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candos. 
Este estudo, qualitativo com uma vertente 

quantitativa, pretende analisar a dimensão 
afectiva na relação pedagógica e as suas con-
tribuições para o desenvolvimento psicoló-
gico, afectivo e cognitivo dos educandos; 
verificar que um professor afectivo gera nos 
alunos o gosto pela disciplina e se confronta 
com menos problemas de indisciplina.

Pretendemos, assim, constatar que a pe-
dagogia afectiva, ainda que não possa apre-
sentar-se como “o caminho”, constitui “um 
caminho” capaz de abalar os pilares do con-
servadorismo educativo, capaz de contribuir 
para a formação de uma sociedade menos 
superficial, com mais conteúdo, mais trans-
parente e, consequentemente, mais feliz! 

While teachers, we face, diary, uninterested 
students before scholarship tasks, indiscipline, 
under various forms, and the consequent scho-
larship failure.

However, if school by it self, does not find the 
“magic potion” to confront experienced proble-
ms in the pedagogic field, we are going to make 
from school a space were knowledge can flow 
freely, conforted by love paths, in a “new” tea-
chers role – the emotional teacher.

With the always present and inherent res-
ponsibility to the teachers role, the emotional 
teacher strips himself from rules, conventions 
or pressures and, with a kind of pedagogic 
symbiosis, takes his pupils group to extend and 
transcend the senses, as far as the lifes horizon 
limit, making it unforgettable, significant, a lifes 
treasure, to every person that passes by him! 

Through a study case, in a universe of 23 stu-
dents, of the 6th year group, we pretend to per-
ceive the representations that these students 
have about the pedagogic relationships of three 
of their teachers establish with their students. 

This qualitative study, that has a quantitative 
side, pretends to analyse the affective dimen-
sion in the pedagogic relationship and its con-
tributions for the psychological, affective and 
cognitive development of students; confirm that 
an affectionate  teacher beget in students ple-
asure for the discipline and have less problems 
of indiscipline.

So, we pretend to notice that an affective 

pedagogy, even though, we can’t present it as 
“the way”, is “a way” capable to shake the edu-
cational conservatism base and to contribute 
to the formation of a less shallow society, with 
more content, transparent and therefore, more 
happy!

Maria Helena Álvares da Silva Garcia 
Alvarez
2008

A Formação Inicial de Professores 
de Educação Física: articulação com 
a prática de ensino

Orientação: Prof. Doutor Leonardo Rocha

O problema de partida é a articulação entre 
os conhecimentos adquiridos na formação ini-
cial e a prática de ensino da Educação Física 
(EF). Os objectivos da investigação analisam as 
representações das competências de ensino dos 
estagiários de EF no que respeita às competên-
cias de ensino na área específica da disciplina, 
no momento em que iniciam o estágio, suas 
razões e implicações, relacionando-as com a 
opinião dos seus orientadores de estágio.

O método utilizado foi o inquérito por ques-
tionário. Participaram voluntariamente 93 esta-
giários e 35 orientadores de EF da Universida-
de Lusófona de Humanidades e Tecnologias, do 
ano lectivo 2005/2006. 

Os resultados evidenciaram que os estagiá-
rios consideram que a formação inicial propor-
ciona a competência de ensino necessária para 
a leccionação das matérias e sentem-se bem 
preparados na maioria das matérias nucleares 
dos Programas Nacionais de Educação Física.

As razões mais apontadas pela maioria dos 
estagiários para justificarem as matérias em 
que se consideravam bem preparados são a 
competência dos professores das disciplinas, a 
forte componente científica da formação e a 
experiência anterior ao curso. A falta de expe-
riência prática de ensino foi a razão principal 
para justificar a deficiência na preparação de 
algumas matérias. Normalmente as opiniões 
dos orientadores e dos estagiários são diver-
gentes.
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Durante a formação inicial anterior ao está-
gio realizaram-se poucos trabalhos em articu-
lação com a escola.

The main focus of the thesis is the rela-
tionship between the knowledge acquired along 
a scholar education and the actual practice 
of Physical Education (PE) teaching. The study 
analyses the representations of the PE pre-ser-
vice teachers teaching capability. These refer to 
the teaching of the subject specifications, from 
the moment they start the pre-service, their re-
asons and implications, which is then compared 
to the advisor’s opinion.

A question-type inquiry was the method used. 
The academic year of study is 2005/2006, from 
which 93 ULHT PE pre-service teachers and 35 
advisors took part, voluntarily.

The results show the pre-service teachers 
consider their scholar education to be of very 
good use, as well as necessary to the teaching 
programs and that they feel confident at almost 
all nuclear subjects of the Physical Education 
National Program.

To support this, pre-service refer to their 
former teachers’ competence, highlighting the 
strong scientific component of their education 
as well as their previous experience. A lack of 
practical experience during the course was the 
main justification for some preparation defi-
ciencies in some subjects. A dissimilarity of opi-
nion between the pre-service teachers and the 
respective advisors was usually the trend.

Also a relevant fact was the poor articulation 
between the university and the schools during 
the education.

João Miguel Cardoso Marques
2008

Processos de Liderança nos 
Departamentos Curriculares 
de Educação Física

Orientação: Profª Doutora Maria 
do Carmo Clímaco

O presente estudo tem como objecto de aná-

lise o Departamento Curricular de Educação 
Física e procura compreender que processos de 
decisão e que processos de liderança estimulam 
o desenvolvimento profissional nos docentes de 
Educação Física e melhorias nas práticas or-
ganizacionais/funcionais nos seus departamen-
tos. 

Os professores são os protagonistas deste tra-
balho, pelo que se propôs uma metodologia que 
permitisse encontrar respostas para as ques-
tões de investigação. Assim, optou-se por reco-
lher testemunhos de episódios marcantes da 
história de vida profissional de um conjunto de 
22 professores de Educação Física, no contex-
to dos respectivos departamentos curriculares. 
Como modo de recolha dos dados, recorreu-se 
a um modelo de entrevista estruturada, sob a 
forma de narrativas escritas. Esta opção per-
mitiu, através das suas percepções, descrever, 
compreender, interpretar e analisar períodos 
da sua experiência ou vivência profissional, bem 
como o modo de funcionamento e organização 
dos departamentos onde estavam inseridos. 

Do conjunto dos testemunhos emergiram di-
versos processos de liderança, modos e mode-
los dos líderes desempenharem o seu papel, tal 
como diferenças entre quem os iniciou. Apesar 
da diversidade, transparece como traço cultu-
ral comum, a preocupação de, nos processos 
de liderança, envolver os diferentes elementos 
nas tomadas de decisão e fomentar a sua par-
ticipação no desenvolvimento dos processos 
considerados como episódios marcantes. Dos 
testemunhos parece ser ainda possível identifi-
car, no julgamento profissional dos docentes de 
Educação Física, a avaliação das aprendizagens 
dos alunos e as orientações dos Programas Na-
cionais de Educação Física, como os enfoques 
estruturantes das melhorias organizacionais/
funcionais dos departamentos e fontes ou pon-
tos de partida do desenvolvimento profissional. 

A partir do conjunto de testemunhos distin-
guiram-se diferentes culturas nos modos de 
funcionamento dos Departamentos Curricula-
res de Educação Física e nos processos de lide-
rança que os conduzem.  

This study is focused on the Physical Educa-
tion Department and aims at describing and 
understanding the decision-making and leader-
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