicá-los, 

ocorreu uma reflexão, interpretação e articulação temporal dos episódios passados, com atribui-

ção de significado às aprendizagens adquiridas. Este instrumento revelou-se um complemento 

essencial às entrevistas, dotando-as de maior completude, porquanto permitiu aceder ao conte-

údo (o quê), contexto (como) e significado (porquê) do experienciado. Para além de servir como 

guião de entrevista e auxiliar o discurso dos estudantes-estagiários, o registo visual teve o efeito 

de relembrar eventos, que dificilmente surgiriam no discurso. O facto de o timeline não requerer 

um discurso linear permitiu aos estudantes-estagiários ilustrarem diferentes perspetivas acerca 

das suas aprendizagens: dificuldades e sua superação, aprendizagens/conhecimentos (o quê?; 

como?), sentimentos e a sua influência no processo de aprender a ser professor. 
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463Percepção das treinadoras 

brasileiras sobre os elementos 

corporais fundamentais 

da ginástica rítmica

PALAVRAS CHAVE:

Ginástica rítmica. Flexibilidade.

Elementos corporais fundamentais. 

RESUMO

Entre os principais componentes da ginástica rítmica (GR) estão os elementos corporais 

fundamentais específicos, que apresentam a flexibilidade como a capacidade física de 

maior evidência durante sua execução. A pesquisa aqui apresentada é um recorte de um 

estudo mais amplo sobre flexibilidade e seu objetivo foi identificar quais elementos corpo-

rais fundamentais estão sendo ensinados por treinadoras de todo o Brasil na iniciação a 

modalidade. Foram pesquisadas 23 treinadoras participantes do Campeonato Brasileiro de 

GR das categorias pré-infantil e infantil, realizado entre os dias 01 e 05 de julho de 2015 na 

cidade de Osasco-SP. Escolhemos esta competição por entendermos que são nestas cate-

gorias que as ginastas começam a ser inseridas em eventos competitivos. O instrumento 

de coleta utilizado foi um questionário composto de uma questão fechada. Foram apre-

sentados 15 elementos corporais dos grupos fundamentais equilíbrio e rotação de valores 

0,10, 0,20 e 0,30 realizados em diferentes partes do corpo, excluindo aqueles executados 

na meia ponta de um pé. Foram seis elementos que tiveram uma indicação por mais de 

50% dos sujeitos, sendo eles, onda em espiral, grand écart lateral com rotação, onda total 

descendente, colchée, onda total e equilíbrio em apoio no peito. Entendemos que o ensino/

aprendizagem destes elementos desde a iniciação de forma correta, poderá auxiliar as 

praticantes da modalidade na aprendizagem futura de elementos mais complexos, e assim 

possibilitar o melhor desenvolvimento da técnica corporal das ginastas.
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287O ensino do Andebol 

na escola básica e secundária, 

as competências adquiridas 

e o nível de domínio de jogo 

atingido: Um estudo comparativo 

entre a auto-percepção 

dos alunos e a avaliação 

dos docentes

PALAVRAS CHAVE:

Ensino-Aprendizagem. Andebol.

Jogos desportivos coletivos. Avaliação. 

RESUMO

Ao longo dos anos tem existido uma transformação no ensino dos Jogos Desportivos Coleti-

vos, inicialmente centrado nas aprendizagens dos gestos técnicos e focando-se mais recen-

temente na lógica interna do jogo e no aprender jogando. Ao constatarmos as dificuldades 

dos alunos nas aulas práticas de andebol, assumimos ser importante analisar as causas 

para essas lacunas no sentido de percebemos as razões de êxito e inêxito ao nível da sua 

abordagem na escola. Este estudo pretende avaliar o modelo de ensino do andebol a que 

foram submetidos os atuais alunos da licenciatura de Educação Física e Desporto da Uni-

versidade da Madeira, no seu percurso escolar no ensino básico e secundário, relacionando 

com a auto-percepção do seu nível de domínio de jogo e com a avaliação da prática realizada 

pelos docentes. Analisaram-se os resultados tendo-se concluído que dos 93 alunos, 6 não 

abordaram o andebol na escola, sendo que, dos que abordaram, 75% fê-lo através de exercí-

cios analíticos e de jogo formal. Não se verificou associação entre a avaliação realizada pelos 

professores e a autoavaliação dos alunos, nos domínios da ocupação do espaço, progressão 

no terreno e cooperação. Apenas no domínio da bola se encontrou associação positiva entre 

a percepção que os alunos têm da sua performance, com a avaliação dos professores. Numa 

análise por ano letivo, detetou-se uma associação positiva moderada no domínio da progres-

são no terreno entre professores e alunos do segundo ano e outra entre os docentes e os 

alunos do terceiro ano no domínio da bola e na cooperação.
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492Os motivos 

e significados de prática 

profissional de formadores 

de treinador de Surfe

PALAVRAS CHAVE:

Valores sociais. Treinamento. Surfe.

RESUMO

Os significados e valores atribuídos a prática profissional influenciam nas decisões do trei-

nador esportivo para aceitar, priorizar ou rejeitar atributos para sua intervenção pedagógi-

ca. O objetivo deste estudo foi verificar os motivos e significados atribuídos à prática pro-

fissional de formadores de treinador de surfe. Realizou-se um estudo de casos múltiplos 

com 5 formadores de duas entidades esportivas que promovem cursos de qualificação de 

treinadores de surfe no Brasil. Os dados foram coletados a partir de entrevista semiestru-

turada e analisados por meio da técnica de análise de conteúdo com auxílio do software 

QSR Nvivo 9.2. Os resultados mostraram que os principais motivos que levaram estes in-

divíduos ao papel de formador foram a necessidade de qualificação dos pares para melhor 

desenvolver as atividades de ensino do surfe (5); preocupação em organizar o campo das 

escolas de surfe em constante expansão (3); e a necessidade de atender as demandas de 

certificação profissional para ensinar o surfe (2). Os significados de exercerem o papel de 

formador estão associados à responsabilidade social em contribuir na formação de outros 

profissionais (3); à realização pessoal enquanto cidadão (2); e ser um “facilitador” do pro-

cesso de qualificação de outros treinadores (2). Concluiu-se que o ingresso na carreira de 

formador e os significados de exercer este papel estão ligados a aspectos de suas trajetó-

rias com surfista e treinador de surfe, balizadas por um contexto social específico vincula-

do ao ensino desta modalidade, dotado de hábitos, significados, conhecimentos, interesses, 

valores e crenças que se configuram em uma cultura esportiva.
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473Engajamento em atividades 

físicas e esportivas na fase 

de experimentação da carreira 

de atletas adultos de Voleibol

PALAVRAS CHAVE:

Jogo deliberado. Voleibol. 

Desempenho esportivo.

RESUMO

O objetivo da investigação foi analisar a associação do tipo de atividades físicas e espor-

tivas realizadas na fase de experimentação da carreira (6-12 anos de idade) com o sexo 

e a classificação final no campeonato de atletas adultos de voleibol. Participaram deste 

estudo descritivo 88 atletas de voleibol atuantes nos Jogos Abertos de Santa Catarina/

Brasil de 2015. Os dados foram coletados por meio de questionário acerca do engajamento 

em atividades físicas e esportivas em cada fase da carreira esportiva e analisados esta-

tisticamente no Software SPSS 23 (teste qui-quadrado, p<0,05). Os resultados demons-

traram associações significativas do tipo de atividades praticadas com os sexos e com a 

classificação final no campeonato. Enquanto 83,3% dos atletas do sexo masculino parti-

ciparam de atividades variadas, 47,1% das atletas do sexo feminino praticaram atividades 

variadas e 21,4% praticaram somente voleibol. Em relação à classificação final, percebeu-

-se que 35,3% dos atletas finalistas e 66,7% dos atletas que disputaram o terceiro lugar 

praticaram atividades físicas e esportivas variadas na fase de experimentação. Os últimos 

colocados na competição foram, em sua maioria, atletas que praticaram voleibol e mais 

uma atividade (54,5%). Concluiu-se que as atividades realizadas pelos atletas de voleibol 

foram diferentes entre os sexos, provavelmente porque os meninos costumam ter maior 

envolvimento com atividades físicas e esportivas do que as meninas. Além disso, muitos 

dos atletas que subiram ao pódio praticaram atividades variadas no início da carreira, con-

firmando que as vivências esportivas diversificadas nesta fase exercem influência sobre o 

desempenho esportivo futuro em uma modalidade específica.
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541A evolução instrucional 

dos estudantes-treinadores 

no uso combinado do modelo 

de educação desportiva 

e do modelo de abordagem 

progressiva ao jogo

PALAVRAS CHAVE:

Estudo longitudinal. Educação Física. Instrução.

RESUMO

A análise da competência instrucional dos estudantes-treinadores no Modelo de Educação 

Desportiva tem sido escassa, apesar do seu papel central nas dinâmicas de trabalho insta-

ladas no seio das equipas. O propósito do presente estudo consistiu em avaliar o impacto da 

aplicação de dois protocolos instrucionais na capacitação dos treinadores para a emissão de 

feedback pedagógico aos colegas. Vinte e um estudantes participaram neste estudo longitu-

dinal que incluiu a aplicação de três unidades de Voleibol, nas quais se aplicaram de forma 

combinada o Modelo de Educação Desportiva e o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo. 

Foram utilizadas: (a) filmagem e posterior observação de todas as aulas, (b) notas de campo e 

(c) entrevistas aos estudantes-treinadores imediatamente antes de cada aula. Todos os dados 

foram sujeitos a análise indutiva através do processo de análise temática. Após a primeira 

unidade ter revelado algumas dificuldades instrucionais dos treinadores em diagnosticar erros 

e emitir feedback, mesmo em situações de aprendizagem simples (tarefas de aquisição), foi 

aplicado na segunda unidade um protocolo de preparação destes estudantes, o qual envolvia 

estratégias de modelação, reuniões breves antes da aula e durante a aula. Apesar dos treina-

dores terem mostrado evidente evolução na segunda unidade, revelaram dificuldades em de-

tetar e corrigir erros em tarefas complexas e conteúdos táticos. Através do segundo protocolo, 

aplicado na terceira unidade, que integrou vídeo e cartões tarefa, os treinadores mostraram 

maior capacidade de diagnosticar o erro e emitir feedback mesmo em tarefas e conteúdos 

mais complexos, assim como também, começaram a utilizar o questionamento.
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527As primeiras ondas: 

O Surf como conteúdo 

na formação profissional 

em Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Educação física. Formação profissional. 

Surf. Educação física escolar.

RESUMO

No Brasil, as práticas corporais de aventura fazem parte da construção do currículo nacional 

em Educação Física e por isso devem compor o currículo da formação inicial. O objetivo des-

se estudo foi investigar o surf como conteúdo na formação inicial do professor de Educação 

Física Escolar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com característica de Pesquisa-ação. A 

amostra foi delimitada por vinte e três estudantes matriculados no quinto semestre do curso 

de licenciatura em Educação Física, pertencentes a uma instituição privada, localizada na 

cidade de São Paulo – Brasil. Os dados foram coletados por meio da observação participante 

e entrevista coletiva. Foram realizadas propostas pedagógicas de ensino e aprendizagem do 

surf em quatro semanas, sendo um encontro por semana com duração de aproximadamente 

quatro horas cada, nas dependências da instituição de ensino. As atividades foram desenvol-

vidas pelo professor de Educação Física responsável pela disciplina de Esportes de aventura. 

Dentro das aulas foram discutidos a história do Surf, seus estilos, técnicas básicas, avaliação 

climática, formações de ondas, tipos de pranchas, e o que é necessário para ter uma práti-

ca segura em uma perspectiva teórico – pratica. Ao término das intervenções, por meio da 

entrevista coletiva e observação do pesquisador foi possível inferir que os estudantes apre-

sentaram conhecimentos para adaptar a modalidade do surf no contexto escolar, adquiriram 

saberes sobre a gestão de segurança e as técnicas fundamentais da atividade. Ressaltamos 

que esses conhecimentos contribuíram tanto para compor os conhecimentos pedagógicos 

desses estudantes, como tendo em vista uma formação para a vida.
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545Da aprendizagem à aplicação 

do modelo de educação 

desportiva: Perceção 

de estudantes do mestrado 

em Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Modelos de ensino formação de professores. 

Educação física. Professores estagiários.

RESUMO

O Modelo de Educação Desportiva (MED) constitui uma abordagem de ensino centrada no 

aluno, diferenciando-se das abordagens tradicionais centradas no professor, tornando a 

Educação Física mais atrativa para os alunos, porquanto visa formar alunos cultos, com-

petentes e entusiastas. O presente estudo teve como objetivo examinar a perceção de es-

tudantes do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto acerca do valor educativo do MED e pos-

síveis dificuldades da sua implementação, enquanto estudantes de Didática de Atletismo 

no 1º ano e professores estagiários no 2º ano do referido curso. A amostra do estudo foi 

composta por 16 estudantes, oito de cada género, com idade média de 24±1,9 anos, sendo 

que nenhum apresentava experiência anterior na aplicação do modelo. Os dados foram 

recolhidos por meio de entrevista semiestruturada de resposta aberta. O tratamento das 

informações foi realizado por meio da análise de conteúdo. Os resultados revelaram que 

os participantes enquanto estudantes nas aulas de Didática de Atletismo, percecionaram 

o elevado potencial do MED no desenvolvimento da formação pessoal, social e desportiva 

dos alunos, devido fundamentalmente à presença da competição e aos papéis diversifica-

dos desempenhados na experimentação do modelo. Todavia, as elevadas exigências do 

MED, quer ao nível da organização e gestão de alunos e atividades quer na preparação dos 

mesmos para trabalharem de forma mais autónoma e responsável, foram reconhecidas na 

condição de professores estagiários, sugerindo os participantes a necessidade de existi-

rem protocolos de preparação dos professores para a sua implementação.
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544Impacto do modelo 

de educação desportiva 

e do modelo de instrução 

direta na aprendizagem 

das habilidades técnicas 

do atletismo

PALAVRAS CHAVE:

Avaliação. Educação Física. 

Modelos de ensino. Técnica.

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar e comparar o impacto do Modelo de Educa-

ção Desportiva e do Modelo de Instrução Direta na aprendizagem de habilidades técnico-

-motoras do Atletismo, considerando o género e o nível de desempenho motor dos alunos. 

Participaram deste estudo 47 alunos (25 rapazes e 22 raparigas do 6.º ano), distribuídos 

por duas turmas. Uma turma participou de uma unidade do Modelo de Educação Despor-

tiva e a outra de uma unidade do Modelo de Instrução Direta, ambas com 20 aulas dedi-

cadas ao ensino do lançamento do peso, triplo salto e corrida com barreiras. A avaliação 

da aprendizagem das habilidades técnico-motoras foi obtida através de testes motores. 

Na análise dos ganhos na aprendizagem, foram aplicados os testes de Mann-Whitney e 

de Wilcoxon. Verificaram-se melhorias significativas ao nível da aprendizagem das habili-

dades técnico-motoras, tanto no Modelo de Educação Desportiva como no Modelo de Ins-

trução Direta. Não obstante, enquanto no Modelo de Educação Desportiva todos os alunos, 

independentemente do gênero e nível de desempenho, evoluíram significativamente em 

todos os eventos, no Modelo de Instrução Direta as evidências de melhorias significativas 

limitaram-se aos rapazes e alunos com nível de desempenho mais elevado.
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682Projeto de Futsal feminino: 

Elaboração, planejamento 

e avaliação a partir 

da abordagem sistêmica

PALAVRAS CHAVE:

Futsal feminino. Abordagem sistêmica. 

Planejamento.

RESUMO

Este trabalho descreve o surgimento do Projeto de Extensão de Futsal Feminino de uma 

universidade privada de São Paulo, Brasil. Em 2015 identificou interesse de alunas na prá-

tica do futsal e o interesse de alunos (as) em atividades extracurriculares. Em 2016 come-

çaram as intervenções, realizadas uma vez por semana com duração de 1 hora e meia. O 

projeto apresenta 30 alunas inscritas na faixa etária de 17 a 37 anos. Porém, a assiduidade 

nas aulas gira em torno de 12 alunas. O projeto se baseia na abordagem sistêmica, ou 

seja, entende o futsal como um sistema complexo que é o jogo e não fragmentado em 

partes técnicas, táticas, física, emocionais, etc. Portanto, o jogo compreendido como um 

sistema apresenta suas instabilidades, por eventos aleatórios inesperados e também uma 

busca por sua estabilização e ordenamento. Assim, procura-se selecionar atividades com 

situações problema, a desordem para se buscar a ordem. As situações problemas são os 

espaços de jogo, número de participantes, regras, alvo e posicionamento, dependendo do 

objetivo, propostas em todas as etapas do treinamento. Portanto, no planejamento enten-

demos que não importa a “técnica perfeita”, mas o motivo de determinada ação de acordo 

com situações de ordem e desordem que podem ocorrer. Foram elaboradas unidades de 

trabalho: “Avaliação”, “Tática elementar: princípios ofensivos e defensivos” e “Jogar Bem”. 

Portanto, foi possível atender a demanda do futsal feminino e o estudo das teorias da pe-

dagogia do esporte, ao mesmo tempo objetivar os conceitos do futsal num entendimento 

sistêmico para serem trabalhadas no projeto de extensão.
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666Ginástica em academia: 

Compreensões sobre 

o planejamento de aulas 

em Salvador

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Formação profissional. 

Surf. Educação Física escolar.

RESUMO

Este estudo teve como tema a ginástica em academia e seu objetivo foi analisar a construção 

do planejamento das aulas nas academias de Salvador-Bahia. A pesquisa foi qualitativa, des-

critiva, de cunho exploratório, desenvolvida em cinco academias, que deveriam ser em rede 

(ter mais de uma sede) e ter mais de dez anos. Os sujeitos foram cinco professores e cinco 

coordenadores. A metodologia utilizada foi à revisão de literatura sistemática, para trata-

mento teórico, associada a uma investigação de campo, para coleta de dados. Foram utiliza-

dos instrumentos diferentes, em função do perfil profissional dos investigados. Com coorde-

nadores usamos o questionário fechado e com professores uma entrevista semi estruturada 

e a observação sistemática das aulas. Para o tratamento dos dados usamos a análise de 

conteúdos, agrupando as respostas em categorias, as relacionando aos elementos da ob-

servação e aos dados teóricos. Constatarmos a coexistência de duas concepções de planeja-

mento. Numa o professor, com suas experiências elabora e segue um planejamento e noutra, 

o docente recebe o planejamento pronto e o reproduz. Identificamos que os professores 

vêem a prática didática como uma reprodução e não a reconhecem como uma produção dos 

saberes, fato que ocasiona dificuldades para seu trabalho. Como conclusão, consideramos 

que a atuação com ginástica carece de melhor organização didática, ajustada às realidades 

e identificamos que a existência de métodos padronizados produz a perda da autonomia. É 

necessária a atenção a este tipo de ação, com propostas que contribuam na formação e no 

exercício profissional, em espacial a organização didática das atividades docentes.
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713A construção da identidade 

negra nas aulas de Educação 

Física: O ensino de capoeira 

e danças africanas na escola 

pública municipal de Fortaleza 

como ações afirmativas 

e contribuição na aplicação 

da lei 10.639/03

PALAVRAS CHAVE:

Educação. Pretagogia. Identidade. 

Formação. Professores.

RESUMO

O presente trabalho analisou como era desenvolvida e apresentada a história e cultura afro-

-brasileira no currículo da disciplina de 6º ao 9º ano nas escolas da rede municipal pública 

de Fortaleza pelos professores de Educação Física. Propôs então a formação de 10 profes-

sores de 4 escolas no bairro Pirambú (bairro da periferia de Fortaleza) através de oficinas 

e desenvolvimento de vivências corporais nas aulas a partir da cosmovisão africana. Usou 

como referencial teórico-metodológico a Pretagogia (Petit, 2015), uma pedagogia emprete-

cida que elaborava materiais e convidava os professores a conhecer espaços de cultura afro-

-brasileiros; e o método Sociopoético (Petit, 2009), promovendo círculos de cultura freireano 

para construção coletiva do conhecimento e avaliação das práticas pedagógicas. Teve como 

objetivo desenvolver a formação de Professores da área de Educação Física acerca da Lei nº 

10.639/03, de modo que esses docentes pudessem levar aos discentes a valorizar e praticar 

as manifestações corporais da cultura afro-brasileira. Constatou que os professores pouco 

conheciam ou colocavam em prática a referida lei em suas aulas, e que ainda é necessário 

que se contribua com ações afirmativas, e que sejam adotadas estratégias de trato pedagó-

gico de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico racial presente 

na educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino (MEC, 2004). Contribuiu à 

comunidade escolar, como forma de ampliar seus conhecimentos com a cultura africana e 

afro-brasileira através de práticas pedagógicas que incluíam as danças africanas e a capoei-

ra; premissa que é orientada nos PCN’s da disciplina mencionada (Munanga, 2005).
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687Conteúdo Voleibol 

na formação acadêmica 

da Educação Física 

— Breves Reflexões

PALAVRAS CHAVE:

Voleibol. Formação acadêmica. 

Educação Física.

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi verificar e refletir acerca do conteúdo Voleibol utilizado na 

formação acadêmica em Educação Física. Foi realizada uma pesquisa documental e análise 

de conteúdo das matrizes curriculares e respectivas ementas, utilizadas em 2015, dos nove 

cursos de Educação Física existentes nas instituições públicas de Pernambuco (Brasil). A 

composição curricular de cada curso disponibilizava ao acadêmico variação de uma carga 

horária mínima relativa à disciplina obrigatória à máxima, relativa à soma da obrigatória à 

optativa, tanto nos bacharelados (cursos 1, 3, 5, 7), quanto nas licenciaturas (2, 4, 6, 8, 9), a 

saber: 1 e 2 de 31,5 a 103,5 horas; 3 e 4 de 60 a 90; 9 de 30 a 90 horas. Enquanto outros não 

apresentaram variação, como 5 e 6 (45); 7 (60), e o curso 8 que não dispunha da referida 

disciplina. Percebe-se uma considerável distinção entre as cargas horárias dos bacharela-

dos, quando o acadêmico numa instituição pode dispor de 103,5 horas a 45, noutra. Assim 

como nas licenciaturas, o discente pode dispor de 103,5 horas a não dispor de nenhuma 

carga horária. Os conteúdos comuns à maioria dos cursos foram: História, Características, 

Regras, enquanto conteúdos, como Análise de Jogo, foi encontrado em apenas três cursos. 

As desigualdades observadas parecem acarretar além da redução horária, um défice de co-

nhecimentos específicos. Tais limitações, reforçam a importância de serem efetivadas novas 

reflexões no âmbito da composição e distribuição curricular dos cursos de Educação Física. 

Os principais resultados são discutidos à luz da literatura existente.
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