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ABREVIATURAS

Sucede, muitas vezes, certas palavras e locugoes serem escritas no texto,

apenas, com as iniciais ou com urn numero reduzido de letras acompanhadas ou

nao de ponto.

Para facilidade de manuseamento do texto e dos dados, serao ainda

empregues, frequentemente, em abreviaturas ou em siglas, as variaveis deste

trabalho. No Anexo 17 esta elaborado urn Dicionario das Variaveis, permitindo
uma rapida identificagao.

Assim, alem das siglas das variaveis deste trabalho, e ainda, das

abreviaturas correntemente utilizadas na lingua portuguesa, na literatura sobre o

ensino ou nas referencias bibliograficas, outras serao empregues, como:

E.F. - Educagao Ffsica.

ex. -

exemplo (ou o seu plural).

fr. ou f - frequencia absoluta.

i.e. - isto e.

p. ex.
-

por exemplo.

p.
- probabilidade.

P1 -

professor 1 [de 1 a 22].

tb. - tambem.

UD - Unidade Didactica.

vs. - versus.



iNDICE

INDICE DE QUADROS i

INDICE DE FIGURAS iii

INDICE DE ANEXOS iv

INTRODUQAO 1

PARTE I - ANALISE DA LITERATURA

CAPITULO I - A INVESTIGAQAO SOBRE O ENSINO. O PARADIGMA

PENSAMENTO DO PROFESSOR E O PARADIGMA PROCESSO-PRODUTO:

DICOTOMIA E COMPLEMENTARIDADE

1. INTRODUQAO 7

2. GENESE E DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAQAO SOBRE O ENSINO.

PARADIGMAS E PRESSUPOSTOS 8

3. UM MARCO IMPORTANTE: O MODELO DE ESTUDO DO ENSINO 10

4. A EMERGENCIA DOS PROCESSOS MEDIADORES DO PENSAMENTO 14

5. CONCLUSAO 23

CAPITULO II - A INVESTIGAQAO NA AREA DO PENSAMENTO DO

PROFESSOR

1. O PLANEAMENTO DO PROFESSOR 28

2. AS DECISOES DE ENSINO 29

2.1. O PROCESSO DE DECISAO 34

3. PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS 36

3.1. PROCESSOS E FACTORES QUE INFLUENCIAM O PLANEAMENTO 39

3.1.1. PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS NO ENSINO

EM EDUCAQAO FISICA 42

3.2. PROBLEMAS PRATICOS, DILEMAS, CONFLITOS E CONDIQOES

DOS PROFESSORES
46

4. PENSAMENTOS E DECISOES PoS-INTERACTIVAS 53

5. PENSAMENTOS E DECISOES INTERACTIVAS 53



6. RELAQAO ENTRE PLANEAMENTO E COMPORTAMENTO

INTERACTIVO NA SALA DE AULA 56

6.1. RELAQAO ENTRE PLANEAMENTO E COMPORTAMENTO

INTERACTIVO EM EDUCAQAO FJSICA 59

6.2. AS VARIAVEIS INTERACTIVAS ASSOCIADAS A UM ENSINO EFICAZ

EM EDUCAQAO FJSICA 62

7. CONCLUSAO 65

CAPITULO III - METODOS DE INVESTIGAQAO NO ESTUDO DO

PENSAMENTO DO PROFESSOR

1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 69

2. A ENTREVISTA. MODELOS E FORMAS ESPECIALIZADAS 73

PARTE II - METODOLOGIA DO ESTUDO. CONCEPQAO E PROCEDIMENTOS

CAPITULO IV - OBJECTO DE ESTUDO

1.FORMULAQAODOPROBLEMAEOBJECTIVOS 78

2. ENUNCIADO DAS HIPOTESES 81

3. DESCRIQAO DAS VARIAVEIS 82

3.1. PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS 82

3.1.1. ESTRUTURA DE PENSAMENTOS E DE DECISOES

PRE-INTERACTIVAS 83

3.1.2. DECISOES ALTERNATIVAS 84

3.1.3. DECISOES LEGITIMADAS 84

3.1.4. PREOCUPAQOES PRATICAS DOS PROFESSORES 85

3.1.5. DIAGNOSTICO DE ALUNOS 86

3.1.6. ANALISE DA TAREFA 87

3.1.7. DIFERENCIAQAO DO ENSINO 88

3.1.8. EXPLICITAQAO DE OBJECTIVOS 89

3.2. VARIAVEIS INTERACTIVAS DE ENSINO 90

3.2.1. GESTAO DO TEMPO DE AULA 90

3.2.2. APRESENTAQAO DE TAREFAS 92



3.2.3. CONTEXTOS ORGANIZATIVOS DA ACTIVIDADE MOTORA 94

3.2.4. FEEDBACK PEDAGOGICO 95

3.2.5. PARTICIPAQAO DO ALUNO 97

3.3. VARIAVEIS DE PRESSAGIO gg

4. JUSTIFICAQAO DO ESTUDO gg

5. LIMITAQOES DO ESTUDO 10fj

CAPITULO V - METODOS E PROCEDIMENTOS

1. CONDIQOES DE REALIZAQAO DO ESTUDO 104

2. CARACTERIZAQAO DA AMOSTRA 106

3. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA APLICAQAO DAS ENTREVISTAS 108

3.1 . LIMITAQOES DA TECNICA DE ENTREVISTA 1 13

4. ANALISE DE CONTEUDO DAS ENTREVISTAS 114

4.1. ETAPASNA ANALISE DE CONTEUDO 115

4.1.1. PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS 116

4.1.1.1. PRIMEIRA ETAPA 117

(1) Estrutura de Pensamentos e Decisoes Pre-lnteractivas 118

(2) Decisoes Alternativas 120

(3) Decisoes Legitimadas 120

(4) Outros Pensamentos 122

4.1.1.2. SEGUNDA ETAPA 124

(1) Preocupagoes Praticas dos Professores 124

(2) Diagnostico de Alunos 125

(3) Diferenciagao do Ensino 127

(4) Analise da Tarefa 128

(5) Criterios de Sucesso dos Objectivos 129

4.2. FIDELIDADE DE CODIFICAQAO DOS DADOS DAS ENTREVISTAS 129

5. A OBSERVAQAO DE AULAS 131

5.0.1. ANALISE DA GESTAO DO TEMPO DE AULA 131

5.0.2. ANALISE DE APRESENTAQAO DETAREFAS 132

5.0.3. CONTEXTO DE ACTIVIDADE MOTORA 135

5.0.4. ANALISE DO FEEDBACK PEDAGOGICO 136



5.0.5. PARTICIPAQAO DOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAQAO

FJSICA
137

5.1. FIDELIDADE DE CODIFICAQAO DOS DADOS DOS SISTEMAS

DEOBSERVAQAO 140

6. PROCEDIMENTOS ESTATISTICOS UTILIZADOS E TRATAMENTO

DOS DADOS 141

PARTE III - APRESENTAQAO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS

CAPITULO VI - ANALISE DAS RELAQOES ENTRE AS VARIAVEIS DAS FASES

PRE-INTERACTIVA E INTERACTIVA DE ENSINO

1. ESTABILIDADE DO PENSAMENTO PRE-INTERACTIVO E DO

COMPORTAMENTO INTERACTIVO 145

2. ANALISE DESCRITIVA DAS CORRELAQOES E COMPARAQOES

ENTRE GRUPOS DE VARIAVEIS 147

2.1.PREOCUPAQOESPRATICAS 149

2.2. DIFERENCIAQAO DO ENSINO PRE-INTERACTIVO 150

2.3. ESTRUTURA DE PENSAMENTOS PRE-INTERACTIVOS 154

2.4. DIAGNOSTICO DE ALUNOS PRE-INTERACTIVO 157

2.5. DECISOES DIDACTICAS PREVIAS 159

2.6. ESPECIFICIDADE PRE-INTERACTIVA 161

2.7. GESTAO DO TEMPO DE AULA 163

2.8. APRESENTAQAO DE TAREFAS 165

2.9. CONTEXTOS DE ACTIVIDADE MOTORA 168

2.10. FEEDBACK 170

2.11. PARTICIPAQAO DO ALUNO 173

CAPITULO VII - ANALISE DOS PROFESSORES RELATIVAMENTE

A EXPERIENCE PROFISSIONAL 177

CAPITULO VIII - ANALISE DESCRITIVA MULTIVARIADA

1. ANALISE DE COMPONENTES PRINCIPAL 181



2. CARACTERIZAQAO DAS CLASSES DE AULAS E PROFESSORES 189

2.1 CLASSE1 18g

2.2CLASSE2 ig2

2.3CLASSE3 ig4

CAPITULO IX- DISCUSSAO DOS RESULTADOS 198

PARTE IV - QUESTOES FINAIS

CAPITULO X - CONCLUSOES GERAIS

1.RESUMO 210

2. CONCLUSOES 211

3. RECOMENDAQOES E PROPOSTAS DE INVESTIGAQAO FUTURAS 222

PARTE V - REFERENCES DO TRABALHO

REFERENCES BIBLIOGRAFICAS 227

ANEXOS 243



Quadro 1 - Decisoes de Pre-lmpacto 31

Quadro 2 - Decisoes de Pos-lmpacto 31

Quadro 3 - Teacher Concerns Questionnaire 48

Quadro 4 - Variaveis Continuas llustrativas da Aula 1 146

Quadro 5 -

Preocupagoes Praticas. Variaveis Contfnuas Associadas 150

Quadro 6 -

Preocupagoes Praticas. Variaveis Nominais llustrativas 150

Quadro 7 -

Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractiva. Variaveis Continuas

llustrativas 151

Quadro 8 - Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractiva. Variaveis Nominais

llustrativas 153

Quadro 9 - Pensamentos Pre-lnteractivos. Variaveis Continuas Associadas 155

Quadro 10 - Pensamentos Pre-lnteractivos. Variaveis Nominais llustrativas 156

Quadro 1 1 - Diagnostico de Alunos Pre-lnteractivo. Variaveis Continuas

Associadas 158

Quadro 1 2 -

Diagnostico de Alunos Pre-lnteractivo. Variaveis Nominais

llustrativas 159

Quadro 13 - Decisoes Didacticas Pre-lnteractivas. Variaveis Continuas

Associadas 159

Quadro 14 - Decisoes Didacticas Pre-lnteractivas. Variaveis Nominais

llustrativas 160

Quadro 15 - Analise da Tarefa. Variaveis Continuas Associadas 162

Quadro 16 - Analise da Tarefa. Variaveis Nominais llustrativas 162

Quadro 17 - Explicitagao de Objectivos. Variaveis Continuas llustrativas 163

Quadro 18 - Gestao do Tempo de Aula. Variaveis Continuas Associadas 164

Quadro 19 - Gestao do Tempo de Aula. Variaveis Nominais llustrativas 164

Quadro 20 - Apresentagao de Tarefas. Variaveis Continuas Associadas 166

Quadro 21 - Apresentagao de Tarefas. Variaveis Nominais llustrativas 167

Quadro 22 - Contextos de Actividade Motora. Variaveis Continuas

Associadas 168

i



Quadro 23 - Contextos de Actividade Motora. Variaveis Nominais

llustrativas 168

Quadro 24 - Variaveis Continuas Associadas ao Feedback 171

Quadro 25 - Variaveis Nominais llustrativas do Feedback. 172

Quadro 26 - Variaveis Continuas Associadas a Participagao do Aluno 174

Quadro 27 - Variaveis Nominais llustrativas da Participagao do Aluno 174

Quadro 28 -

Experiencia Profissional. Variaveis Continuas Caracterizadoras 177

Quadro 29 - Experi§ncia Profissional. Variaveis Nominais Caracterizadoras 178

Quadro 30 - Ordenagao das Variaveis Continuas na Determinagao

do 12 Eixo Factorial - Eficaciado Ensino 182

Quadro 31 - Ordenagao e llustragao do 12 Eixo Factorial pelas Variaveis

Nominais 185

Quadro 32 - Contribuigao das Variaveis Continuas na Determinagao

do 22 Eixo Factorial 186

Quadro 33 - llustragao da Classe 1 pelas Variaveis Continuas 190

Quadro 34 - llustragao das Classes 1, 2 e 3 pelas Variaveis Nominais 191

Quadro 35 -

llustragao da Classe 2 pelas Variaveis Continuas 192

Quadro 36 - llustragao da Classe 3 pelas Variaveis Continuas 195

Quadro 37 - Modalidades e Categorias com mais Associagoes 201

Quadro 38 - Valores da Dimensao Tempo em Educagao Ffsica 204

Quadro 39 - Fidelidade na Aplicagao do ATA (I) 276

Quadro 40 - Fidelidade na Aplicagao do ATA (II) 276

Quadro 41 - Fidelidade na Aplicagao do SAMAI (I) 277

Quadro 42 - Fidelidade na Aplicagao do SAMAI (II) 277

Quadro 43 - Fidelidade na Aplicagao do SAMFB (I) 278

Quadro 44 - Fidelidade na Aplicagao do SAMFB (II) 279

Quadro 45 - Fidelidade na Aplicagao do SAMFB (III) 279

Quadro 46 - Fidelidade na Aplicagao do OCAM (I) 280

Quadro 47 - Fidelidade na Aplicagao do OCAM (II) 280

Quadro 48 - Fidelidade na Aplicagao do APA (I) 281

Quadro 49 - Fidelidade na Aplicagao do APA (II) 281

Quadro 50 - Fidelidade na Aplicagao do APA (III) 281

ii



Fig. 1 - Modelo de Estudo do Ensino 11

Fig. 2 -

Paradigma Integrador Pluridimensional do Processo

Ensino-Aprendizagem 16

Fig. 3 - Modelo de Pensamento e Acgao do Professor 18

Fig. 4 - Modelo Real de Planeamento 43

Fig. 5 - O Caracter Ciclico das Decisoes de Ensino 47

Fig. 6 - Modelo de Planeamento e seus Efeitos 61

Fig. 7 - Trds Dimensoes de Analise dos Metodos de Investigagao sobre

o Pensamento do Professor 76

Fig. 8 - Variaveis llustrativas da Fase Interactiva do Factor Eficacia

do Ensino 184

Fig. 9 - Variaveis llustrativas do 22 Eixo Factorial 187

Fig. 10 -

Fungoes de Ensino no Modelo ALT 202

Fig. 1 1 - Relagao entre Processo de Pensamento e Comportamento

nasalade Aula 203

Fig. 12 - As varias Dimensoes da Variavel Tempo em Educagao Ffsica 205

iii



INDICE DE ANEXOS
^-^—.— ■

T—^ , r

Anexo 1 - Guiao da Entrevista Pre-Aula 244

Anexo 2 - Guiao da Entrevista Pos-Aula 245

Anexo 3 - Estrutura de Pensamentos e Decisoes Pre-lnteractivas 246

Anexo 4 -

Diagnostico de Alunos Pre-lnteractivo 249

Anexo 5 -

Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo 252

Anexo 6 - Analise do Tempo de Aula - ATA (adaptado) 254

Anexo 7 - Sistema de Analise Multidimensional de Apresentagao de Tarefas 257

Anexo 8 - Organizagao de Contextos de Actividade Motora

-OCAM (adaptado) 263

Anexo 9 - Sistema de Analise Multidimensional do Feedback 266

Anexo 10 - Analise da Participagao do Aluno
- APA 270

Anexo 11 - Fidelidade na Utilizagao dos Instrumentos de Analise 274

Anexo 12 - Estatfstica Basica 282

Anexo 13 - Matriz de Correlagao 284

Anexo 14 - Caracterizagao das Classes ou Modalidades de Variaveis

Nominais 287

Anexo 15 - Edigao de Valores Proprios e Coordenadas das Variaveis

sobreos Eixos Factoriais 292

Anexo 16 - Classificagao Automatica. Classificagao Hierarquica

e Caracterizagao das Classes 296

Anexo 17 - Dicionario das Variaveis 298

Anexo 18 - Entrevistas Pre-Aula 300

Anexo 19 - Entrevistas Pos-Aula 345

iv



"O comportamento humano e genuinamente intentional porque so os seres

humanos guiam o seu comportamento por urn conhecimento do que aconteceu antes

de eles nascerem e uma preconcepcao do que pode acontecer depois de eles

morrerem."

P. B. Medawar & J. S. Medawar (1977) The Life Science

De acordo com este pensamento (e e de pensamentos que estamos

tratando), a Historia representa o fio condutor e o campo de significagao das

acgoes e comportamentos de uma comunidade, na busca das raizes ancestrais, e

na procura da identidade actual e do sentido para o future Ora, so os seres

humanos possuem esta consciencia.

Por analogia com a Historia, igualmente diremos que o estudo do

comportamento do professor na sala de aula so pode ser genuinamente

intencional na medida em que essas acgoes se encontram ligadas a

pensamentos e decisoes que guiam essa intervengao. Decisoes posteriores

analisarao e avaliarao as decisoes de intervengao, processo que, por sua vez

influenciara novamente as primeiras. Ora, -esta assumpgao deve-nos levar a

considerar "a historia do professor", e os antecedentes da intervengao.

Estudar o comportamento de professor e de alunos na sala de aula sem

conhecer os seus motivos e decisoes de planeamento, ou, pelo contrario,

estudar o processo de pensamento do professor (e do aluno) sem se aquilatar

dos seus efeitos na sala de aula, e como considerar uma moeda composta

apenas por uma das suas faces. Acreditamos (e nao e apenas urn acto de fe),

que a ligacao entre pensamento e comportamento e uma via promissora para

a compreensao do processo de ensino/aprendizagem.

E essa a nossa perspectiva e a grande hipotese de trabalho, na procura

da compreensao do comportamento de ensino do professor. Assim, este trabalho

debruga-se sobre as relagoes entre o planeamento e as condutas interactivas.
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Primeiramente, devemos definir planeamento como o processo de

produgao de urn piano, enquanto que piano sera, logicamente, o produto desse

processo. Igualmente se utiliza com frequencia em Educagao o termo

planificagao. No entanto, a versao vulgar de planificar e eminentemente

geometrica, tendo o sentido de tornar piano, desenhar num piano, desenvolver

num terreno ou num espago piano (Madureira 1979, 18), pelo que, seguindo esta

sugestao, embora oriunda de outra area - a Economia, preferiremos o termo

planeamento. Alias, muitos dos conceitos utilizados em Educagao tiveram origem

precisamente na area economica.

Varias correntes e opgoes didacticas tem-se oposto, em Educagao, a

ideia de piano. Para alguns, constituiria mesmo urn mero instrumento tecnocratico

e burocratico. O pressuposto filosofico fundamental parte da interpretagao sobre a

natureza e capacidades humanas: o desenvolvimento do ser seria um processo

fundamentalmente interior, ditado pelas leis que comandam o ritmo biologico, o

qual se estruturaria "naturalmente". Construiu-se, deste modo, uma alianga entre o

paradigma biologicista e a ideologia do liberalismo. Este sistema de ideias

sustenta o axioma que nao se torna necessario intervir no decurso da vida

economica e social, dado que toda a intervengao perturbaria o "estado natural" da

realidade e o seu desenvolvimento.

E precisamente esta ideia que privilegia uma certa "criatividade" e

espontaneidade, que se opoe, mais ou menos tenazmente, a ideia de organizar

com precisao as acgoes futuras. O processo ensino/aprendizagem e visto mais

como uma construgao pessoal do que um fenomeno antecipavel. Deste modo,

planear significant controlar rigidamente qualquer fenomeno, ao qual professores

e alunos teriam que obedecer, castrando, por conseguinte, a riqueza do

desabrochar interior, o qual nao poderia estar sujeito a limites extrinsecos ao

proprio indivfduo.

Outra dificuldade residiria nos acontecimentos imprevisfveis, muitas vezes

com um significado educativo mais rico, e que, vedado adivinhar o futuro aos

humanos, restaria controlar o processo a posteriori.

Se poderia ser justificavel o planeamento na industria ou na economia, o

problema em Educagao seria diferente: como poder comparar uma fabrica a uma

escola?

Claro que estas questoes, se bem que eticamente relevantes,

escamoteiam um problema fulcral. Para nos, o problema e que, se e possivel
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educar, entao, esta possibilidade de modificagao num sentido desejado reclama a

organizagao desse percurso, no intuito de aperfeigoar processos, de optimizar
recursos e de ampliar as capacidades operatorias, com vista a consecugao de

determinados fins.

Assim, o objectivo ultimo do processo de planeamento do professor e a

estruturacao do ensino e da aprendizagem, alem dos instrumentos da sua

regulagao, tendo em vista a intervengao pedagogica e no sentido de "uma"

eficacia (segundo, claro esta, o conceito de cada professor).

Etimologicamente, planear significa muito simplesmente 'tornar piano',
'tornar claro', embora se considere o piano como uma das realizagoes de ponta
das sociedades pos-industriais, representando a memoria condensada da

experiencia anterior - como que um modelo projectado sobre o futuro e feito

presente, e um presente em transito para um futuro que se considerou e se

pretende melhor.

Numa definigao ja classica, piano e um conjunto de disposigoes tomadas

com vista a execugao de um projecto (Bettelheim 1959 apud Khoi 1977), jamais

podendo ser entendido como acto de adivinhagao, mas sim de o tornar

condicional, encarando a possibilidade de o moldar conscientemente, tentando

conhecer o estado previsivel da realidade, em fungao das escolhas anteriores que

se vierem a fazer, face aos fins perseguidos.

E aqui que o papel da decisao se torna critico - e em fungao das escolhas

que efectuamos que se decidirao "todos os futuros".

Ainda que tenham aparecido alguns modelos tentando estudar a eficacia

dos processos decisionals a partir de uma norma: a escolha optimal, estamos de

acordo com Charlier & Donnay (1985), ao considerar que estes modelos devem

antes ser perspectivados como heurfsticos, permitindo compreender as decisoes

do professor, na medida em que, na determinagao da escolha optimal, o valor

das estrategias de ensino nao pode ser determinado independentemente do

contexto no qual decorre o acto de ensinar e de aprender.

E a consideragao do contexto psicologico da fase pre-interactiva, bem

com as relagoes existentes com as condutas interactivas, que constitui o objecto

central deste trabalho.

Se em relagao ao primeiro
- o contexto psicologico do ensino, existe um
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corpo apreciavel de estudos e de conhecimentos, integrados na area de

investigagao denominada Pensamento do Professor, ja a relagao entre

pensamento e acgao e uma via menos estudada, tanto no ensino em geral, como

no ensino em Educagao Ffsica.

De acordo com esta perspectiva, podemos colocar as questoes de

pesquisa que este trabalho procura esclarecer:

- A complexidade de pensamento e do processo de planeamento

influenciam (associam-se) o comportamento do professor na sala de aula?

- Que processos de pensamento sao passiveis de influenciar o

comportamento das variaveis caracterizadoras da conduta na sala de aula?

- E possfvel determinar com precisao grupos caracterfsticos de

professores em que se manifestem tais associagoes?

- Como se comportam professores com experiencia e professores em

infcio de carreira em relagao aos pensamentos e decisoes da fase pre-interactiva e

em relagao aos comportamentos interactivos?

Com efeito, a resposta a estas questoes pode levar-nos a olhar de outra

forma o desenho da instrugao e os processos mediacionais implicados, i.e., o (
contexto no qual os professores concebem, decidem e implementam o seu

ensino, bem como os seus efeitos quando orientam o processo

ensino/aprendizagem em Educagao Ffsica.

Se uma das insuficiencias atribuidas a muitas pesquisas de investigagao

sobre o ensino e fazer prescrigoes e sugerir indicagoes didacticas sem observar

o processo interactivo de ensino, muitos estudos sobre o Pensamento do

Professor tb. tentam descrever o contexto decisional do ensino, sem verificar as

suas implicagoes e efeitos na pratica e no contacto concreto com os alunos. Este

trabalho caracteriza-se, justamente, por integrar e compreender estas duas

dimensoes.

Para cumprir estes objectivos este trabalho esta estruturado em cinco

partes: Parte I - Analise da Literatura, Parte II - Metodologia do Estudo.

Concepgao e Procedimentos, Parte III -

Apresentagao e Discussao dos

Resultados, Parte IV - Questoes Finais e Parte V - Referencias do Trabalho.
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A Parte I visa reconstruir o corpo teorico no qual a pesquisa se insere,

pela analise dos resultados mais significativos proporcionados pela literatura, e e

composta por tres capitulos. O primeiro tern por objectivo sintetizar e perspectivar

direcgoes, metodos e paradigmas de investigagao sobre o ensino. O Cap. II

efectua uma analise dos resultados mais significativos apresentados na

bibliografia especifica que se relaciona com o nosso objecto de estudo. O terceiro

capftulo trata da especificidade dos metodos de investigagao utilizados no estudo

dos processos de pensamento do professor.

Na Parte II, constituida por dois capitulos, apresenta-se o quadro

conceptual do estudo e a descrigao e desenvolvimento dos procedimentos
utilizados. Assim, o quarto capftulo aborda a formulagao do problema, as

hipoteses em estudo, a descrigao das variaveis utilizadas e a justificagao do

trabalho. O Cap. IV descreve os sistema de analise de conteudo e de observagao
sistematica aplicados, bem como todos as decisoes e procedimentos utilizados na

sua concretizagao e regulagao.

A apresentagao e discussao dos resultados obtidos e o objecto da Parte

III. O Cap. VI trata das relagoes entre as variaveis das fases pre-interactiva e

interactiva de ensino. Em seguida, o Cap. VII aborda os resultados conseguidos

quando se considera a experiencia profissional dos professores. A aplicagao da

estatfstica descritiva multivariada, permitindo visualizar e sintetizar num numero

reduzido de variaveis o conjunto de indivfduos e de variaveis e o objecto do Cap.
VIII. No capftulo seguinte far-se-a uma discussao dos resultados, salientando-se

as grandes linhas de forga do trabalho.

Na Parte IV faz-se um resumo do estudo, sao apresentadas as

conclusoes e sugerem-se linhas orientadoras, tanto para a formagao de

professores, como para futuras pesquisas, e a Parte V apresenta as referencias

utilizadas no trabalho.

5



PARTE I

ANALISE DA LITERATURA

CAPITULO I



A INVESTIGAgAO SOBRE O ENSINO.

O PARADIGMA PENSAMENTO DO PROFESSOR E O PARADIGMA

PROCESSO-PRODUTO; DICOTOMIA E COMPLEMENTARIDADE

Este primeiro capftulo tern por objectivo introduzir e situar o contexto do

trabalho, identificando os paradigmas, focos de preocupacao e as principals

tendencias de pesquisa em relagao ao estudo do ensino.

1. INTRODUQAO

Podemos encontrar varias direcgoes de partida e diferentes opgoes de

investigagao sobre o ensino, representando os diversos quadros de referenda

teoricos fundamentals que inspir^iTi_e_orc;anizam essas pesgujsas. Estas

orientagoes designam-se por paradigmas: "[...] ensemble des concepts

fondamentaux, de variables et des problemes lies a~ des approches

methodologiques etdes outils correspondants." (Gage 1986, 412).

Relativamente a investigagao sobre o ensino, a tomada de posigao entre

os pressupostos teoricos dos diferentes paradigmas nem sempre e uma tarefa

clara, e tern constitufdo muitas vezes um factor que origina incompreensoes e

mal-entendidos.

Em primeiro lugar, entendemos por investigagao sobre o ensino o campo

de pesquisa dos estudos que tomam como foco ou objecto de estudo o processo

educativo formal na sala de aula - o ensino, com a intengao de melhorar a nossa

consciencia sobre os seus fins e meios. Dunkin (1986) formula bem a finalidade

ultima da investigagao sobre o ensino quando nos adverte para o perigo da

alienagao na profissao docente:

"On peut enseigner sans hen ou presque hen compreendre aux

processus psychologiques mis en oeuvre. Tant que les maitres ne developperont

pas la capacite de conceptualizer et o" analyser systematiquement ce qu' est I'

enseignement, Us seront incapables de controler leur propre fonctionnement et

restereront a la merci des interets commerciaux et prets a adopter la derniere

innovation dont I' efficacite n' a probablement jamais etre demonstree;" (Dunkin

1986, 39-40).

A investigagao sobre o ensino tern sido perpectivada sob diversos
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aYigulos de analise -

seja as relagoes estabelecidas entre os intervenientes

directos, os seus efeitos e resultados, ou o ambiente psicologico em que decorre,
bem como as diversas relagoes que podem ser estabelecidas, so para citar

alguns desses angulos, e com diferentes objectivos.

No entanto, todos estes estudos tern uma caracterfstica em comum:

"process variables are at the heart of researche on teaching" (Dunkin & Biddle,

1974, 437), de acordo com a delimitagao conceptual efectuada por estes autores. /

Aplicando o quadro geral das Ciencias da Educagao, segundo Mialaret

(1976; 1985), embora o seu modelo de classificagao constitua uma estruturagao

disciplinar das ciencias que estudam os factos e as situagoes de educagao, a

investigagao sobre o ensino esta contida na categoria das disciplinas que

estudam as condigoes imediatas da relagao educativa. Distinguimos, assim,

investigagao sobre o ensino de outras categorias de investigagao educacional,

como as disciplinas que estudam as condigoes gerais e locais da educagao, e as

da reflexao e da evolugao, de acordo com a proposta de Mialaret (1976; 1985).

2. GENESE E DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAQAO SOBRE O ENSINO.

PARADIGMAS E PRESSUPOSTOS

A investigagao educacional e um fenomeno recente, como refere De

Landsheere (1982). Este autor identifica as tres tendencias dos primeiros estudos

pedagogicos, no dealbar do nosso secuio: o "movimento paidologico", o

"movimento da educagao nova", e o "movimento experimental" propriamente dito,

aplicado a imagem da psicologia experimental. No entanto, so por volta dos anos

sessenta e que, segundo alguns autores (De Landsheere 1982; Brophy & Good

1986; Postic & De Ketele 1988), se assinala um grande interesse investigativo e

mais sistematico em relagao aos estudos sobre o ensino.

Caracterizando o foco desses estudos, Graham & Heimerer (1981)

identificam uma preocupagao inicial de pesquisa, centrada nas caracterfsticas do

professor, como a primeira fase da investigagao sobre o ensino.

Partiu-se de uma teoria que considerava os tragos da personalidade do"

professor como condicionadores da conduta docente, permitindo assim construir

um "retrato robot" do educador eficaz (Vera Villa 1988), que funcionaria como as

caracterfsticas preditivas da eficacia docente. As variaveis de produto

consideradas eram o rendimento academico dos alunos, o jufzo destes sobre a

eficacia docente ou o jufzo de especialistas.
7a~.



Analise da Literatura

Em termos gerais e acentuada a relativa importancia e um impacto

cientffico algo insatisfatorio dessas primeiras pesquisas sobre o ensino.

No entanto, estes estudos contribufram para o esclarecimento de certos

mitos e crengas infundadas sobre o processo ensino/aprendizagem,

nomeadamente, as perspectivas inatistas de ser professor ("o bom professor

nasce!") ou a enfase absoluta nas suas qualidades artfsticas ("ser professor e

uma actividade que nao se pode aprender, pois depende somente da 'arte' do

professor!"). Ainda que nao neguemos que o ensino comporta (tambem) uma

componente pessoal, artistica e "artesanal" importante, estamos de acordo

com Bloom (1979, 116) quando refere que o mais importante "e o ensino e nao o /

professor o tema central".

Assim, o segundo eixo de preocupagoes caracterizou-se por se tentar

direccionar para o ensino, na procura do metodo "perfeito". Tal como na fase

anterior, os resultados e suas implicagoes para o ensino foram relativamente

reduzidos, pois para alem dos seus resultados apresentarem contradigoes, as

aplicagoes cientfficas destes estudos apresentaram-se de efeitos praticos

duvidosos.

Com efeito, nao foi possfvel eleger "o melhor" metodo, parecendo que\

em certas situagoes, havia algumas evidencias no sentido de certos metodos \

parecerem mais adequados, enquanto noutras situagoes os metodos eleitos/

pareciam nao ter pertinencia.

Havia, deste modo, que conhecer como esses metodos funcionavam na\

pratica. E assim, que aparecem os primeiros estudos nos anos sessenta, os quais \

contribufram para conhecer o que se passa realmente na sala de aula,

destacando inumeros aspectos e aumentando o nosso conhecimento sobre qi
que e como se ensina e aprende, e os resultados dessa interacgao.

Esses conhecimentos foram utilizados para a propria melhoria do

processo ensino/aprendizagem, e permitiram destacar o seu caracter

multifacetado e complexo
- "o ensino e um fenomeno complexo".

O estudo do ensino sofreu, deste modo, um grande esforgo investigativo,

principalmente quando passou a concentrar a sua atengao no sentido de tentar

descrever e explicar a actividade do professor, assim como os efeitos dessex

processo
- a terceira fase da investigagao sobre o ensino, segundo Graham & \

Heimerer (1981). De todos estes estudos emergiram inumeras indicagoes/
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didacticas que tern alimentado a teoria e a pratica do ensino.

Este esforgo tern utilizado, na grande maioria dos estudos, uma

metodologia que codifica e classifica os actos de ensino e de aprendizagem,

privilegiando os comportamentos observados dos actores envolvidos -

professores e alunos, bem como os resultados dessa interagao, no sentido de

perseguir o ensino eficaz.

E assim que, recorrendo a observagao sistematica floresceram inumeros

sistemas de observagao e analise do ensino, tentando apreender a realidade de

ensino. Esta etapa teve duas preocupagoes principals: por um lado, descrever e\

compreender o processo ensino/aprendizagem, por outro, caracterizar a forma

como professores e alunos interagiam (De Landsheere 1982), apresentando de/
um modo objectivo o que acontece na sala de aula, os seus efeitos e resultados.

Estes dados foram de uma extrema utilidade e tern contribufdo para melhorar o

nosso conhecimento sobre o processo ensino/aprendizagem. Movimento paralelo

se notou no campo da Educagao Ffsica\(Graham & Heimerer 1981; Metzler 1986Jy-*-

Entretanto, com este interesse sobre a Observagao e Analise do Ensino, i

comegaram a aparecer inumeros resultados de pesquisas que, isoladamente,

tinham algum significado, mas muitas vezes de diffcil compreensao quando se

comparavam estudos ou se faziam revisoes de sfntese. Autores houve que se

preocuparam em organizar e sistematizar os inumeros dados e resultados das

pesquisas, afim de melhor orientar os estudos. subsequentes.

3. UM MARCO IMPORTANTE: O MODELO DE ESTUDO DO ENSINO

Para melhor compreender o processo de ensino e de aprendizagem, afim

de explicar a influencia do comportamento de ensino do professor nos resultados

dos alunos, um novo foco de preocupagoes emergiu: o estudo da qualidade

(eficacia) pedagogica, centrado no processo interactive na sala de aula.

Esta preocupagao da investigagao, teve uma grande enfase explicativa

com o advento e o desenvolvimento do Modelo de Estudo do Ensino (Fig. 1)

proposto por Dunkin & Biddle (1974), a partir da estruturagao das variaveis

presentes no processo ensino/aprendizagem, adaptado a partir de outros

autores. Posteriormente foi ainda desenvolvido e ampliado.
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VARIAVEIS DE PRESSAG10~

Experiencias de vida do

professor

Experiencias de formagao

Caracterfsticas do professor

VARIAVEIS CONTEXTUAIS
~

Experiencia de vida do aluno

Caracterfsticas do aluno

Contexto Escola-Comunidade

Contexto da turma

Fig. 1 - Modelo de Estudo do Ensino (Dunkin & Biddle 1974)

Este modelo foi determinante para organizar os diversos tipos de factores

que demonstraram influenciar o processo e o produto do ensino, bem como para

orientar os designs de pesquisa. Como podemos observar, este modelo organiza
as variaveis de estudo do ensino, segundo 4 categorias:

- as variaveis de pressagio -

designadas tambem por "variables

presomptives" (De Landsheere 1982; 1989), representando os dados de "input

do professor: as experiencias de vida do docente - classe social, idade, sexo,

entre outros, as suas experiencias de formagao -

grau academico, currfculo

formative, experiencia docente, etc., bem como as suas caracterfsticas

particulars
- em geral, as atitudes, capacidades e conhecimentos que dispoe;

- as variaveis de contexto, que dizem respeito a influencia do ambiente

de ensino e do envolvimento em que decorre o processo de

ensino/aprendizagem: experiencia de vida do aluno - como o estatuto

socio-economico, o ambiente do lar, ou o processo de socializagao, as suas

caracterfsticas proprias
- como o comportamento afectivo e o comportamento

cognitivo de entrada, ou o contexto da escola, da comunidade e da turma - clima

psicossocial, composigao etnica, dimensao da escola ou numero de alunos por

turma;

- os comportamentos do professor (ensino), os comportamentos dos

alunos (aprendizagem), as suas interrelagoes, bem como as mudangas

VARIAVEIS DE PROCESSO

A AULA

Comportamento
do professor na
aula

X-
Mudangas
observiveis no

comportamento
dos alunos

Comportamento
dos alunos na aula

VARIAVEIS DE PRODUTO

Desenvolvimento imediato

do aluno

Efeitos a longo prazo sobre
o aluno
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observadas no comportamento dos alunos representam as variaveis de

processo; e, finalmente,

- as variaveis de produto, que respeitam aos efeitos sobre a

aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos: imediato -

aprendizagem ou

atitude face a materia e o desenvolvimento de outras capacidades, e mediato -

manifestagoes a medio ou longo prazo sobre a personalidade do aluno, as suas

capacidades profissionais, etc..

No entanto, alguns autores desenvolveram e ampliaram este modelo.

Tousignant & Brunelle (1982), diferenciaram as variaveis de contexto -

que

representam factores de condigao, i. e., aspectos que o professor nao controla

directamente (como o equipamento escolar existente e disponfvel, em termos de

qualidade e quantidade, ou os interesses e aptidoes dos alunos), das variaveis

de_progj^mai__Estas ultimas significam igualmente aspectos contextuais^Bo"

cenario de ensino, embora dependentes da tomada de decisao do professor -

factores de decisao. Representam aspectos do ambiente proximo do cenario de^

ensino que influenciam o processo interactive na sala de aula, como o tipo de

objectivos, a natureza do conteudo, as prescrigoes pedagogicas, ou as directivas

para a avaliagao, que dependem das decisoes tomadas pelo professor,

individualmente, ou em grupo
- sao variaveis curriculares e instructivas.

Este modelo permitiu ciarificar e organizar o campo teorico da

investigagao sobre o ensino, diferenciando-a^ de outras formas de investigagao

educacional (Brophy & Good 1986), a partir da caracterizagao dos grupos de

variaveis considerados. Deste modo, sintetizou-se um conhecimento a partir de

dados objectivos: "[...] the frequencies of various teacher behaviors and about

their relatiqjiships to context, pressage, product, and other process variables.

they Qpmplamed of the widespread)tendency to make educational prescriptions

based on untested theoretical commitments rather than cormncinci empirical u^
data, (£§3in§) that, before attempting to implement a research finding in the u^^

schools." (Brophy & Good 1986, 332). Em suma, este modelo passou a constituir

uma fonte e uma referenda teorica para a investigagao sobre o ensino.

Atraves dos estudos empreendidos, e por via das diversas associagoes

que o modelo proporciona, procurou-se "[...] determinar o grau de relagao

existente entre os diferentes conjuntos de variaveis [...] Das diferentes relagoes

possfveis, o estudo da relagao professorIaluno (variavel independente),

recolhidos atraves de uma observagao sistematica da relagao pedagogica e os

progressos de aprendizagem dos alunos (vahavei dependente), e o que mais

"

-12-
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tern absorvido a atengao dos investigadores, razao por que esta corrente de

investigagao e identificada, de um modo geral, por 'investigagao processo-

produto."( (CarfeWjglCb]^^ Esta via tern sido caracterizada pela
fertilidade de~da9os explicativos, fornecendo ainda evidencias e prescrigoes mais,
directamente aplicaveis ao processo ensino/aprendizagem e aos professores.

Da correlagao entre os produtos do ensino e o processo (os

comportamentos de ensino do professor e os comportamentos de aprendizagem
dos alunos) foi possfvel descobrir relagoes de associagao e identificar os

comportamentos e acgoes do professor que se correlacionavam de forma

significativa com o rendimento escolar dos alunos (nomeadamente, com os seus

ganhosjcademicos a curto prazp). Foi entao possfvel caracterizar as acgoes de

ensino, e isolar as_yanaveis mais comprometidas com o sucesso escolar.

A abordagem processo-produto estabelece desta forma uma relagao de\
causalidade entre os comportamento do professor e os comportamentos dos

alunos, e entre estes e a realizagao (sucesso) dos alunos, medidos pelos ganhos
da aprendizagem em relagao a um momento inicial. /''

Foi ainda possfvel caracterizar a eficacia do ensino atraves da abordagem
da natureza da participagao do aluno na actividade de aprendizagem:

"Thus a process measure such as ALT, which is known to have a

strong relationship to learning in the classroom, offers a powerful variable to

study teaching effectiveness." (Placek & Locke 1986, 25). Ainda mais, a

natureza da participagao do aluno na aula, em particular a variavel ALT/

^Academic Learning Time" -

Tempo Potencial de Aprendizagem), p6de ate ser

utilizada como substituto das medidas de produto do aluno.

Muitos autores destacaram os resultados que esta empresa

proporcionou. Shulman (1986) atribui-lhe potencialidades e virtualidades

inegaveis, na medida em que:

- realgou o papel do ensino (as decisoes e comportamentos do professor)

nas actividades de aprendizagem, e a estreita relagao entre estas e a consecugao

dos alunos;

- abalou a tradicional visao globalista e "romantica" do ensino, destacando

na sua complexidade, factores e competencias no comportamento do professor,

ate entao nao consideradas;



Analise da Literatura

-

rompeu com a tradigao "psicologista" e laboratorial do estudo do ensino

e da aprendizagem, destacando a importancia dos estudos em ambiente natural

de ensino; >

-

proporcionou a reuniao de um conjunto de conhecimentos cientfficos

com implicagoes praticas para os professores, para o seu processo de formagao

(comportamentos de ensino e de aprendizagem mais produtivos, estrategias

comprometidas com o sucesso, etc.), e ate para as decisoes sobre polftica

educacional.

Enfim, as virtualidades e o optimismo na abordagem centrada na eficacia

do ensino sao destacadas: "Finally, the approach worked." (Shulman 1986, 11).

4. A EMERGENCIA: OS PROCESSOS DE PENSAMENTO, MEDIADORES DO

COMPORTAMENTO

O paradigma de investigagao anterior sofreu algumas crfticas e

incompreensoes, produto_mais das suas limitagoes do que distorgoes originais. $—

Alguns autores criticam a perspectiva fragmentaria e descontextualizada da

investigagao processo-produto: "When knowledge of teaching is reduced to

indicators, it is all too easy to adopt a fragmented view of teaching and assume

that learning from teaching occurs in a unidirectional and mechanistic way as a

cumulative effect of a particular stimuli." (Doyle 1990, 13).

Deste modo/Postic & DeKetele (1988)) referem a emergencia duma

"abordagem holista" para designar a tentativa "[...] o" embrasser la realite totale

de la vie pedagogique dans un large contexte social, afin de construire une

image a plusieurs dimensions: on observe les comportements du professeur et

des eleves dans leur relation, et on en cherche les implications." (op. cit., 83),

que o modelo anterior nao contemplaria.

Destacando algumas das limitagoes do modelo, A|teL(139Q)Jrefere que as

investigagoes sob o paradigma processo-produto, centrando- se na eficacia do

ensino, estao apoiadas em dois postulados redutores, na medida em que:

- "ont postule une egalite entre COMPORTEMENTS de /' enseignement et

PROCESSUS o" enseignement, reduisant le processus o" enseignement aux

SEULS COMPORTEMENTS de I' enseignement et sous- estimant, pahois ignorant

le role de I' APPRENANT dans le processus interactif et reciproque Maitre-Eleves,

eleves-maitre;
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- ces recherches ont en consequence affirme que ce sont les

CONDUITES o" ENSEIGNEMENT qui DETERMINENT le resultat des eleves, ce qui

est une vision simplificatrice de la causalite complexe des phenomenes

enseignement-apprentissage; ainsi la causalite a ete longtemps consideree

comme unidirectionnelle." (op. cit., 213-4) [os destaques sao da autora].

Deste modo, uma das tendencias emergentes reside no realgar do

caracter recfproco dessa causalidade, pois que os comportamentos dos alunos e

os seus resultados tambem influenciam o comportamento do professor, e este/
difere segundo a situagao ou o seu contexto de produgao.

Tentando superar esta limitagao, sao considerados mais dois grupos de

factores em relagao ao modelo original de Dunkin & Biddle: o tratamento da

informagao pelo professor e o tratamento da informagao pelos alunos. Varios

autores realgam a importancia desta abordagem, designando-a por paradigma^

alargado processo-produto (Dunkin 1986; Gage 1986) ou paradigma dos

processos mediadores (Doyle 1986b).

Do mesmo modo, Altet (1990) reforga a importancia das variaveis

contextuais e das variaveis decisionals relativas aos professores. A Fig. 2 destaca

esse caracter de causalidade multipla e recfproca do processo

ensino-aprendizagem.

Alguns autores argumentam ainda o,ue, em muitos estudos, houve a

tendencia em transformar os seus intervenientes directos
- professor e alunos, em

autenticas "caixas negras", constantando- se factos e formulando-se explicagoes

a partir da interpretagao e extrapolagao dos comportamentos de ensino e de

aprendizagem observaveis. Como refere Mialaret (1990):

- "[...] un fait ou une situation ne prend son authentique signification

que par rapport a un contexte plus general defini par I' ensemble des

finalites, c'est-a-dire en fait, par la philosophie de I' education qui sous-tend

les processus educatifs etudies. Telle action pedagogique de I'

enseignement, telle reaction de I' eleve ... ne peuvent se compreendre sans

reference a la conception pedagogique general qui domine les situations."

(op. cit., 20).

Dois gestos, dois comportamentos de ensino podem ser exteriormente

similares, mas possuir significados diferentes, consoante o contexto em que sao

produzidos ou o seu motivo original.
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Variaveis

Variaveis de pro-

„
cesso - professor s

Variaveis de

pressagio

Processos
Variaveis

de produto

v. Variaveis de

processo
- aluno

contextuais

Fig. 2
- Paradigma Integrador Pluridimensional do Processo Ensino-

Aprendizagem Altet (1990)

Assim, o estudo dos processos de pensamento dos professores aparece

como uma via privilegiada para aumentar a nossa compreensao do como_e_

_j3orgue_do processo de ensino: o comportamento do professor "[...] is

substantially influenced and evW determined by teachers' thought processes.

These are the fundamental assumptions behind the literature that has come to be

called research on teacher thinking." (Clark & Peterson 1986, 255).

Esta proposigao foi o nosso ponto de pallida deste estudo, e em ultima

analise a hipotese geral e o paradigma inspirador de pesquisa.

Nesta perspectiva, o estudo da conduta do professor ganha maior

significado se analisarmos os processos psicologicos do professor: como pensa,

como decide, e como selecciona as estrategias a desenvolver na fase interactiva

de ensino. Assim, ao valorizarmos o domfnio cognitivo, nao e so o

comportamento observavel que nos interessa, mas igualmente o que sentimos, o

que esperamos, em suma, o que transportamos para a acgao, avangando

quadros explicativos para a conduta
docente.
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Portanto, esta abordagem nasceu com a pretengao de superar as

limitagoes imputadas ao paradigma processo-produto, ao assumir o valor da

experiencia pessoal anterior, dos processos de pensamento e das concepgoes

pessoais, quer do professor, quer do aluno.

No que diz respeito ao professor, trata-se de o olhar como um sujeito e

nao como um objecto; de o considerar como um constructor de sentidos e

significados sobre a realidade, e que, no decorrer da sua vivencia vai elaborando

formas de representagoes e de concepgoes, que fazem parte de uma visao

propria do mundo. Este sistema de constructos representa "[...] el repertoho de

lo aprendido por el mismo en sus intercambios con otros e el entorno, y vendrfa

a constituir para el una especie de paradigma, con funciones similares a las de

los paradigmas que usan los cientificos." (Escudero Munoz 1986, 174).

Se partirmos do princfpio que o ensino pode ser estudado a partir, nao so

da prestacao (resultados mais visfveis e seus produtos: o comportamento do

professor e o comportamento do aluno), mas tambem do Projecto Pedaa6aico_
inerente a intervengao pedagogica, apercebemo-nos que o estudo da intencao

(pedagogica), longe de bipolarizar e dividir os esforgos investigativos, so pode

tentar complementar o paradigma de investigagao anterior, acrescentando a

explicagao do como e do que (os comportamentos do professor e dos alunos, e

as suas relagoes), o porque e a compreensao do comportamento do professor

Neste sentido, para Dunkin (1986), o objectivo fundamental da investigagao sobre

o ensino articula-se em torno de duas ideias-cjiave: intengao e sucesso. \ /

Pressupoe-se que os comportamentos dos professores sao influenciados^

pelas decisoes de organizagao e de estruturagao do ensino, previamente
x

tomadas, bem como pelas decisoes de avaliagao e balango que vao influenciar

aquelas. Por sua vez, diremos igualmente que a experiencia da pratica e a forma

de a entender, vai elaborar novas pre-concepgoes e teorias implfcitas e/ou/

reelaborar as ja existentes.

Tal assumpgao deriva da importancia do estudo dos processos de

pensamento do professor e dos seus pressupostos teoricos,
os quais podem ser

esquematizados da seguinte forma (Fig. 3).

Este modelo emergiu das limitagoes das abordagens behavioristas no

estudo do ensino, nomeadamente ao nfvel metodologico, teorico e ideologico

(Calderhead 1987).
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Fig. 3
- Modelo de pensamento e acgao do professor (Clark & Peterson 1986).

Ao nfvel metodologico, os instrumentos de pesquisa utilizados na analise!

do ensino constavam de sistemas de observagao que contabilizavam ocorrencias \

de categorias do comportamento de professores e alunos, negligenciando os I

motivos desses comportamentos. A utilizagao de metodos da Psicologia Cognitival
e Clfnica como que veio dar alguma luz sobre "o lado invisfvel da Lua". (Nao se

trata de negar a propriedade e os avancos cientfficos proporcionados pela

utilizagao de estrategias de observagao sistematica do ensino. Alias, no >

Pensamento do Professor ainda se esta muito longe de igualar a riqueza e \
utilidade de dados que nos tern legado a linha de investigagao centrada na

eficacia do ensino, nomeadamente os estudos do tipo processo- produto).

A nfvel teorico, o modelo de estudo do ensino e as investigagoes de tipo\

correlacional deram lugar a um outro paradigma fundamentador: o processo

mediador entre pensamento e comportamento.

A nfvel ideologico, esta abordagem nasceu com a nobre pretengao de\

superar as limitagoes imputadas ao paradigma processo-produto, ao assumir o \

valor da experiencia pessoal anterior do professor, os seus processos de

pensamento e as suas teorias pessoais.

Este paradigma, obrigou, em primeiro lugar, a reconceptualizar o papel
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do professor comparando-o "a um clfnico que diagnostica, prescreve e resolve

problemas" (Blanco & Pacheco 1991 594). Significa, ainda, uma

reconceptualizagao do conceito de ensino e uma nova perspectiva de olhar a

fungao docente, reforgando o caracter complexo do acto de ensino, e destacandp
o papel da intengao pedagogica e da contextualizagao psicologica da situagao

de ensino.

Este paradigma, como podemos verificar no esquema da Fig. 3, nao

rejeita ou nao se contrapoe ao paradigma anterior, antes o realga e o integra

numa dimensao mais vasta: os processos de pensamento do professor/

Este e tambem um pressuposto de pallida para o nosso trabalho, e acreditamos

que encerra potencialidades para a propria investigagao sobre o ensino.

Segundo Blanco & Pacheco (1991) o paradigma do pensamento do

professor pode ser caracterizado por dois grandes pressupostos teoricos: o

"cognitivismo" e a "teoria pratica". .,

Pela caracterfstica cognitivismo entendem os autores citados, a enfase

dada a interioridade psicologica do professor
- as suas informagoes e respectivas

fontes, o tratamento pedagogico dessa informagao e os processos de tomada de

decisao, em vez de se centrar apenas no comportamento exterior.

O pressuposto da teoria pratica e encontrado quando se abandona o

piano da "contemplagao teorica" simples e se procura uma orientagao para a

acgao quotidiana do professor (Blanco & Pacheco 1991), intervindo

reflexivamente no proprio processo de ensino do professor (as suas expectativas,

crengas, modos de abordagem do ensino, e processos decisionals:

pre-interactivo, interactive e pos-interactivo). Decorrente deste pressuposto, as

suas implicagoes no processo de formagao de professores tern potencialidades

na medida em que baseia a construgao do conhecimento na analise reflexiva da

na pratica (cf. Alarcao 1991; Blanco & Pacheco 1991; Hanke 1987; Hellison

Templin 1991; Sa-Chaves 1991).

Assim, a qualidade do processo ensino/aprendizagem pode ser

sinteticamente resumida em intengao e prestagao. Esta ultima avaliada pelak

qualidade do sucesso dos alunos, os seus comportamentos de aprendizagem eoj \

comportamento do professor que e responsavel por tais produtos; a primeira e \ \.

"avaliada" pela qualidade do sistema decisional do professor, e seus constructos\

mentais - os quais vao determinar a direcgao e os seus comportamentos de )

ensino ou as formas de perspectivar o processo ensino/aprendizagem. /
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Torna-se, entao, premente caminhar na investigagao do ensino, em1

complementar a denominada area de investigagao em Analise do Ensino com o<

estudo dos processos e constructos mentais dos professores, afim de sej

compreender o como e o porque do seu ensino.

Como enunciamos, o Modelo de Pensamento e Acgao do Professor

desenvolvido por Clark & Peterson (1986) aparece-nos assim, ao mesmo tempo,

como uma abordagemjieurj^tica e inspirativa do nosso trabalho.

No entanto nao se pense que esta encontrada a chave de todos os

problemas para o estudo cientffico do ensino. Alguns autores avisam-nos mesmo

para as dificuldades que iremos encontrar:

^^,"Jhis systematic study of the thought processes of teachers

demands/that researchers deal with serious technical, methodological, and

epistemological challenges. This research depends heavily on various forms

of self-report by teachers, and the central methodological problem deals

with how to elicit and interpret valid and reliable self-reports about cognitive

process." (Clark & Peterson 1986, 259).

O estudo destes processos e o foco de uma area de investigagao sobre o

ensino denominada Processos de Pensamento dos Professores [Teachers'

Thought Processes", ou simplesmente Pensamento do Professor - "Teacher

Thinking"] e contempla, segundo Clark $ Peterson (1986), tres grandes I

dimensoes que correspondem as tres categorias dos processos de pensamento

do professor:

- o planeamento do professor ["teacher planning"]
- as decisoes,

pensamentos e reflexoes pre ou pos-interactivas;

- os pensamentos e decisoes interactivas, durante a interacgao na sala

de aula.

- as teorias implicitas, pre-concepgoes e crengas dos professores, que

estes transportam para a actividade docente.

No entanto, outros tipos de investigagao tern emergido nos limites desta

recente area, e dificilmente se enquadram na classificagao proposta por aqueles

autores.
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A literatura refere a existencia de outros paradigmas alternatives.

Colocando a pessoa do professor como objecto de estudo, Vera^Villa (1988)

identifica^a-Brrjer^encja^deoutras abordagens alternativas: o paradigma ecologicoj
e o (paradigma pessoajj para alem dos paradigmas pressagio-produto

(designagao que encontra para a primeira fase da investigagao do ensino, que

caracterizamos), processo-produto e mediacional (conceito equivalente para

designar os processos de pensamento).

O paradigma ecologico, segundo o mesmo autor, esta ligado a utilizagao

da caracterfstica "ambiente", em trabalhos comegados a aparecer no final da

decada de 70: analise das relagoes mutuas entre as solicitagoes ambientais e as

respostas humanas. Os procedimentos privilegiados nestes estudos sao do tipo

etnometodologico (estudos de caso, etnograficos, qualitativos, clfnicos), a

imagem das pesquisas em antropologia.

A principal diferenga entre este paradigma e o anterior (Pensamento do

Professor), segundo Vera Villa (1988), e precisamente a consideragao dos

factores ambientais e de contingencia no processo de desenvolvimento pessoal,

nao se preocupando tanto com o docente e procurando integrar o ensino numa

dimensao mais vasta. Assim, nao considera apenas as variaveis decisionals do

professor, mas tambem as relativas a instituigao escolar. Trata- se de considerar o

processo ensino/aprendizagem, nao como um sistema mais ou menos

"independente" ou per si, mas de o confrontar com outras dimensoes, na procura

de um modelo global coerente e integrador.

No paradigma pessoal, embora o ensino possa ainda constituir o

contexto e objecto de referenda, o foco de preocupagoes centra- se na pessoa |
do professor

- os seus mecanismos cognitivos, afectivos, sociais ou emocionais, |(
inerentes a fungao docente, ainda segundo o mesmo autor.

Pretende-se, por um lado, conhecer os "caminhos" de cada educador, o

significado pessoal do que se percepciona e experimenta, bem como os meios

utilizados nesse "percurso". Por esta razao, os estudos neste ambito tomam

muitas vezes a forma de investigagao-acgao, recorrendo as historias de vida

pessoal e profissional do docente, entendido nao so como objecto de

investigagao, mas tambem como sujeito activo do (no) processo de pesquisa. O

ensino (entenda-se, a actividade docente) e estudado numa perspectiva

^fenomenologicaT)

De Landsheere (1989) distingue apenas dois paradigmas de
estudo das

^-
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variaveis de processo, segundo se siga uma orientagao behaviorista ou uma

orientagao cognitivista. Considera o paradigma processo-produto e um outro, que

constituiria um enriquecimento do anterior, assentando numa valorizagao do

papel dos seus agentes, que ele designa por paradigma das respostas

mediadoras (ou paradigma ecologico, consoante as estrategias de pesquisa

utilizadas).

Todos estes tipos de estudos, tern contribufdo para um melhor

conhecimento dos professores, das suas praticas e dos seus pensamentos (por

isso, a nossa opgao em os incluir na area do Pensamento do Professor).

Utilizando uma amostra de diversas linhas de investigagao, e sem querer ser

exaustivo ou esgotar todas as vias de investigagao, referiremos algumas das

direcgoes que estes tipos de estudos tern seguido:

- as pesquisas sobre os ciclos de vida ou as fases da carreira docente

(Huberman 1988; 1989a; 1989b; Sparkes, Templin & Schempp 1990; Templin,

Sparkes & Schempp 1991), caracterizando-se as atitudes pessoais e profissionais

dos professores ao longo da sua carreira;

- as investigagoes sobre a natureza e o significado dos problemas e

dilemas que o professor encontra nas suas aulas (Lyons 1990), caracterizando

situagoes crfticas na (da) sua pratica;

- os estudos sobre os problemas e preocupagoes praticas sentidas pelos

docentes no seu ensino (como p. ex., os estudos de Wendt era/. 1981; McBride

1984a; McBride era/. 1985; McBride etal. 1986; Wendt & Bain 1989; Behets 1990;

Matos ef al. 1991 ; citando so estudos no ambito do ensino em Educagao Ffsica);

- outros estudos investigam as expectativas sobre o ensino e a

aprendizagem, e a percepgao da auto-imagem docente (Arrigui & Young 1987; e

entre nos o estudo de Onofre 1991, continuando a citar apenas estudos do

ambito especffico da E.F.).

Estes estudos utilizam com frequencia estrategias de investigagao

comparando os modos e estados de pensamento entre professores com varios

nfveis de experiencia
- experientes vs. sem experiencia ["novice"], caracterizando

as varias fases do percurso de ser professor (estudantes-professores,

professores em fase de indugao profissional
- estagiarios, e com varios nfveis de

preparagao e de situagao na carreira docente), ou entao, aplica-se abordagens

centradas no estudo de caso, em que informadores-chave ["key informants"] sao
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utilizados como fonte privilegiada de obtengao de dados.

Nao inclufmos todos estes estudos na ultima dimensao proposta por

Clark & Peterson (1986) - Teorias Implfcitas e Crengas dos Professores, pois nao

sao tanto sistemas de referenda ou de legitimagao e pre-concepgoes defendidas

pelos professores sobre a educagao e o ensino, mas mais "condigoes" e

situagoes problematicas internas dos professores inerentes a fungao docente e a

orientagao especffica das actividades de ensino/aprendizagem.

Deste modo, propomo-nos acrescentar as tres categorias dos processos

de pensamento do professor citadas, segundo Clark & Peterson (1986), uma

quarta que engloba esta tematica, investigando os Problemas Praticos,

Dilemas, Conflitos e Condigoes dos Professores (e da Profissao Docente),

relativos ao modo de encarar a fungao (profissao) docente em termos gerais ou

as activi dades de ensino/aprendizagem em termos especfficos.

5. CONCLUSAO

A tensao latente entre paradigmas de estudo do ensino, em termos de

"ideologia de investigagao"
- de modelo, de metodos e procedimentos utilizados,

de pressupostos de pallida, e tambem no foco do estudo, nao significa para nos

uma oposigao, embora a logica de justificagao seja diferente. Antes deve ser

entendido como cumprindo fungoes diferentes na investigagao do ensino. No

entanto, seria facil demais dizer: "as vias sao'complementares!".

Reconhecemos que e de alguma economia teorica afirmar pura e

simplesmente que os modelos gerais e paradigmas de investigagao sobre o

ensino se completam. Importa referir onde e como se completam.

Alguns realgam o antagonismo entre o paradigma processo-produto e

suas variantes de aplicagao, e o paradigma pensamento do professor. Fazendo

um paralelismo, se partimos do postulado de que qualquer acto humano e

suportado por um sistema de constructos, tambem acreditamos que o estudo

cientffico do ensino sera melhorado se juntarmos ao que e ao como, o porque e

como, para a compreensao de todo o processo, como referem Clark & Peterson

(1986).

Utilizando uma figura de estilo, se para avaliar a dimensao de um

"iceberg" nao basta determo-nos sobre a parte emersa observavel, importando
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sobretudo a parte submersa (embora, atraves da parte emersa se calcule a I
dimensao da totalidade do "iceberg", nao sabemos a sua forma, a sua geometria),
tambem o estudo do ensino nao se pode confinar somente a parte observavel da

sala de aula, mas tambem a aspectos "submersos", os quais nao so condicionam

ou influenciam o comportamento, como representam o contexto psicologico emj
que decorre o acto de ensino.

Para Shulman (1986), a area do pensamento do professor e um domfnio

de pesquisa promissor, embora os seus resultados actuais nao tenham

comprovado as expectativas de pesquisa iniciais. Relembremos que ainda nacP

forneceram um conjunto de dados tao pertinentes e aplicaveis como os

proporcionados pela investigagao sobre a eficacia pedagogica.

Deste modo, as preocupagoes de pesquisa sobre o ensino centram-se

"[...] por um lado, em descrever, compreender e explicar os factores e as

condigoes que, nos contextos mais diversificados e considerando os varios

dominios de desenvolvimento do educando, favorecem e promovem o sucesso

pedagogico e, por outro lado, em conhecer os objectivos do professor, as suas

intengoes e propositos, a fim de interpretar e compreender o significado da sua

actividade." (Carreiro da Costa 1991, 15).

Esta preocupagao e justificada. Muitos dos designs dos estudos na area

do Pensamento do Professor sao limitados: tentam compreender a actividade

mental do professor isoladamente, e sem a referenda ao processo

ensino/aprendizagem e aos seus efeitos. As crfticas ao paradigma"!

processo-produto foram hipervalorizadas, e* os meritos deste paradigma de

estudo do ensino foram omitidos. Deste modo, pensamos que, efectivamente, o I

modelo de acgao e pensamento de Clark & Peterson (1986) e um modeloj
integrador para a investigagao sobre o ensino.

Em relagao ao paradigma processo-produto, se as concepgoes sobre a

Educagao e o Ensino, os protocolos seguidos nos trabalhos de investigagao, as

abordagens objectivas, comportamentais e publicamente observaveis levaram (e

ainda levam) muitos pensadores e investigadores da Educagao em apelidar de

"behaviorista" as abordagens que estudam a eficacia e o rendimento educative

de reducionista a perspectiva do processo de aprendizagem e de tecnocrata a

visao do processo de ensino,
observemos as seguintes citagoes:

- "[...] mede-se a qualidade de aula de pratica pelo numero de

execugoes que cada aluno realiza" Este postulado propoe um criterio para a
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avaliagao da qualidade do ensino atraves da natureza da participagao do aluno

nas tarefas de aprendizagem, em termos de quantidade de comportamentos

substantivos, medigao essa que pode ser efectuada, quer em duragao

["time-on-task"], quer em numero de ensaios ["criterion trials"];

- "Medidas de organizagao nao devem concorrer para o desperdicio de

tempo. O professor nao deve perder tempo procurando na mente exemplos, nem

escrevendo-os durante a aula, no quadro-negro. Os diagramas devem ser

preparados com antecedencia" Trata-se de uma proposigao que coloca a enfase

numa habilidade tecnica de ensino destacada pela literatura sobre a qualidade do

ensino, e destinada a gerir com maior eficacia o tempo de aula;

- "Se dissemos que o progresso dos rendimentos e uma fungao do

numero de repetigoes, aqui deve ser acentuado que apenas as execugoes

corretas agem aumentando o rendimento de uma reagao. Portanto, se o aluno

comete erros no exercicio, este nada concorre para o progresso da

aprendizagem." Factor relacionado com a taxa de sucesso do aluno na

habilidade-criterio, que os estudos sobre o ALT realgam;

-

"[...] a certeza da execugao e vehficada pela percentagem de erros."

Constructo na linha de pensamento do anterior, similar ao pressuposto dos

estudos sobre o ALT, em que se toma como criterio de uma execugao de

sucesso do aluno quando a percentagem de erros e inferior a 20 %;

- "Os erros devem ser imediatamente corhgidos e, entao, retificados pelo

aluno: somente quando o erro e seguido de uma execugao correta, consegue-se

progresso." E o princfpio que faz realgar o papel do feedback, do reforgo da

prestagao e posterior acompanhamento do aluno pelo professor (ciclo de

feedback), contribuindo para o seu aperfeigoamento.

Estas citagoes sao tfpicas de um autor identificado com o paradigma

processo-produto na investigagao do ensino, que alguns apelidariam, como

dissemos, de inspiragao "behaviorista" em relagao a abordagem da eficacia e do

rendimento no ensino, de reducionista na perspectiva do processo de

aprendizagem e de tecnocrata na visao do processo educative

No entanto, o autor citado e Hans Aebli (1970, respectivamente, pp. 219,

219, 220, 237, e 220-1), eminente pedagogo, conhecido como um dos primeiros

educadores que tentou aplicar as ideias de Jean Piaget a sala de aula, e seu

continuador. De modo algum, este autor pode ser conotado com ideias e praticas
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behavioristas, sendo considerado como um autor do movimento construtivista.

Entao qual o significado destes postulados, defendidos por um pedagogo do

"construtivismo"?

Em primeiro lugar, registe-se o caracter visionario do autor e a sua

anterioridade em relagao a investigagao fundamental sobre a eficacia pedagogica:
este livro foi escrito em 1959 e os primeiros trabalhos que conceptualizararrTa"
variavel ALT remontam aos anos sessenta e nove e setenta (Brophy & Good

1986). ~^_

Em segundo lugar, que melhor argumento para destacar a fungao dos

estudos sobre a eficacia do ensino, que a palavra de um autor nao conotado com

as posigoes "positivistas" sobre a Pedagogia?

Finalmente, gostarfamos de terminar este capftulo com uma ideia.

Expusemos que nao faz sentido opor as varias abordagens na investigagao sobre

o ensino. Assim, devemos considerar as varias abordagens como constituintes de

um "espectro metodologico", nao se caindo na concepgao idiossincratica da

nogao de versus, antes realgando as caracterfsticas de cada abordagem e os

papeis que cada uma pode desempenhar no estudo cientffico do ensino,

consoante os objectivos da investigagao.

A fungao deste "espectro metodologico" devera ser, assim, de servir de

referenda a pesquisa, e no qual nos moverfamos em fungao dos objectivos e dos

objectos de pesquisa, respondendo aos desafios dos problemas e hipoteses

encontradas.

Foquemo-nos agora, no proximo capftulo, na analise especffica da

literatura em relagao as areas de investigagao mais directamente relacionadas

com o nosso estudo, comegando com os pensamentos e decisoes

pre-interactivas de ensino.
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A INVESTIGACAO NA AREA DO PENSAMENTO DO PROFESSOR

Apresenta-se neste capftulo as principals orientates da investigagao no

dominio do Pensamento do Professor e os resultados de pesquisa mais

significativos, bem como as suas implicates para o ensino e para a formagao dos

agentes de ensino.

1. O PLANEAMENTO DO PROFESSOR

O planeamento do professor ['feacfter planning'] e um dos temas

centrais na area dos processos de pensamento do professor. Em primeiro lugar,

porque a concepgao e estruturagao do ensino/aprendizagem e um processo

pessoal, fntimo e mental por excelencia; segundo, porque o planeamento docente

constitui um1' interface entre currfculo e ensino (Clark & Yinger 1987), quer na

dimensao do "currfculo percebido", quer na dimensao normativa e formal - o

programa escolar e demais normas de funcionamento escolar.

Deste modo, o planeamento e o processo pelo qual os docentes aplicam

os programas escolares, cumprindo a importante fungao de os desenvolver e

adaptar as condigoes do cenario de ensino
- caracterfsticas da populagao escolar

e do meio envolvente, do estabetecimento de ensino, e dos alunos das diferentes

turmas: "Teacher planning is the major tool by which teachers manipulate the

environments that later shape and control their own behavior" (Clark & Yinger

1979, 164).

Por esta razao, o conceito de Desenvolvimento Curricular tambem pode

ser encarado a um nfvel micro, ao nfvel das actividades do professor: tradugao

das normas programaticas, sua aplicagao as caracterfsticas do meio social, da

escola e dos alunos, e o planeamento e desenvolvimento dos processos

formativos conducentes a consecugao das metas educativas.

Esta tarefa consiste num trabalho que comporta varios nfveis de

planeamento, desde o nfvel de piano escolar anual (ou pluri-anual), ao piano de

unidade didactica ou tematica, ao piano semanal e diario, e ao piano de aula ou

ligao.

Estas ultimas dimensoes caracterizam-se, para alem de constitufrem

pianos de curto prazo de realizagao, por serem desenvolvidas como uma tarefa
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predominantemente individual, enquanto que os nfveis de planeamento de medio

ou de longo prazo sao geralmente tarefas que dizem respeito a cada grupo

disciplinar ou a toda a escola, e, por isso, sao empreendimentos colectivos do

corpo docente (e ate, em certos casos, tern a colaboragao de outras entidades

exteriores a escola).

2. AS DECISOES DE ENSINO

O estudo das decisoes e do processo decisional encontra hoje um largo

campo de estudo na actividade humana. Originariamente, estes estudos

estabeleceram uma area de pesquisa - a teoria da decisao (ou teoria das

decisoes), tendo sido concebida para estudar os comportamentos observados

num campo particular: o da economia, consistindo no estudo "[...] de la nature et

de la fagon dont les decisions sont prises ou devraient etre prises." (Combs,

Dawes & Tversky 1970 apud Charlier & Donnay 1985, 1).

Assim, tomando por hipotese que as escolhas colocadas pelos actores

economicos sao escolhas racionais, os economistas postularam a racionalidade

do agente economico e tentando apreender esta racionalidade atraves de

modelos matematicos (Charlier 1986/7). Para alem do campo economico, a teoria

da decisao teve aplicagoes noutros domfnios, entre os quais o educative

A teoria da decisao, na sua aplicagao ao ensino e a aprendizagem, ao

professor e ao aluno, procura igualmente ^sclarecer-nos sobre a tomada de

decisao, as suas fontes e influencias, assim como os processos de recolha, de

tratamento da informagao, e, finalmente, o estudo do objecto e do produto obtido

- a decisao.

As decisoes de ensino tern sido classificadas em tres tipos, consoante a

sua ocorr§ncia em relagao ao momento de intervengao pedagogica do professor:

(a) antes da interacgao na sala de aula, tendo como fungao a estruturagao desse

processo; (b) as decisoes de ensino tomadas durante a interacgao; e, (c) as

decisoes apos a aula ter terminado.

A literatura da especialidade (Calderhead 1984; Clark & Peterson 1986;

Marcelo 1987) refere Ph. W. Jackson ("L/fe in the Classrooms", 1968) como um

dos investigadores que primeiro caracterizou as decisoes de ensino,

diferenciando aquelas que os professores tomam antes de ensinar, das tomadas

quando estao em interacgao com os alunos, e das que se referem a avaliagao e
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reflexao apos a intervengao, diferenciando os contextos da actividade do

professor.

No entanto, ja Mosston (1966), anteriormente, atraves da analise

detalhada das varias possibilidades de ordem estrategica de actuagao dos

professores e das decisoes que caracterizavam cada uma das formas particulars

encontradas - os estilos de ensino, tinha identificado e sistematizado as variaveis

decisionals da anatomia de cada estilo de ensino em decisoes previas a aula,

decisoes de execugao e decisoes de avaliagao.

O estilo de ensino identifica a estrategia operacional de actuagao do

docente em cada episodio de aula, como p. ex., o estilo de ensino por descoberta

guiada, entre outros. Ao conjunto teorico de alternativas de estilos de ensino,

chamou espectro dos estilos de ensino.

Assim, observou a estrutura decisional dos varios estilos de ensino

passfveis de utilizagao por parte dos professores, dentro do espectro de estilos

de ensino, identificando as decisoes implicadas, concluindo pela natureza

diferente dos requisitos de organizagao, mas tambem pelos seus efeitos

educativos e pressupostos de aprendizagem, consoante se optasse por um estilo

de ensino ou por outro.

As decisoes previas a aula
-

'pre impact set', como as rebaptiza (Mosston

1981), correspondem as decisoes de planeamento (Quadro 1).

As decisoes de execugao
- 'impact set', tomam-se a partir do momento

de contacto e interacgao entre professor e alunos, e constam da implementagao

das decisoes de pre-impacto, bem como das decisoes de ajustamento, tomadas

na eventualidade de discrepancia ou alteragao em relagao as decisoes

previamente tomadas.

Finalmente, temos as decisoes de avaliagao
-

'post impact set', as quais

podem realizar-se depois de terminada a aula ou mesmo durante o perfodo de

aula, se se referem a avaliagao de um episodio de ensino (Quadro 2).
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Quadro 1 - Decisoes de Pre-lmpacto (Mosston 1981)

1 . Objectivo de um episodio
2. Selecgao do estilo de ensino

3. Antecipagao do estilo de aprendizagem
4. A quern ensinar

5. Materia de ensino. Envolve quatro decisoes adicionais:

(a) Porque esta materia; (b) Quantidade; (c) Qualidade; (d) M3 Sequencia
6. Onde ensinar

7. Quando ensinar. Categoria relativa a decisoes de tempo:

(a) Infcio da actividade; (b) Cadencia e ritmo; (c) Duragao; (d) Paragem da

actividade; (e) Transigoes entre tarefas; (f) Fim do episodio.

8. Postura ['posture']

9. Vestuario e apresentagao dos alunos

10. Comunicagao

1 1 . Questionamento

12. Disposigoes organizacionais

13. Parametros

14. Clima

15. Avaliagao dos procedimentos e dos materials

16. Outras decisoes previas

Quadro 2 - Decisoes de Pos-lmpacto (Mosston 1981)

1 . Recolha de informagao sobre a prestagao

2. Avaliagao da informagao de acordo com um criterio

3. Feedback ao ou aos alunos

4. Avaliagao do estilo de ensino seleccionado

5. Avaliagao do estilo de aprendizagem

Para Mosston, a grande preocupagao e unidade de referenda do seu

trabalho e o aluno. Assim, um episodio de ensino e definido pelo tempo dedicado

a uma situagao de exercfcio e pelos actos de ensino que originam e acompanham

essa pratica
-

p. ex., o feedback pedagogico constitui uma decisao de avaliagao.

Para alem das mencionadas, varias tern sido as designagoes utilizadas

para nomear as decisoes de ensino. Na literatura encontramos referenda a

termos similares para aquelas tomadas antes da aula, mais usualmente
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designadas por 'preactive decisions' (e que nos preferimos traduzir por decisoes

pre-interactivas), como 'preinstructional decisions' (Shavelson, Webb & Burstein

1986), 'planning behaviors' (Twardy & Yerg 1987) [note-se que e utilizado

"objectivamente" a manifestagao exterior do acto, o "comportamento", e nao a sua

dimensao mais "interna": a decisao], 'decisions programmes' (Charlier & Donnay

1985), decisoes de pre-ligao, decisoes nao imediatas, factores pre-instrucionais,
variaveis de programa, decisoes de planeamento, etc..

Para as decisoes de ensino tomadas durante a aula, a designagao mais

frequentemente utilizada, a qual reune um grande acordo, e decisoes

interactivas ['interactive decisions']; no entanto, referenciamos ainda algumas

outras designagoes como 'decisions en cours o" action' (Charlier & Donnay

1985), decisoes de processo, factores durante a instrugao, entre outros.

Para as decisoes da fase posterior a aula -

'pos active decisions' (que

nos traduzimos por decisoes pos-interactivas), os estudos existentes sao em

numero muito reduzido. Mesmo assim, encontramos os termos 'reflexive

teaching' (Canning 1991), decisoes reflexivas, decisoes de avaliagao, e decisoes

de balango. Mosston & Ashworth (1986) retomarao a designagao de 'post impact

decisions' apenas para as tomadas de decisao posteriores a um episodio de

ensino.

Calderhead (1984) propoe ainda outra classificagao das decisoes, em

fungao do seu tempo de latencia, i. e., do Jempo que medeia entre a fungao de

concepgao, de decisao ou de pilotagem e a fungao de execugao ou de aplicagao

na pratica:

(a) as decisoes reflexivas, as quais representam constructos mais gerais

em relagao ao processo ensino/aprendizagem, tais como a selecgao da estrategia

de ensino, a estruturagao dos conteudos e das situagoes de exercfcio, a

determinagao de metas terminals ou o modelo de avaliagao; De Ketele (1979)

designa-as por macro-decisoes;

(b) as decisoes imediatas (ou micro-decisoes, segundo De Ketele 1979),

caracterizadas por um tipo de raciocfnio rapido e muitas vezes intuitive,

representando grande parte das decisoes interactivas, principalmente em

situagoes nao esperadas: 'Many evereday actions in fact depend upon snap

judgements or quick intuitive decision-making: (op. cit., 2); e,

(c) as decisoes de rotina (ou muito simplesmente, rotinas),
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automatizadas, respondendo prontamente a situagoes ja vividas ou analogas:

'[...] still others decisions have become such a commom aspect of classroom

practice that they are made automatically.' (op. cit., 2), e que correspondem ao

reportorio de rotinas de ensino estabelecidas. Este tipo de decisao tern grande

implicagao na definigao da caracterfstica 'expertise', aplicada aos docentes

(Berliner 1987; Bloom 1986a; Calderhead 1984; Leinhardt, Weidman & Hammond

1987; Marcelo 1987; Yinger 1987). A este aspecto nos referiremos mais

detalhadamente, pelas suas repercussoes no processo de planeamento e de

intervengao, e na qualidade do ensino.

No entanto, Postic (1977) interroga-se criticamente sobre a possibilidade

de reduzir o acto de ensino do professor a estas actividades, quando outras

existem e com um lugar igualmente determinante no acto educative A este

respeito, estamos de acordo com este autor em nao circunscrever a actividade

educativa do professor, apenas confinada as paredes da sala de aula.

Deste modo, a actividade educativa do professor e composta por diversas

competencias em varias dimensoes de actuagao, as quais integradamente

concorrem para a eficacia da fungao docente (De Landsheere 1976).

Por conseguinte, o conceito de acto de ensino deve ser considerado mais

restrito que o de acto educativp, reportando-se a actividade que se relaciona mais

directamente com a acgao de ensinar, de interagir com os conteudos e com os

alunos. Para nos, e como referenda, acto jle ensino engloba, quer a actividade

interactiva na sala de aula, quer as decisoes mais directa e imediatamente

comprometidas com essa fungao
- as decisoes previas de preparagao e de

planeamento das aulas e das unidades de ensino-aprendizagem, e as decisoes

de ensino posteriores a aula, de avaliagao ou de balango dessa actividade.

Sob o conceito de acto educativo, naturalmente mais lato, estarao

inclufdas actividades docentes como conversas informais com os alunos, debates

no seio do grupo disciplinar, contactos com os pais e encarregados de educagao

ou decisoes sobre a organizagao e gestao do estabelecimento de ensino, so para

citar alguns exemplos.

Deste modo, quando aplicarmos o conceito de acto de ensino, estamos a

referir-nos ao seu sentido restrito, a actividade mais substantiva do processo

ensino/aprendizagem.

Mais tarde, Jackson (1979 apud Marcelo 1987) enunciaria que uma das
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maiores diferengas entre a conduta docente pre-interactiva e a interactiva estava

na qualidade da actividade intelectual em que o professor e implicado. Assim, o

comportamento pre-interactivo seria mais ou menos deliberado, enquanto que

numa situagao de interacgao o comportamento do professor seria mais ou menos

espontarieo, e qualitativamente menos racional.

2.1. O PROCESSO DE DECISAO

As condigoes a partir das quais se estabelecem os processos de decisao

nao sao ainda totalmente conhecidas. Parece ser evidente que o ser humano

tende a centrar-se em regras de escolha simples, evitando integrar toda a

informagao disponfvel para formular a sua decisao, processo que seria

necessariamente moroso.

Em relagao a actividade decisional do professor, Charlier (1986/87)

caracteriza-a do seguinte modo: em geral as decisoes de ensino e as escolhas

que implicam sao tomadas a partir de um numero reduzido de informagoes

seleccionadas e disponibilizadas, e nao a partir de um processo em que se trata

toda a informagao disponfvel.

E por demais evidente que os professores nao actuam em situagao de

aula segundo um processo de pensamento estritamente racional. Num primeiro

momento, a primeira impressao de um "observador menos atento" seria

considerar as escolhas pedagogicas algo aleatorias, e de acusar ate os

professores de irracionalidade.

Para Clark & Peterson (1986), em vez de se criticar os professores,

alguns dos aspectos da sua actividade mental (a intuigao, o idealismo e as

relagoes afectivas) foram compreendidos como elementos determinantes do seu

trabalho.

Alem do mais, reconheceu-se que um pensamento do tipo racional e

logico nao seria necessariamente o meio mais apropriado para resolver

problemas de ensino. Pensemos ainda no que aconteceria se, em relagao p. ex.

as decisoes interactivas de ensino, um professor tivesse de recolher todas os

dados possfveis, de verificar toda a informagao disponfvel a esse respeito, de a

interpretar e tratar, para so depois, entao, tornar uma decisao. Quando se

dispusesse a tornar essa decisao, os
alunos ja la nao estariam, porque entretanto

a aula tinha acabado.
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No entanto, os docentes efectuam escolhas racionais, em fungao dos fins

perseguidos e dos meios disponfveis (como se se tratasse de um processo de

resolugao de problemas), representam estrategias, tragam cenarios e antecipam

ate com uma margem de erro por vezes minima alguns factores contingentes que

emergem durante o processo ensino/aprendizagem.

Tal como o trabalho cientffico, formulam mesmo altemativas de

implementagao e de resolugao de problemas, as quais representam autenticas

hipoteses, e descobrem ate solugoes didacticas que a investigagao e a teoria

depois irao comprovar.

A existencia de altemativas de acgao esta associada a capacidade de

prever (ou de representar) varios cenarios de ensino, de mobilidade intelectual e

de uma atitude de antecipagao para enfrentar factores de contingencia. Aplicado

a situagao de planificagao e de ensino, indica-nos um processo intelectual mais

plastico, em que o docente tern como recurso as altemativas consideradas, bem

como as varias combinagoes possfveis, recorrendo a essas formas na fase

interactiva, aumentando consideravelmente a sua capacidade potencial de acgao.

Atraves de um estudo etnografico e de acompanhamento de quatro

professores, sobre os fundamentos das decisoes de planeamento, Placek (1984)

verificou que os professores decidiam frequentemente sobre as actividades de

ensino/aprendizagem a partir de criterios associados a aspectos nao

directamente relacionados com a aprendizagem dos alunos. Referencias como a

"experiencia do professor", a "salvaguarda da seguranga dos alunos", os

"recursos", e a "atitude do aluno", foram aspectos que estiveram na origem das

decisoes.

Esta configuragao de atribuigoes associada a "atitude do aluno" surgiu

como o factor mais referenciado, de par com a ausencia de alusao a natureza da

aprendizagem, conduziu Placek (1984) a considerar a ideia de sucesso dos

professores em alunos "ocupados, felizes e bem comportados" ['busy, happy,

and good']. No entanto, o estudo de Stroot & Morton (1989) contraria estes

dados, referindo que os professores da sua amostra, quando do planeamento,
se

preocupavam com a aprendizagem dos alunos.

Como aspecto essencial, alem de constituir o objecto essencial do nosso

estudo, retira-se um pressuposto fundamental do processo decisional docente: a

influencia da estrutura decisional pre-interactiva na estrutura de condutas na sala

de aula.
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Apenas mais uma nota. De acordo com a nomenclatura por nos utilizada,

preferimos usar a expressao Pensamentos Pre-lnteractivos, ao inves da

utilizagao da designagao Decisoes
....

mais habitual na literatura, na medida em

que grande parte dos constructos da fase pre-interactiva de ensino nao se

manifestam necessariamente sob a forma de decisoes efectivas a implementar na

fase interactiva de ensino, mas de proposigoes, preocupagoes ou

pre-concepgoes sobre o processo de ensino e de aprendizagem, e mesmo de

constructos mais gerais sobre processos de educagao, socializagao ou teorias de

ensino.

Deste modo, utilizaremos o conceito Decisoes quando estiver em causa

escolhas deliberadas, de entre as altemativas consideradas, e Pensamentos num

sentido mais amplo, englobando, nao so as decisoes de ensino, mas igualmente

outros constructos que nao representam decisoes efectivas, constituindo

proposigoes ou assumpgoes do docente de relevo para o objecto do nosso

estudo.

No ponto seguinte, abordaremos o papel e a natureza dos pensamentos

e decisoes pre-interactivas de ensino.

3. PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS

Os pensamentos e decisoes pre-interactivas representam, como

dissemos, os constructos previos dos professores a intervengao pedagogica, por

isso a designagao de decisoes de planeamento.

A fungao destas decisoes e consensual na literatura: contribuem para a

redugao da ansiedade e da incerteza, permitem uma estruturagao e uma

visualizagao previa da intervengao, reduzindo a sua aleatoriedade e tentando

prever os limites provocados pelas factores de contingencia, e, principalmente,

ligam pensamento e acgao:

"[...] the most obvious function of teacher planning is to transform and

modify curriculum to fit the unique circunstances of each teaching situation."

(Clark & Yinger 1987, 88), cumprindo o papel de 'interface' que caracterizamos

no infcio deste capftulo.

Relativamente a investigagao na area do planeamento docente, dos oito

estudos recenseados por Clark & Peterson (1986), a maioria das amostras sao
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reduzidas - dois estudos abrangem 78 e 40 professores, e os restantes de um a

12 professores. Focavam-se, na sua maior parte, num tipo de piano de entre os

oito encontrados (semanal, diario, de unidade, de longo prazo, de ligao, de curto

prazo, anual e terminal), nao se retendo, contudo, as ligagoes e os macanismos

de relagao entre eles.

De salientar que a maioria destes estudos decorreram no ensino

elementar (similar ao 12 Ciclo do Ensino Basico), em que o aspecto disciplinar

especffico nao esta tao presente, pois o ensino e de tipo globalizante. Todos

estes estudos se centraram no ensino elementar e na educagao pre-escolar, a

excepgao de tres, que acompanharam docentes de quadros disciplinares

especfficos.

As situagoes de pesquisa foram variaveis. No entanto, a maioria decorreu

em ambientes controlados (laboratoriais, ou situagoes simplificadas - em numero

de alunos e/ou em tempo de sessao, inferior a unidade lectiva de referenda). O

perfodo de duragao das experiencias foi tambem variavel.

Os metodos utilizados consistiram, a excepgao de tres estudos, na

combinagao e complementaridade de tres tecnicas (observagao e abordagem

etnografica, entrevista, relatos escritos, analise de pianos escritos, simulagao,

verbalizagao e entrevista de estimulagao da memoria).

Uma das caracterfsticas que resisaltam destes estudos e o papel

relativamente insignificante do piano de aula (escrito, assinalemos), mormente nos

professores experientes, ja que os programas de formagao de professores

privilegiam com grande enfase este aspecto didactico.

Por outro lado, o piano de aula no ensino elementar e um tipo de piano

nao pertinente, ja que os resultados apontam para que os profesores deste grau

de ensino valorizem mais os pianos de unidade, semanal ou diario. O mesmo nao

devera acontecer nos graus de ensino de estrutura curricular disciplinar, ja que a

aula e uma unidade de referenda.

Por esta razao, procuramos na revisao da literatura privilegiar, tanto

quanto possfvel, os graus de ensino similares aqueles em que decorreu o nosso

estudo, pois a educagao pre-escolar e o ensino elementar colocam questoes

didacticas diferenciadas em relagao a um ambiente disciplinar (regime de

docencia, unidade temporal de referenda, etc.): "The influence of teacher

planning on classroom behavior in the teaching of preschool children seems to
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be somewhat different from that observed in higher grades." (Clark & Peterson

1986, 267).

Finalmente, o planeamento dos professores observados (e aqui, mais

uma vez reafirmamos a diferenciagao entre o ensino globalizante e o ensino

disciplinar) nao se prende muito, na sua grande maioria, com aspectos

especfficos da instrugao. No entanto, pesquisas ulteriores rebateram estes

resultados em relagao aos ambientes disciplinares, como veremos.

A investigagao sobre o ensino, tern definido o processo de planeamento
do professor de duas formas, tal como afirmam Clark & Yinger (1987):

-

por um lado, numa dimensao cognitiva, segundo a qual o planeamento
e uma actividade mental interna do professor, i.e., o conjunto de processos

psicologicos atraves dos quais uma pessoa perspectiva o futuro, como uma

conjugagao de fins, de meios e de condigoes, e constroi uma estrutura que guia
as suas acgoes:

"First, planning is a basic psychological process in which a person

visualizes the future, inventories means and ends, and constructs a framework to

guide his or her future action -

'thinking in the future tense'" (Clark & Yinger 1987,

86), e,

-

por outro lado, segundo uma dimensao e acepgao mais externa, referida

aos actos e passos concretos que o professor demonstra quando esta a planear:

"At another level of abstraction, planning could be defined (somewhat

circulary) as 'the things that teachers do when they say that they are planning."

(id., ibid.).

Por esta razao, alguns autores falam mesmo em "comportamentos de

planeamento", em vez de decisoes pre-interactivas, como e o caso de Imwold ef

a/. (1984), Twardy (1984) e Twardy & Yerg (1987).

De salientar que a tematica planeamento nao se reduz apenas as

decisoes anteriores a aula, pois que as decisoes posteriores, embora de natureza

diferente, sao tambem consideradas como decisoes de planeamento. Esta opgao

e devido a dois factores: em primeiro lugar, as decisoes pos-aula permitem o

balango da aula e do seu piano (o que foi prescrito); por outro lado, representam

o primeiro momento de planeamento, proporcionando uma "ponte" com as
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decisoes de planeamento para a aula ou aulas seguintes (Placek 1984).

3.1. PROCESSOS E FACTORES QUE INFLUENCIAM O PLANEAMENTO

Num segundo objectivo de pesquisa, tentou-se descrever o processo

cognitivo de planear, procurando comparar varios modelos teoricos com os

passos, procedimentos e categorias mentais que compoem o processo de

planeamento dos professores.

O modelo tyleriano de planeamento foi durante muitos anos usado por

geragoes de professores (e ainda hoje o e), os quais tern sido preparados e

ensinados a utiliza-lo. No entanto, so nos anos setenta e que algumas

investigagoes comegaram a examinar os processos de planeamento usados

pelos professores e a comparar a sua elaboragao com o que foi prescrito.

Num dos primeiros estudos sobre o planeamento do professor, Taylor

(1970 apud Taylor & Richards 1987) analisou-o em professores do ensino

secundario de Ingles, Geografia e Ci§ncias. Empregou varios metodos -

discussao em grupo, analise de pianos escritos e um questionario, administrado a

261 professores. Os resultados mais significativos foram:

- caracterizou o processo de planeamento como do tipo intuitivo, baseado

na experiencia dos docentes, e afastando-se da sequencia "logica" do modelo de

planeamento tyleriano;

- o tema mais comum encontrado foi o destaque as necessidades dos

alunos, seus interesses e aptidoes; a seguir, por ordem de importancia, os

elementos didacticos referidos eram materias, objectivos e metodos de ensino; os

restantes elementos mereceram pouca importancia;

- ao planear os professores comegavam pelo contexto de ensino -

selecgao e ordenagao da materia, tempo consagrado ao ensino e metodos a

utilizar; em seguida, consideravam as atitudes e interesses dos alunos, com a

possibilidade de poder influenciar as decisoes tomadas. Fins e objectivos

somente aparecem num terceiro estadio; por ultimo era inclufdo especificagoes

dos metodos de ensino, justificagoes curriculares e a avaliagao, a luz dos

objectivos e interesses dos alunos.

Continuando esta linha de pesquisa, Zahorik (1975 apud Calderhead

1984, Clark & Peterson 1986, e Clark & Yinger 1987) comparou o uso de
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objectivos comportamentais ['separate ends-means model', segundo a

designagao de Eisner], e de modelos que integram fins e meios ['integrated
ends-means model'], o qual perspectiva os objectivos como implfcitos ou

integrantes das actividades.

Solicitou a 194 professores para listarem por escrito as decisoes previas

que tomam ao ensino interactive, assim como a sua sequencia. Os tipos de

decisoes mais referidas respeitam as actividades dos alunos (81 %), conteudo ou

materia (70 %), objectivos (56 %), material (56 %) e avaliagao (35 %). A decisao

mais frequentemente tomada em primeiro lugar foi sobre conteudo (51 %),

seguida por objectivos de aprendizagem (28 %). Zahorik conclufu que as

decisoes de planeamento nem sempre seguem linearmente o modelo de Tyler,

pois os objectivos nao constituem uma importante decisao de planeamento

(assinalemos, quando tornados isoladamente).

Tomando estes estudos como exemplos, nos primordios os estudos

foram essencialmente descritivos, procurando assinalar a frequencia e

intensidade de pensamentos, codificados segundo as categorias didacticas, bem

como os tipos de pianos que os professores valorizavam e as fungoes que o

piano satisfazia.

Uma outra via privilegiada de estudo consistiu na comparagao de

professores com varios nfveis de experiencia, estatuto profissional ou com nfveis

diferenciados em relagao aos resultadqs de aprendizagem nos alunos -

professores "mais" e "menos" eficazes, diferenciados pelos estudos do tipo

processo-produto.

Comparando docentes experientes com professores em infcio de carreira,

Calderhead (1984) caracteriza os mais experientes como capazes de planear e

implementar um leque variado de aulas, de uma forma expedita e rapida,

movimentando-se nas suas varias actividades estabelecendo "[...] familiar

sequences of activities and cope routinely with a familiar range of classroom

difficulties, interruptions and challenges." (op. cit., 12).

Neste sentido, uma decisao simples e imediata para o professor

experiente
- uma rotina, pode requerer uma decisao consciente para o iniciado,

com os respectivos custos acrescidos em termos de tempo e de pensamento

para realizar as mesmas tarefas. As rotinas tern, entao, uma fungao importante:

reduzem a complexidade do cenario de ensino (Leinhardt, Weidman & Hammond

1987), facilitando a tomada de decisao
dos professores.

"
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Do mesmo modo, Touchon (1989, 26) define rotinas de ensino como "[...]
des schemes interiorises reproduisant des plans o" action (sous forme d' images

operatives, par example) [...]", destacando uma via de pesquisa que avalie a

ligagao entre a improvisagao, o saber estruturado e as decisoes de planeamento.

Avanga a hipotese de grande parte da improvisagao docente ter origem em

rotinas interiorizadas, provenientes da memoria de pianos anteriores e sua

implementagao na pratica.

Decorrente deste aspecto, um exemplo de uma vantagem dos

professores com experiencia situa-se no diagnostico de alunos - os professores
mais experientes parecem "conhecer" melhor as suas classes (mesmo antes de

interagir plenamente com elas) e o tipo de contexto familiar dos alunos; tern uma

ideia do grau de conhecimento e capacidade que esperam dos alunos, bem

como daqueles que necessitam de apoio especial; simulam ou identificam os

tipos de experiencia previa que os alunos terao tido, assim como os tipos de

actividade com que os alunos se motivam fora da escola (Clark & Peterson 1986).

Assim, a caracterfstica 'expertise', aplicada aos docentes, significa que

estes reconhecem e representam melhor os problemas, utilisando uma gama de

unidades funcionais (esquemas, rotinas), desenvolvem capacidades de pesquisa,

avaliagao e geragao de cenarios e altemativas, concentram-se no esencial com

um baixo fndice de detalhe, e simulam a acgao previamente a sua execugao

(Berliner 1987; Bloom 1986a; Calderhead 1984; Marcelo 1987; Yinger 1987).

Destacando a "linguagem da pratica" como o instrumento mais importante da

profissao docente, Yinger (1987, 294) afirma que "[...] attaining expertise seems to

involve the mastery of a unique set of symbols and operations
-

mastery of a

language ofpractice"

Um outro aspecto importante relaciona-se com as condicionantes das

tomadas de decisao. Calderhead (1984) distingue dois tipos de condicionantes

para as tomadas de decisao: condicionantes ffsicas, tais como o tamanho e a

composigao da turma e dos materials disponfveis, e condicionantes de ordem

conceptual ['ideological constraints'], com base nas crengas, valores e

expectativas sobre o conteudo, meios e fins do processo ensino/aprendizagem,

que muitas vezes determinam
o leque de possibilidades de escolha e decisao.

Em relagao aos recursos e fontes que condicionam o planeamento, num

estudo sobre o planeamento anual, Clark & Elmore (1981 apud Clark & Yinger

1987) verificaram que os principals eram: (a) os materials curriculares, com

especial incidencia para os manuais escolares, suporte do ensino, (b) a sua
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memoria e experiencia de ensino durante o ano previo, e, (c) o calendario para o

ano lectivo.

Igualmente, Ben-Peretz (1975) da-nos uma perspectiva similar deste

processo, acentuando que a reflexao sobre o ano lectivo anterior, em termos de

modificagoes do conteudo, sequencia e ritmo planeado de ensino, serve para

integrar a sua experiencia com os manuais escolares. Outros estudos confirmam

a poderosa influencia dos manuais escolares em alguns quadros disciplinares, a

excepgao do estudo de Floden etal. (1981).

No ensino em Educagao Ffsica, num estudo exploratorio que efectuamos

(Januario 1987), o uso de livros e manuais escolares e restrito - alias, este e um

fenomeno relativamente recente nesta disciplina, e, quando usado cumpre,

sobretudo, uma fungao de reforgo da informagao do professor.

3.1.1. PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS NO ENSINO EM

EDUCAQAO FISICA

No domfnio particular do ensino em Educagao Ffsica, os resultados e os

metodos utilizados nao diferem significativamente das restantes areas

disciplinares, apenas havendo algumas diferengas pontuais.

Grande parte dos estudos demonstram igualmente que os professores

secundarizam o planeamento com entrada, nos objectivos, em favor da enfase

sobre o desenvolvimento dos conteudos e actividades diarias (Placek 1984;

Underwood 1983; Kneer 1986; Goc-Karp & Zakrajsek 1987), a excepgao de um

estudo (Stroot & Morton 1989). Contudo, as operagoes de especificagao de

objectivos sao decisoes importantes, embora o modelo tyleriano de planeamento

nao seja o modelo predominante. De novo, o estudo de Stroot & Morton (1989)

indica-nos que a maioria dos professores do seu estudo seguia o modelo de

planeamento de Tyler.

Goc-Karp & Zakrajsek (1987) formulam o modelo de planeamento

predominante entre os professores, a partir da sequencia e importancia crftica

atribufda as varias constantes dos seus processos de planeamento (Fig. 4). As

decisoes que aparecem mais valorizadas como actividade de planeamento sao,

depois das actividades, os aspectos organizacionais,
tais como tempo, espagos e

equipamento.
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Actividades

1

Organizagao

'I

Objectivos da

aprendizagem
»

Formulacao de

estrategias

i

Avaliagao

Fig. 4 - Modelo real de planeamento (Goc-Karp & Zakrajsek 1987)

O maior problema para os professores de Educagao Ffsica estara na falta

de um procedimento bem definido para o desenvolvimento de objectivos

pedagogicos no domfnio motor, assim como uma organizagao conceptual do

conteudo curricular em E.F., segundo Haslam (1988). Esta razao, a existir, seria

acrescida pela multidimensionalidade dos conteudos nesta disciplina escolar.

Procurando saber as razoes da existencia da separagao entre a teoria (os

modelos teoricos da formagao) e a pratica de ensino, Kneer (1986) questionou

128 professores sobre o piano de aula, dos quais 30% declararam utilizar

regularmente um piano redigido. As principals razoes invocadas pelos nao

utilizadores prendiam-se com a sua nao necessidade (55%), por tornar

demasiado tempo (19%), por nao acreditar na sua utilidade (6%) ou pela

incapacidade de o realizar (3%).

Em relagao as tarefas de planeamento, as mais utilizadas foram: o uso de

progressoes (85%), a analise de tarefas (70%), a especificagao de objectivos

(60%) e a determinagao do nfvel de entrada do aluno (55%). Ainda segundo Kneer

(1986), sao precisamente os professores com maior experiencia que mais aplicam

estes procedimentos.

Varstala ef al. (1985) recolheram dados por observagao, entrevistas e

questionarios a 117 professores e 406 aulas em tres graus de ensino (escolas
"
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primarias, secundarias e profissionais). Em relagao ao tempo consagrado ao

planeamento, a media era de 15 minutos para as professoras e de 9 minutos para
os professores, embora varie muito dentro de varias actividades. Todavia, este

tipo de dados devera ser relativizado, ate porque o tempo preciso de

planeamento e de diffcil mensuragao, na medida em que para alguns professores
bastarao breves momentos para conceber a aula, e ate algumas decisoes de

planeamento podem tomadas no perfodo pos-interactivo, imediatamente apos a

ocorrencia da aula, aspecto registado por Placek (1984).

Comparando professores experientes e inexperientes, Housner & Griffey

(1985), verificaram que os docentes com experiencia requerem mais informagao

aquando do processo de planeamento, nomeadamente quanto a experiencia

anterior dos alunos e condigoes disponfveis. Quanto a estrutura decisional

pre-interactiva, os dois grupos de professores diferenciam-se claramente:

enquanto que nas decisoes sobre a actividade nao existem diferengas entre os

dois grupos, no que respeita a decisoes sobre procedimentos de estrategia os

professores mais experientes mencionam o dobro de constructos. Estes

resultados sao globalmente coincidentes com o estudo de Taheri (1982 apud

Housner & Griffey 1985), em que os professores menos experientes requerem

menos informagao durante o planeamento, tomam menos decisoes, e demoram

mais tempo.

Os estudos comparando professores com varios nfveis de experiencia,

nem sempre apresentam um perfil de resultados que diferenciam clara e

concludentemente a caracterfstica 'expertise', como e o caso dos estudos de

Hoffman (1983) e Imwold & Hoffman (1983).

O primeiro, sintetiza os resultados de tres estudos sobre a capacidade de

diagnostico de alunos ['clinical diagnosis'], e refere a nao existencia de

diferengas estatisticamente significativas em varios grupos de professores
- com

experiencia profissional vs. sem experiencia, especialistas vs. generalistas

['generalists'], se bem que a experiencia e a especializagao favoregam a precisao

dos julgamentos. No segundo, os professores especialistas eram mais precisos

na observagao de respostas motoras (no entanto, esta precisao teve um valor

medio de 54% dos casos); os professores nao especialistas equivaleram-se aos

estudantes-professores.

Os resultados anteriores sao similares ao estudo de Block/ & Beckett

(1990), em relagao a descrigao de um gesto tecnico, em que as diferengas entre

professores especialistas e nao especialistas eram nftidas, situando-se a varios
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nfveis -

numero de palavras, de elementos do gesto e de vocabulario (verbos de

movimento e partes do corpo), demonstrando maior conhecimento da materia.

Igualmente Sherman ef al. (1987) compararam o perfil de pensamentos e

decisoes pre-interactivas em 5 professores de Educagao Ffsica com experiencia

['experts'] e 5 professores sem experiencia, e em professores de Educagao Ffsica

Especial ['adapted physical education'] - 3 professores especializados e 3 nao

especializados.

Foram encontradas diferengas na informagao procurada em relagao a

aula (ou aulas) anteriores, no numero de decisoes de planeamento e no tempo

envolvido nesse processo
- os professores especialistas tomam mais do dobro

das decisoes, requerem mais informagoes sobre o processo anterior; todavia,

demoram metade do tempo para cumprir a mesma tarefa. Concluem que "[...]
when experts solve familiar problems, they simply retrieve solutions from

memory." (Sherman et al. 1987, 155), contrastando com os professores em infcio

de carreira ou com menos experiencia, caracterizando, deste modo, o conceito

de 'expertise'.

Assim, parece ser determinante a experiencia docente nas tomadas de

decisoes sobre o ensino - a par das pre-concepgoes e teorias pessoais, das

decisoes de grupo ou da escola, e das reacgoes dos alunos, as rotinas de

planeamento e de ensino desempenham um papel decisivo.

Goc-Karp & Zakrajsek (1987) assinalam que muito do que os professores

referem como actividades de planeamento consiste em reproduzir "[...] a set of

classroom routines that had solidified over years of teaching. For example,

getting the class through a required lesson on time, maintaining control, and

keeping students involved where the major routines in planning." (op. cit., 389). A

experiencia docente tambem diferencia os professores quanto a dependencia do

piano: os mais experientes sao mais independentes do piano que os seus

colegas mais novos (Stroot & Morton 1989).

Estes resultados confirmam o estudo de Yinger (1979 apud Zahorik 1981)

no ensino elementar, que destacou dois aspectos principais: a maior parte do

planeamento dirige-se para as actividades de aprendizagem, e o processo de

planeamento tern como finalidade ultima o estabelecimento de rotinas. Destas, as

principais incidiam, sobre as actividades de aprendizagem, de instrugao do

professor, de gestao e de implementagao e execugao dessas acgoes. Parece,

deste modo, haver dois tipos de rotinas no planeamento: as rotinas de
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concepgao, de desenho das situagoes e de estrutura da aula, por um lado, e as

rotinas de concretizagao efectiva das anteriores, as quais sao activadas durante
o processo de planeamento, e, portanto, sao decisoes pre-interactivas de

implementagao pratica.

Placek (1984) destacou dois grandes factores que influenciam o processo
de planeamento: o comportamento dos alunos e as preocupagoes praticas dos

professores. Em relagao ao primeiro factor assinala os graus de participagao dos

alunos, a sua motivagao e os comportamentos inapropriados ['misbehavior*]; em

relagao as preocupagoes praticas refere tres tipos de decisoes: as decisoes sobre

que actividades a ensinar, o material disponfvel e o como organizar a classe.

Comparando com os resultados do ensino em geral, as pesquisas no

ensino em Educagao Ffsica oferecem resultados similares em relagao as decisoes

de planeamento. A diferenga estara na natureza especffica desta disciplina - como

p. ex., a especificidade das instalagoes e material utilizados ou a grande variedade

programatica do universo das actividades ffsicas - as que tern um caracter

competitivo (as actividades desportivas) e as nao competitivas; as actividades

unicamente de performance motora e as que comportam outras dimensoes

(actividades de "risco", conhecimentos teoricos, de componente coreografica e

artfstica); as de realizagao individual (as actividades e desportos individuals) e

outras de realizagao conjunta (as actividades e os jogos desportivos colectivos).

3.2. PROBLEMAS PRATICOS, DILEMAS, CONFLITOS E CONDIQOES DOS

PROFESSORES

Como referimos anteriormente, a classificagao proposta por Clark &

Peterson (1986), de categorizagao e de organizagao dos estudos na area de

investigagao sobre o ensino denominada Pensamento do Professor contempla

tres grandes dimensoes que correspondem as tres categorias dos processos de

pensamento do professor:

- o planeamento do professor;

- os pensamentos e decisoes interactivas; e,

- as teorias implfcitas, pre-concepgoes e crengas dos professores.

Estas dimensoes de analise podem ser perspectivadas como a Fig. 5

sugere.
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Concepgoes e teorias iimplfcitas

Decisoes de planeamento ou pre-interactivas

Decisoes interactivas

Decisoes pos-interactivas

etc.

Fig. 5
- O caracter cfclico das decisoes de ensino

No entanto, esta direccionalidade pode ser questionada. Assim, porque

nao encarar o papel que a propria pratica e os seus problemas podem ter no

quadro conceptual do docente?

Afirmamos, ainda, que outros tipos* de investigagao tern emergido nos

limites desta area, dificilmente se enquadrando nesta classificagao. Referimos

tambem algumas das vias de investigagao utilizadas e direcgoes de pesquisa. A

nossa opgao em os incluir na area do Pensamento do Professor e efectuada

porque estes tipos de pesquisa, tern contribufdo para um melhor conhecimento

dos professores, das suas praticas e, principalmente, dos seus processos de

pensamento.

Nao inclufmos este tipo de estudos na dimensao Teorias Implfcitas e

Crengas dos Professores, proposta por Clark & Peterson (1986), na medida em

que nao representam pressupostos de pallida
- sistemas de legitimagao ou

quadros de referenda, como e o caso das teorias implfcitas e das concepgoes,

constituindo condigoes e situagoes dos professores, proprias da fungao docente

e da orientagao especffica das actividades formativas dos alunos.

Deste modo, propomo-nos acrescentar as tres categorias dos processos

de pensamento do professor citadas, uma quarta englobando esta tematica,
com
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o fim de investigar os problemas praticos, dilemas, conflitos e condigoes dos

professores (e da Profissao Docente), relativos ao modo de encarar a fungao

(profissao) docente em termos gerais ou as actividades de ensino/aprendizagem
em termos especfficos.

No nosso estudo detivemo-nos sobre as Preocupagoes Praticas

enunciadas pelos professores na entrevista previa a aula. Este tema tern sido

objecto de estudo, utilizando-se varias estrategias de analise, quer no ensino em

geral, quer no ensino em Educagao Ffsica.

Circunscrevendo-nos apenas ao nosso campo disciplinar especffico,
encontramos varias estrategias e instrumentos de pesquisa para a analise das

preocupagoes docentes. No nosso estudo, o 'Teacher Concerns Questionnaire'

(Quadro 3), instrumento utilizado por varios autores (Behets 1990; McBride

1984a, 1984b; McBride et al. 1986a; etc.) serviu de criterio para a categorizagao

das proposigoes enunciadas pelos professores, de acordo com o respectivo

protocolo de aplicagao deste instrumento.

O questionario consiste numa lista de 1 5 preocupagoes para apreciagao,

com uma escala de apreciagao de 5 nfveis, e comega por uma questao geral:

"When I think about my teaching, how much am I concerned about this?",

Quadro 3 - 'Teacher Concerns Questionnaire'

1. Lack of instructional materials;

2. Feeling under pressure too much of the time;

3. Doing well when a supervisor is present;

4. Meeting the needs of different kinds of students;

5. Too many noinstructional duties;

6. Diagnosing student learning problems;

7. Feeling adequate as a teacher;

8. Challeging unmotivable students;

9. Being accepted by professional persons;

10. Working with too many students each day;

11. Guiding students toward intellectual
and emocional growth;

12. Whether each student is getting what he needs;

13. Getting a favorable evaluation ofmy teaching;

14. The routine and inflexibity ofmy teaching;

15. Maintaining the appropriate degree of class
control.
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O TCQ e baseado no modelo de Fuller, de desenvolvimento das

preocupagoes praticas mais prementes dos professores. Segundo este modelo,
os professores e as suas preocupagoes praticas relativas ao ensino evoluiriam ao

longo de tres eixos -

numa primeira fase a centragao sobre o proprio, para depois
o foco de preocupagoes se dirigir para a actividade, para as tarefas e acgoes de

ensino, para mais tarde as preocupagoes se centrarem prioritariamente sobre o

impacto da sua acgao:

-

Preocupagoes sobre o Proprio - "Self-concerns: the teacher's own

adequacy and survival as a teacher - about class control, being observed, and

about the fear of failure." [que corresponde no questionario aos itens 3, 7, 9, 13 e

15];

-

Preocupagoes sobre a Actividade - "Task concerns: the mastery stage,

dealing with the tasks in teaching -

working with too many students, lack of

instructionalmaterials, time pressures, and so forth." [itens 1, 2, 5, 10 e 14];

-

Preocupagoes sobre o Impacto -

"Impact concerns: recognizing the

social and emocional needs of the pupils, individualization of instruction, and so

forth." (McBride era/. 1986a, 150) [representado nos itens 4, 6, 8, 11 e 12].

Existe alguma evid§ncia neste modejp, e outros tipo de estudos parecem

suporta-lo de algum modo: "Many of the concerns and anxieties of beginning

teachers centre around difficulties of controlling pupil behaviour or organising the

work of the class." (Calderhead 1984, 21).

No entanto, a testagem do modelo de Fuller em E.F. tern mostrado

resultados contraditorios: este esquema de desenvolvimento nao se reflecte

consistentemente em alguns estudos (Wendt et al. 1981; McBride ef al. 1985;

Wendt & Bain 1989; Matos ef al. 1991), enquanto outros dao suporte aos estadios

de desenvolvimento propostos, embora os resultados nao coincidam totalmente

com os tres estadios do modelo (McBride 1984a; McBride ef al. 1986b; Behets

1990).

Todavia, os estudos efectuados tern revelado alguns aspectos com

interesse e de repercussao para a propria formagao de professores em E.F.,

embora Bain (1990) seja de opiniao que, ate este momento, as implicagoes das

investigagoes sobre as preocupagoes dos professores nao permanecem
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totalmente claras.

Assim, McBride (1984b) verificou que um programa sistematico de treino

de professores em formagao reduz o numero de preocupagoes sobre a pratica
docente, tal como aumenta a eficacia da acgao docente. Para diagnosticar as

preocupagoes praticas dos professores aplicou o TCQ. Como suplemento,
utilizou ainda entrevistas estruturadas.

No estudo de Behets (1990) as preocupagoes sobre o impacto
encontram um aumento significativo ao longo de tres aplicagoes em momentos

sucessivos. Comparou ainda dois metodos - o TCQ e a aplicagao de relatos

escritos pelos professores ['logbook'] tendo assinalado diferengas significativas.
Como conclusao refere: "Da/7y reporting in a logbook after each lesson, on the

contrary, would reflect their realistic concerns [...]" (op. cit., 74), recomendando a

continuagao dos estudos afim de encontrar uma estrutura ou modelo explicativo

de maior validade.

Mas, nem todos os estudos sobre as preocupagoes docentes utilizam o

modelo de Fuller ou o TCQ. Wendt & Bain (1989) aplicaram um outro questionario

estruturado e do mesmo tipo do anterior - o 'Teacher Stress Events Inventory',

nao encontrando diferengas em relagao aos temas principais, entre os alunos de

cursos de professores e docentes com reduzida experiencia profissional.

Um outro estudo, partindo do pressuposto que "[...] the initial, and

perhaps most important, step in planning any staff development or curriculum

implementation project is being responsive to the client's needs." (Oliver 1987,

38), aplica uma maxima do domfnio da Economia: um dos primeiros criterios de

avaliagao de um produto ou servigo (e a Educagao pode ser perspectivada como

um produto e como um servigo) e a satisfagao dos seus clientes.

Oliver desenvolveu e aplicou um questionario
- o 'Inservice Needs

Inventory', destinado precisamente a diagnosticar as necessidades formativas (em

termos de expectativas) dos estudantes de um curso de professores de E.F. na

sua pratica pedagogica orientada. As principais actividades preferidas pelos

estudantes obtidas neste estudo sao: as tecnicas para motivar os alunos; as

estrategias de ensino para actividades de coeducagao; novas estrategias de

aprendizagem/tecnicas de ensino; e, melhoramento, implementagao e avaliagao

do programa. Todas estas
actividades tinham uma frequencia relativa superior a

80%.
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Outra via de analise, e-nos apresentada por Veenman (1988). Fazendo

uma revisao de 100 estudos publicados sobre os problemas sentidos pelos

professores no ensino geral, chega a resultados interessantes. Em primeiro lugar,
nao encontra grandes diferengas entre os professores do ensino elementar e da

escola secundaria; em segundo lugar, uma outra conclusao geral e que os

professores principiantes e os professores experientes, aparecem claramente

diferenciados nos focos de preocupagao
- mesmo que haja preocupagoes

comuns, elas sao colocadas com prioridades ou intensidades desiguais.

Assim, a disciplina em aula e a preocupagao principal sentida pelos

professores sem experiencia - 12 a 83 % dos professores, de entre todos os

estudos, reconhecem-no (enquanto que para os seus colegas mais experientes,

este factor aparece apenas em quarto lugar). Motivar os alunos, lidar com

diferengas individuals e avaliar os alunos sao os tres problemas que aparecem em

seguida na lista a que chegou. Assinale-se que o planeamento das aulas e do dia

escolar tern alguma expressao, aparecendo assinalado em 11^ lugar.

Para os professores experientes, o foco dos problemas desloca-se da

sala de aula (embora, p. ex., a disciplina escolar e outros sejam referenciados)

para factores da profissao docente (demasiadas obrigagoes administrativas,

posigao social insatisfatoria, incerteza basica sobre o sucesso como professor ...),

acompanhando os resultados provenientes dos estudos sobre os ciclos de vida

dos professores, que adiante referenciamos.

A pesquisa de Telama ef al. (1980) tomou como ponto de partida o

conceito de situagao problematica. Utilizando varios metodos de recolha de

informagao
- questionario de resposta aberta, aplicado ao dia-a-dia do professor

['diary-type questions'] e um questionario estruturado com 137 situagoes

problematicas, conclufu, tal como Behets, existir diferengas consoante os

metodos de pesquisa utilizados.

Placek (1984) observou que, a par do comportamento dos alunos, as

preocupagoes praticas representam os dois maiores factores que influenciam o

processo de planeamento. As zonas maiores de preocupagao situam-se nas

decisoes sobre as actividades a ensinar, o material disponfvel e o como organizar

a classe. Para chegar a estes resultados utilizou conjugadamente varios metodos

de pesquisa
- entrevista, observagao e verbalizagao.

Salientemos que as preocupagoes podem focar-se especificamente

na actividade de ensino/aprendizagem ou podem ser perspectivadas em
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relagao as varias fungoes da profissao docente e a carreira profissional. Deste

modo, uma outra forma de abordagem e a compreensao das historias de vida

dos professores, tentando caracteriza-los ao longo da profissao docente. Neste

sentido, Huberman (1988; 1989a; 1989b) identifica tres grandes ciclos ou fases

(embora a identificagao de fases e sequencias deva ser considerada como um

processo heurfstico e descritivo e nao tanto um conjunto de proposigoes

normativas):

- a primeira fase caracteriza-se pela divisao dos professores em dois

polos algo opostos, consoante o auto-sentimento de seguranga seja positivo ou

negativo; o primeiro ['easy beginnings'], envolve "[...] positive relationships with

pupils, 'manageable' pupils, the sense of pedagogical mastery, and enthusiasm"

(Huberman 1988, 124); no segundo polo ['painful beginnings'], os professores
caracterizam-se por "[...] made up a role overload and anxiety, difficult pupils,

heavy time investiment, close monitoring by teacher education staff, and isolation

inside the school." (op. cit., 124);

- uma segunda grande fase e identificada pela estabilizagao ['stabilizing'] -

sentimento de conforto e naturalidade na sala de aula, consolidando o seu

reportorio, diferenciando meios muito em fungao das reagoes ou prestagoes dos

alunos, assim como integragao ou afirmagao na profissao docente;

- a ultima fase caracteriza-se pela "divergencia"
-

procura de novos

desafios, interiores e exteriores a fungao docente, novas preocupagoes,

diversificando meios e estrategias didacticas, e muitas vezes por um

desinvestimento ou por um questionar da propria profissao docente.

No campo particular da E.F., Sparkes, Templin & Schempp (1990),

atraves do metodo biografico, analisam os problemas sentidos na sua profissao a

varios grupos de professores, colocados diferentemente na carreira profissional
-

desde estudantes-professores a docentes ja reformados, como o estatuto do

professor de E.F. na escola, a percepgao desse estatuto e suas implicagoes, a

separagao entre disciplinas intelectuais e as "outras" (a E.F., a Educagao Musical,

as areas tecnicas), no sentido de perceber as preocupagoes pessoais face a uma

situagao de estatuto profissional inferior e de um quase 'guetto' educacional.

Esta direcgao nao e explorada no nosso estudo, pois nao constitufa

objecto de pesquisa.
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4. PENSAMENTOS E DECISOES POS-INTERACTIVAS

Os pensamentos e decisoes pos-interactivos significam os enunciados

dos professores relativamente ao momento posterior a aula.

Grande parte dos pensamentos pos-interactivos dirigem-se para a

apreciagao da aula, em termos de julgamentos sobre a sua eficacia ou de ensaio

de justificagao do professor em relagao aos procedimentos utilizados.

A literatura refere que os julgamentos sobre a sua eficacia se formam a

partir do comportamento dos alunos (Housner & Griffey 1985; MacLeod 1988),

mais do que factores ou criterios de sucesso do ensino. Dito de outro modo, os

criterios de sucesso mais utilizados residem nas condutas adoptadas pelos

discentes na aula.

No entanto, Carter (1990) refere que os criterios sobre o insucesso das

aulas e do planeamento diferem ao longo do tempo. No estudo de MacLeod

(1988), a centragao nas tarefas e o empenho dos alunos surgem como os

indicadores de sucesso mais valorizados (referidos por mais de 90 % dos

professores da amostra). Comparativamente, os professores mais experientes (1 1

em 59) destacam os resultados de aprendizagem dos alunos ['pupils' academic

achievement'], enquanto so um dos estudantes-professores o faz (n = 18); de

forma oposta, mais de um tergo dos estudantes-professores valorizam a sua

gestao da aula, enquanto apenas 5 % dos professores experientes o referem.

Outra caracterfstica dos pensamentos pos-interactivos e a sua utilizagao

nos momentos imediatamente posteriores a aula para a reflexao, e sua utilizagao

e aproveitamento em termos de pre-planeamento da aula seguinte (Shavelson &

Stern 1981; Placek 1984).

5. PENSAMENTOS E DECISOES INTERACTIVAS

A segunda dimensao da area do Pensamento do Professor respeita aos

pensamentos e as tomadas de decisao durante a interacgao com os alunos.

Representa os processos decisionals - dados de input, de processamento da

informagao, as altemativas e as deliberagoes tomadas enquanto decorre a aula

para implementar uma acgao: "[...]
the thinking that teachers do while interacting

with students in the classroom [...] the extend to which teachers make interactive

'decisions' that lead them to change their plans or their behavior in the

classroom." (Clark & Peterson 1986, 268).
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A investigagao neste domfnio aplica a tecnica de estimulagao da memoria,
e centrou-se primeiramente na identificagao e caracterizagao das decisoes

interactivas, atraves da diferenciagao entre pensamentos interactivos,

correspondendo a definigao acima citada, e pensamentos nao-interactivos (a este

respeito, cf. Tuckwell 1980). Num segundo momento investigou-se as relagoes
entre o perfil de decisoes interactivas com o comportamento de ensino ou com os

resultados dos alunos.

Clark & Peterson (1986) recenseiam 12 investigagoes que utilizaram esta

tecnica para obter relatos de pensamentos e decisoes interactivas. Apenas 5

estudos foram efectuados em tipos de ensino compatfveis com os do nosso

estudo, e dos restantes 7, um foi realizado no ambito do ensino especial e 6 no

ensino elementar. O numero de professores participantes foi relativamente

pequeno
- metade dos estudos realizaram-se com 9 ou menos professores, e um

estudo abrangeu o maximo de 40 indivfduos. Sete estudos realizaram-se em

ambiente natural de ensino com turmas inteiras, e os restantes realizaram-se ou

em ambiente laboratorial ou com turmas reduzidas.

Na fase interactiva as investigagoes mostram que o professor e guiado

pelas decisoes tomadas durante o processo de planificagao (Calderhead 1984;

Charlier & Donnay 1985), no qual o docente "[...] is engaged in implementing

these activities and ensuring their successful completion, and in doing this the

teacher may have to make several immediate decisions and rely upon a

repertoire of teaching routines in order to cope with the demands of the

classroom" (Calderhead 1984, 11).

Deste modo, as decisoes interactivas podem tambem ^rotinizadas.

Marland (1977 apud Shavelson & Stern 1981) apresenta-nos cinco tipos de

rotinas tfpicas utilizadas pelos professores:

- a compensagao: pensamento estrategico em que o professor selecciona

os alunos a questionar (ou a complexidade da pergunta), compensando as nao

respostas ou os desvios de respostas dos alunos mais tfmidos ou fracos; Marland

detectou a presenga desta preocupagao em 4 dos 6 professores estudados;

- a estrategia de tolerancia, em que o professor e mais condescendente e

tambem mais atento aos alunos que tern dificuldades especfficas, principalmente

ao nfvel de atitudes e comportamentos;

- a partilha do poder
- o professor utiliza uma estrutura de poder informal,
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investindo nalguns alunos um certo poder para exercer o seu;

-

o controlo progressivo, tentando controlar os progressos realizados

pelos mais desfavorecidos durante as situagoes de aprendizagem;

- a supressao de emogoes sistematicamente, nao deixando transparecer
as suas emogoes face aos alunos.

A comparagao entre professores inexperientes e experientes surge

novamente como um modelo pesquisa bastante fertil em relagao as decisoes

interactivas, em que diferengas significativas sao assinaladas, contribuindo para

determinar o perfil decisional dos docentes.

Housner & Griffey (1985) assinalam-nos alguns resultados de pesquisa

interessantes. Assim, os professores mais experientes tendem a individualizar

mais as suas indicagoes especfficas ['ewes'] sobre os alunos, tal como o papel

das "decisoes de contigencia" e tambem um factor claramente diferenciador, pois

a prestagao dos alunos, a sua participagao, o envolvimento dos alunos nas

tarefas e os ajustamentos de material, sao aspectos a que os professores

experientes sao mais sensfveis, comparados com os seus colegas de profissao

mais novos.

Analisando-se mais globalmente estes resultados, observa-se que os

professores mais experientes orientam mais positivamente a mudanga de

comportamento dos alunos. Comparativamente, aqueles com menor experiencia,

davam mais atengao a participagao dos alunos, as questoes colocadas por estes

e aos sentimentos dos alunos, focando-se mais frequentemente no

comportamento disruptivo dos alunos, i.e., nos aspectos mais imediatos e

sensfveis, contrariamente aos mais experientes que tern tendencia a focar-se em

aspectos mais mediatos e essenciais.

Para Taheri (1982 apud Housner & Griffey 1985) os professores menos

experientes consideram mais altemativas e desviam-se dos seus pianos com

maior frequencia, denotando maior "instabilidade" decisional.

Sobre a frequencia das decisoes interactivas, os resultados nao variam

muito nos estudos recenseados por Clark & Peterson (1986) - de .47 a .69 por

minuto, o que dara para uma aula
de 40 minutos de Tempo Util um valor medio

de quase tres dezenas de decisoes interactivas de ensino. Em relagao ao

conteudo das decisoes interactivas, o perfil nao difere muito nos varios estudos:
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-

objectivos - de 2,9 a 13,9 %;

- conteudos de ensino - de 5,5 a 13,6 %;

-

estrategias de ensino - de 19,2 a 30,9 %;

- alunos - de 39,1 a 50 % (com alunos em regime normal, ja que o unico

estudo em educagao especial aponta para esta categoria 59,6 %, facto que

enfatiza uma maior individualizagao do processo educativo neste tipo de ensino).

As diferengas entre professores mais e menos experientes

localizar-se-iam nos processos de pensamento e nao tanto no seu objecto: "[...]

marked difference in the nature and sophistication of their interpretations and

understanding of classroom events [...] beginning teachers seemed to eighter

lack of the conceptual structures to make sense of classroom events or to have

simple undifferentiated structures" (Calderhead 1981 apud Clark & Peterson

1986, 280), enquanto que os professores mais experientes detem estruturas de

conhecimento do ensino e de aprendizagem mais desenvolvidas e apoiadas.

Finalmente, um terceiro objectivo de pesquisa em relagao ao processo de

planeamento centrou-se na ligagao e influencia deste com a actividade

pedag6gica na sala de aula, tema capital do nosso trabalho. O proximo ponto,

tratara deste tema.

6. RELAQAO ENTRE PLANEAMENTO E COMPORTAMENTO INTERACTIVO

NA SALA DE AULA

E corrente afirmar-se que o ensino resulta das decisoes de planeamento

previamente tomadas. Mas em que medida a actividade interactiva e influenciada

pelas decisoes pre-interactivas?

Segundo refere a literatura da especialidade e os estudos de sfntese, foi

de J. Zahorik ("Tfte effect of planning on teaching", 1970) o primeiro estudo

experimental que investigou os efeitos do planeamento sobre o comportamento

de ensino.

Neste estudo, em doze professores, que nao tinham tido contacto previo

com os alunos, a seis foi dado um piano de aula parcial, contendo objectivos

comportamentais e um esquema detalhado de conteudo a ser distribufdo por

duas semanas; os outros seis nao
tinham piano de aula.

■
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Apos a analise dos protocolos das doze aulas focando os

comportamentos do professor de sensibilidade para com os alunos (definiu-os
como sendo as intervengoes verbais permitidas pelo professor, os actos verbais

que proporcionavam encorajamento, e o desenvolvimento de ideias,

pensamentos e acgoes dos alunos), conclufu que os professores que planeavam
tendiam a exibir menos comportamentos de sensibilidade para com os alunos.

Como assinalam Clark & Peterson (1986), uma explicagao satisfatoria

para esta pesquisa, e que os professores, nao tendo previamente de se

preocupar com o que iam ensinar, foram forgados pelas circunstancias da

situagao a concentrar-se nas ideias e experiencias dos alunos, enquanto aqueles

que conheciam o tema da instrugao duas semanas antes, pelo contrario, eram

influenciados a focar-se no conteudo, mais que nos alunos.

No classico estudo laboratorial de Peterson, Marx & Clark (1978 apud

Clark & Peterson 1986), correlacionaram-se os resultados de nove variaveis de

planeamento com oito variaveis do comportamento do professor e a realizagao

dos alunos (ganhos de aprendizagem), a doze professores que preparavam o

ensino de uma nova unidade para pequenos grupos de alunos do ensino

secundario com quern nao tinham tido um contacto previo.

Durante os perfodos de planeamento foi solicitado aos professores que

pensassem de viva voz, e as verbalizagoes foram codificadas em categorias de

planeamento como objectivos, materials, conteudos, preocupagao com o aluno e

processos de ensino.

Em relagao ao planeamento, os resultados foram identicos aos de outros

estudos: os professores dispendem larga proporgao do seu tempo com o

conteudo; depois das materias concentram os seus esforgos de planeamento nos

processos de ensino (estrategias e actividades); e, os professores gastaram

pouco tempo, em proporgao, com objectivos.

Os professores que davam enfase ao conteudo no seu planeamento

tendiam a colocar mais questoes; aqueles que focalizavam os objectivos durante

o planeamento exibiam mais comportamentos "dirigidos aos objectivos" ['goal

setting']; os constructos que se referiam aos alunos no seu planeamento

relacionavam-se positivamente com comportamentos "orientados para o grupo";

as decisoes sobre a organizagao de grupos de trabalho estavam relacionadas

com o tempo real consagrado a este modo de organizagao.
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Um resultado interessante: o efeito do planeamento na eficacia do ensino

foi negative dado que contraria toda a teoria.

No 'Beginning Teacher Evaluation Study' (BTES) foi encontrado uma

relagao significativa entre algumas variaveis pre-interactivas e as realizagoes dos

alunos, nomeadamente, 'knowledge of content' e 'ability to analyze student

needs' (Fisher et al. 1978).

Um outro autor que revelou alguns aspectos sobre a relagao entre

planeamento e intervengao pedagogica foi de Kounin (1970). A hipotese inicial de

Kounin era que os professores julgados eficientes gestores da classe

responderiam diferentemente as disrupgoes. Entretanto, nenhuma diferenga foi

observada. Continuando observar estes professores, Kounin descobriu que o que

distinguia os professores gestores eficazes dos restantes, nao era a sua

habilidade em lidar com as disrupgoes, uma vez aparecidas, mas em prevenir,

em primeiro lugar, as disrupgoes que ocorrem. Outros estudos posteriores

confirmaram esta proposigao de Kounin (Calderhead 1984).

Deste modo, a essencia da gestao eficaz parece estar ligada aos tipos de

decisoes e estrategias adoptadas no 'design', implementagao e

acompanhamento das actividades, decisoes essas que sao concebidas e

tomadas na fase pre-interactiva de ensino (a par, como e evidente, com o domfnio

de habilidades tecnicas de gestao na sala de aula).

Na revisao de estudos sobre o comportamento do professor e a

consecugao dos alunos, Brophy & Good (1986) encontram algumas evidencias

na associagao entre variaveis pre-interactivas e o sucesso dos alunos, tais como

sentimentos de eficacia, a estruturagao e o planeamento das actividades da aula,

uma atitude positiva ['can do'] perante os problemas encontrados (caracterfstica

de proactividade na articulagao da sua conduta e das suas expectativas).

Em sfntese, Clark & Peterson (1986) fazem notar que os professores tidos

como "mais eficazes" diferem nos seus padroes de tomada de decisoes

interactivas, dos que sao tidos como "menos eficazes", em relagao a consecugao

dos alunos. Parece ainda haver uma grande evidencia em relacionar os

constructos de planeamento sobre as formas de organizagao dos alunos e o

posterior trabalho na sala de aula, mais que em relagao aos detalhes do

comportamento verbal do professor
na sala de aula.
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6.1. RELAQAO ENTRE PLANEAMENTO E COMPORTAMENTO

INTERACTIVO EM EDUCAQAO FISICA

As relagoes entre o planeamento e o comportamento na sala de aula tern

sido um foco de pesquisa importante em Educagao Ffsica, tentando descortinar

as relagoes estabelecidas entre esses dois momentos do ensino.

Metzler & Young (1984) exploraram essas relagoes, num estudo em que

analisaram as diferengas de comportamento de processo nos alunos, resultantes

de padroes divergentes de planeamento numa Unidade Experimental de Ensino.

A dois professores foi solicitado para fazer um piano e para o implementar em 3

ocasioes usando grupos diferentes.

O FOTOP ('Flow of Teachers Organizational Pattern') foi usado para

verificar como os professores implementavam os seus pianos. O comportamento

de processo dos alunos foi analisado com o sistema de observagao ALT-PE.

Cada padrao de ensino resultou em diferengas marcadas no comportamento de

processo dos alunos. Um professor tinha 10 anos de experiencia e outro era

estudante de E.F.

Os autores concluem que uma maior eficacia do piano pre-interactivo leva

a maiores taxas de ALT, e deste modo, o como os professores planeiam afecta as

oportunidades de aprendizagem dos alunos. Ficou evidente tambem que, mesmo

com duas aulas similares e bem planeadas.podem resultar em experiencias de

aprendizagem contrastantes, pelo que a diferenga entre a ausencia de pianos e

bons pianos devera presumivelmente ser maior, ainda segundo os mesmos

autores.

No estudo de Phillips & Carlisle (1983) foram comparados professores

categorizados como mais e menos eficazes, em relagao ao comportamento de

algumas variaveis pre-interactivas e em relagao a variaveis da fase interactiva de

ensino.

Encontrou diferengas estatisticamente significativas entre os professores

mais e menos eficazes em relagao a variaveis pre-interactivas
- a capacidade dos

professores em analisar necessidades educativas nos alunos, quer na categoria

geral, quer em 4 das 6 sub-categorias ['identifies objectives', 'utilizes testing',

'flexibility', 'appropiatness of instruction'];
os comportamentos 'awareness of skill

level' e 'knowledge of content' nao se mostraram significativos, embora este

ultimo seja favoravel aos professores mais eficazes, embora sem significado
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Twardy (1984) encontrou relagoes entre algumas decisoes de

planeamento {'planning behaviors', como designa) e o comportamento em aula

de professores e alunos. Especificamente, os comportamentos de planeamento
associados com a identificagao de conteudo, analisando actividades de

aprendizagem e assegurando necessidades do aluno estao relacionados com os

comportamentos de ensino de apresentagao da tarefas e de demonstragao. Por

sua vez, estes relacionam-se com a recepgao de informagao dos alunos

(centragao cognitiva) e a execugao da tarefa com poucos erros (facil centragao

motora).

Um outro estudo em E. F. e o de Imwold ef al. (1984). O seu objectivo foi

comparar o comportamento interactive do processo de ensino de seis

professores que planearam aulas, com seis que nao planearam, tendo cada

professor ensinado a mesma ligao.

Se o planeamento afecta o comportamento de ensino na sala de aula ou

as decisoes af tomadas, a assungao e que muito do comportamento do professor

na sala de aula deveria ser previsfvel examinando o seu piano.

Mas, se decisoes como o conteudo ensinado, os materials utilizados, e o

modo como a turma se organiza, sao aspectos que podem ser antecipados,

outros nao o sao, pois o ensino e um^processo interactive pelo qual os

professores tomam decisoes instant§neas sobre como responder aos alunos e as

situagoes sob condigoes em constante mutagao. Como o planeamento afecta

essas decisoes? O planeamento tern por consequencia tomadas de decisao mais

eficazes? Estas as questoes colocadas.

As diferengas significativas entre os professores que planeavam e os que

nao planearam situaram-se ao nfvel das categorias do sistema CAFIAS - "dar

directivas" e "silencio". Conclufu-se ainda que estes professores tendiam a ser

melhores gestores do tempo de aula e da organizagao da classe, tinham maior

variedade de actividades de aprendizagem e proporcionavam fechamento da

informagao.

Para Twardy & Yerg (1987), num estudo em ambiente controlado, em que

trinta professores passaram por tres estadios: 30 minutos de fase de

planeamento, 30 minutos de fase de ensino e uma breve fase de balango, os

dados de planeamento foram codificados utilizando o 'Florida Performance

"
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Measurement System', e o comportamento do professor e alunos foi codificado

por observadores treinados no sistema ALT-PE-TB, deu resultados interessantes.

Os seus resultados mais significativos foram: primeiro, os professores de

Educagao Ffsica nao planeiam segundo o modelo tyleriano; segundo, houve

relagoes significativas entre o planeamento e o comportamento do professor na

sala de aula.

As relagoes anteriores respeitam a categoria de planeamento conteudo,

associada as categorias do sistema de observagao demonstragao e,

inversamente, comportamento nao-funcional e participagao do professor. Esta

relagao pode ser explicada da seguinte forma: quanto maior e a identificagao

(conhecimento?) com o conteudo, maior probabilidade ha de o professor

demonstrar; uma menor identificagao de conteudo na fase de planeamento esta

associada a participagao do professor nas actividades dos alunos, jogando com

eles.

As actividades de planeamento associadas com identificagao e regulagao

de exercfcios e actividades de aprendizagem estavam relacionadas com o

comportamento "dar directivas". Assim, parece estreita a dist&ncia entre a

preocupagao de gestao da aprendizagem, e a manifestagao do comportamento

verbal interactivo correspondente.

Assim, os professores "planeadores". tendem a ser melhores gestores do

tempo de aula e da organizagao da classe, possuem maior variedade de

actividades de aprendizagem e proporcionam fechamento da informagao. O

esquema da Fig. 6, procura defender este princfpio, realgando a importancia das

actividades e decisoes de planeamento na sala de aula, abrangendo nao so as

medidas de produto dos alunos para identificar um ensino e eficaz, mas tambem

medidas do comportamento do professor e de processo do aluno:

Estrategias de

gestaoPlanea^

mento v
Aumento

ALT-PE

Aprendi

zagem
Estrategias de

instrugao

Fig 6 - Modelo de planeamento e seus efeitos (Farmer & Twardy, 1982 apud

Yerg, 1986)
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A proposito dos estudos recenseados por Clark & Peterson (1986), que
focam as ligagoes entre o planeamento do professor e o seu comportamentos na
sala de aula, concluem que:

"[...] \aken together, suggest that teachet planning does influence

opportunity to learn, content coverage, grouping for instruction, and the general
focus of classroom processes." (op. cit., 268), mas, em relagao a detalhes

especfficos do ensino, como p. ex., os comportamentos verbais, estes "[...] are

unpredictable and therefore not planned [...]" (op. cit., 267), aduzindo que, uma

vez iniciado o ensino interactivo o piano do professor actua como uma base

conceptual ['moves to the background'] e o processo de tomada de decisao

interactiva torna-se mais importante.

No entanto, os mesmos autores referem que os principais resultados das

pesquisas nesta area sugerem que o planeamento do professor "[...] has direct

connections with variables studied in the general litterature of research on

teaching." (Clark & Peterson 1986, 268), nomeadamente, aquelas consideradas e

estudadas no ambito das pesquisas sobre a eficacia do ensino.

Estes resultados, obtidos atraves da utilizagao do paradigma Pensamento

do Professor parecem conjugar-se com os dados que emergem dos estudos que

utilizam o paradigma "processo-produto", na medida em que as rotinas de

concretizagao efectiva das rotinas de 'design' das actividades da aula,

utilizadas por professores 'experts' devetao assemelhar-se as habilidades

tecnicas de ensino associadas ao sucesso na aprendizagem destacadas pela

investigagao sobre o ensino.

A ser assim (e e apenas uma hipotese de pesquisa que avangamos para

posterior confirmagao), este facto sera de uma importancia capital para o estudo

do ensino, e com reflexos para a propria formagao de professores, pois que o

estudo de professores 'experts' seria uma fonte de informagao extremente rica

dos processos de pensamento e das condutas de ensino e um criterio preditivo

de avaliagao da eficacia docente, ultrapassando as limitagoes impostas as varias

medidas utilizadas para o efeito.

6.2. AS VARIAVEIS DE PROCESSO ASSOCIADAS A UM ENSINO EFICAZ EM

EDUCAQAO FISICA

Os estudos sobre a eficacia do ensino em Educagao Ffsica tern

acompanhado, quer nas estrategias de investigagao, quer nos resultados de
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pesquisa os estudos efectuados no ensino em geral, embora com algumas

particularidades proprias que a especificidade de cada quadro disciplinar

apresenta: "The differences between good teaching in the classroom and in the

gym are different of content and form, not of kind." (Metzler 1986, 30).

Alias, este autor vai mais longe ao realgar uma vantagem deste quadro

disciplinar ("Our biggest asset", como apelida), ao afirmar que a analise no ensino

em Educagao Ffsica "[...] has one great advantage over analysing classroom

teaching and learning processes: The most critical process behaviors of students

as they engage in physical education activities are overt and mesurable [...] This

feature facilitates the analysis and on-going evaluation of physical education

teaching, lending a hight degree of objectivity to systematic analysis of teaching

behavior." (Metzler 1986, 30) [o realce e do autor].

Assim, a literatura sobre a investigagao sobre o ensino em Educagao

Ffsica, e em particular os trabalhos sobre a eficacia no ensino, atraves da

utilizagao do paradigma processo-produto, demonstra-nos igualmente os

mesmos pressupostos teoricos gerais: a possibilidade da natureza alteravel do

comportamento de professores a alunos, e dos resultados academicos destes,

bem como a relagao entre o comportamento do professor e os comportamentos

dos alunos, e entre estes e as suas prestagoes academicas:

"Variables found in the teaching efectiveness literature which appear to

be highly alterable include behaviors such as student achievement, time-on-task,

presentation of content, performance feedback, use of objectives, and teacher

management." (Phillips & Carlisle 1983, 55). Outros estudos e trabalhos de sfntese

confirmam este pressuposto (Harrison 1987; Carreiro da Costa 1988).

Como ja o referimos no capftulo inicial, do mesmo modo que para o

ensino em geral, "The most visible impact of research on teaching and teacher

training in physical education has been the development and use of systematic

observation instruments." (Placek & Locke 1986, 25), produzindo-se estudos

descritivos do que se passa na aula de Educagao Ffsica. Alias, alguns dos

instrumentos utilizados primeiramente foram mesmo derivados de outros

aplicados no ensino em geral, como o 'Cheffers Adaptation of the Flanders

Interaction Analysis System' (CAFIAS)
- adaptagao do sistema de Flanders,

adicionando-se apenas categorias de comportamento nao verbal
do professor, ou

o sistema ALT-PE, de acordo ainda com Placek & Locke (1986).
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EM SINTESE ...

Tal como no ensino em geral, estas pesquisas tern "perseguido" o ensino

(professor) eficaz em Educagao Ffsica, no sentido de destacar os actos,

comportamentos ou perfis de intervengao que conduzem a melhores resultados

de aprendizagem dos alunos.

Esta abordagem e de uma importancia extrema, na medida em que,

sendo identificados esses factores, poder-se-a fazer chegar mais depressa os

professores em formagao inicial ao domfnio dessas habilidades tecnicas de

ensino. De igual modo, pode contribuir tambem para a melhoria dos docentes em

exercfcio, embora tenhamos consciencia da simplificagao e linearidade deste

pensamento, aspecto particular realgado pelos autores que se debrugaram sobre

a natureza e condigoes das inovagoes educacionais.

Em geral, os investigadores da eficacia pedagogica, utilizando a sfntese

proposta por Siedentop (1983), identificam as seguintes caracterfsticas de um

ensino eficaz:

- 1. Alta percentagem de tempo consagrado aos conteudos e as

actividades de ensino mais directamente relacionadas com a aprendizagem;

- 2. Altas taxas de comportamento na tarefa entre os alunos, significando

nao so uma elevada quantidade de tempg, mas tambem uma participagao e

empenho que nao pode ser omitido como um resultado de aprendizagem (um

indicador dos "resultados afectivos", como nos fala Bloom, 1976);

- 3. Estruturagao adequada das actividades de aprendizagem as

capacidades dos alunos, quer em termos das tarefas a realizar e sua

diferenciagao, quer em termos das formas de as realizar (na realidade, directivas

de organizagao nao percebidas totalmente pelos alunos resultam num

desperdfcio de tempo e tambem de desmotivagao);

- 4. Desenvolvimento de um clima de trabalho caloroso e positivo na

classe, levando os alunos a empenharem-se nas actividades; e,

- 5. Desenvolvimento de estruturas na classe que contribuam para o item

2, mas que nao violem o item anterior.

Igualmente, Carreiro da Costa (1991) sistematiza nas quatro dimensoes
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da intervengao pedagogica (dimensoes instrugao, gestao, clima e disciplina), os
factores que caracterizam os professores "mais" e "menos" eficazes. Assim, as

variaveis interactivas seleccionadas para caracterizar o perfil interactive estao

directamente relacionadas com os resultados mais relevantes dos estudos

processo-produto em Educagao Ffsica.

7. CONCLUSAO

Fazer uma sfntese dos processos de planeamento dos professores nao e

tarefa facil, pois as conclusoes ou pontos em comum nem sempre obedecem ao

mesmo perfil - diferentes metodos de pesquisa, graus de ensino e materias

diversas, existindo mesmo algumas ambiguidades e contradigoes.

Em relagao aos estudos empreendidos, acreditamos que o tipo de ensino

(globalizante ou disciplinar) e realmente de natureza diferente no que respeita ao

conteudo e ao processo de planeamento.

Sobre os metodos de pesquisa, acreditamos que a utilizagao de pianos

escritos ou de questionarios nao sejam muito adequados e validos quando se

trata de caracterizar os processos mentais de planeamento e de tomadas de

decisao dos professores (v. Cap. III). Os metodos que permitem uma maior

"proximidade" com o docente, que possibilitam uma maior flexibilidade quanto a

forma de obter dados, ou os procedimentos de simulagao de situagoes (reais ou

construfdas) parecerao mais adequados. Ali^s, os metodos propostos por Clark &

Peterson (1986) para o estudo dos processos de pensamento dos professores

proporcionam essas condigoes.

Sintetizando sobre a questao relativa ao modelo de planeamento e aos

objectos de planeamento, pensamos que o "pensamento pratico" dos professores

(e aqui entendemos por "pensamento pratico", nao um pensamento "menor", mas

um "esquema de acgao", um paradigma que guia a sua acgao) aglutina as

actividades e as capacidades que, por via da sua solicitagao, sao accionadas, na

via do modelo integrador de meios e fins de Eisner ['integrated ends-means

model'].

Pensamos que os professores agem tal como se fosse diffcil de dissociar

a "figura do fundo". Por exemplo, quando um professor refere o langamento na

passada em basquetebol como o objectivo da sua aula (literalmente, o

langamento na passada e um conteudo de ensino), esta a pensar, nao so no
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conteudo "em si", mas percepciona-o como intrinsecamente associado as

capacidades que, por via do seu domfnio, os alunos desenvolvem.

O que esta em causa nao e apenas a mestria da concretizagao, mas as

varias capacidades que o conteudo acciona ou solicita -

p. ex., a ritmicidade dos

apoios no langamento na passada em basquetebol (um professor ate chegou a

dizer: "Ougam os vossos apoios!"), ou a impulsao dinamica unipedal (estrutura
motora semelhante em qualquer dos saltos em atletismo), a possibilidade de

realizar o langamento a seguir a um "corte", mais perto do cesto, dificultando a

oposigao ao acto de langar (um aspecto de ordem tactica e cognitiva), implicando
a dissociagao e coordenagao motora quando efectuado, principalmente em

movimento, etc..

Deste modo, a aparente "desvalorizagao" que certos professores mais

experientes - munidos de um "pensamento pratico", dariam aos objectivos

pedagogicos, tidos como o elemento central da Didactica (Mialaret 1976), nao e

mais que, acreditamos, uma forma diferente (mais complexa?) de pensamento:

um pensamento integrador, que contraria os modelos lineares de planeamento
-

primeiro, decide-se sobre isto, em segundo lugar, decide-se sobre aquilo, ef

caetera.

Sobre esta questao, assinale-se o trabalho do nosso colega L. Bom

(1986), desenvolvendo um modelo integrado de planeamento do professor

(MODIP), em que os objectivos, ao nfvel de p"ecisao do professor, e as decisoes

sobre a materia se encontram associadas, seguindo o modelo de Eisner. Este

modelo tern sido aplicado na formagao didactica dos professores.

A investigagao tern ainda demonstrado que o planeamento organiza a

estrutura geral da aula. Assim, hoje ja sabemos que influencia as decisoes sobre

conteudos, em termos da sua selecgao, sequencia e tempo atribufdo a cada

materia de ensino, i.e., os aspectos mais substantivos do acto de ensino. Todavia,

as relagoes entre as decisoes de planeamento e o perfil comportamental

interactive apresentam ainda resultados pouco conhecidos.

Outro aspecto destacado na investigagao, foi a maior "quantidade" de

planeamento por parte dos professores considerados 'experts'
ou mais eficazes -

embora o estudo de Peterson, Marx & Clark (1979 apud Clark & Peterson 1986)

contradiga este constructo: conclufu que o efeito do planeamento na eficacia do

ensino foi negative i. e., os professores como maior fndice de pensamentos de

planeamento foram menos eficazes.
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No entanto, quer os estudos de ordem qualitativa, quer outros estudos

que correlacionaram o planeamento com a eficacia do ensino, mostram-nos a

existencia de algumas variaveis positivamente associadas. Este aspecto foi

demonstrado na literatura, quando nos debrugamos sobre as relagoes entre os

pensamentos e decisoes pre-interactivas e alguns comportamentos interactivos

de ensino associados ao exito do ensino, com excepgao do comportamento
verbal.

A falta de relagao entre as decisoes de planeamento e o comportamento
verbal especffico do professor parece explicar-se por duas ordens de razoes - em

primeiro lugar, porque durante o ensino interactivo as respostas dos alunos sao

imprevisfveis, e como tal, o comportamento verbal do professor nao poderia

constituir, deste modo, um foco de preocupagao no planeamento (Clark & Yinger

1987); em segundo lugar, porque sao actos de natureza diferente: a qualidade do

discurso verbal do professor (especificidade, precisao, fluencia) nem sempre

estara associada a qualidade do processo de pensamento ou a sua verbalizagao.

Relagoes significativas parecem encontrar-se ainda no domfnio da

organizagao e estruturagao do ensino, i.e., nas decisoes que guiam a acgao, e

nao a acgao propriamente dita, pois esta e muito condicionada e influenciada por

factores contingentes.
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DO PROFESSOR

Este capftulo tern por finalidade discutir o quadro das estrategias e tecnicas
de pesquisa utilizadas nesta area. Esta particularidade e salientada na literatura -

a sua natureza e especificidade, nao so em termos de paradigma geral de estudo,
mas tambem nos instrumentos utilizados e na forma de obter, recolher e tratar os

dados em analise.

1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA

Em primeiro lugar, questionamo-nos sobre a possibilidade de apreender
os processos "internos" de pensamento. Tratava-se de apreender a rede de

pensamentos e decisoes dos professores, na medida em que "[...] el sistema de

constructos de un individuo, permite al mismo una cierta description,

interpretacion, explicacion y prediccion antecipadora de la realidad." (Pope 1982

apud Escudero Munoz 1986, 174). Para tal, quais os metodos que parecem ser

mais validos ou apropriados?

A investigagao sobre os processos de pensamento do professor mostra

que, nao so tern utilizado alguns dos metodos empregues na area da Psicologia

Cognitiva e Clfnica, como tambem tern aperfeigoado esses metodos no sentido

de permitir aceder as dimensoes mais "escondidas" do comportamento humano,

neste caso, do comportamento docente.

Numa das primeiras sfnteses de investigagao sobre esta area, Shavelson

& Stern (1981) caracterizam tres grandes orientagoes metodicas: a) 'policy

capturing' e 'lens model', b) 'process tracing' e 'stimulated recall", e, c) os

estudos etnograficos. Shavelson, Webb & Burstein (1986) debrugam-se sobre as

duas primeiras, caracterizando-as como abordagens privilegiadas para aceder

aos processos de pensamento dos professores, as quais tomam a forma de

tecnicas "de laboratorio" especializadas de entrevista:

(a) a primeira orientagao metodica, 'regression modeling', na qual se

procura identificar, a partir de simulagoes, os tipos de informagao que os

professores utilizam e as formas pelas quais associam ou integram esta

informagao, afim de se posicionarem pedagogicamente ou tomarem decisoes.

Esta abordagem pode ainda ser caracterizada por duas
tecnicas especializadas:

"
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-

apreensao da estrategia ['policy capturing', em ingles; 'capture d' une
ligne de conduite', em trances] - esta tecnica, inspirada em investigagoes
psicologicas de laboratorio, consiste em confrontar o docente com um material

pre-construfdo, real ou simulado, de episodios de ensino. Estes sao elaborados
de tal forma que todas as combinagoes possam aparecer. O professor deve

efectuar julgamentos ou tornar decisoes sobre escalas de Likert, e os resultados
sao usados como preditores dos seus julgamentos e decisoes, a partir dos quais
podem tambem ser construfdos modelos decisionals;

- 'lens modeling' - tecnica que representa uma variante da anterior,
consistindo na comparagao dos julgamentos ou escolhas dos professores com

os julgamentos feitos por outrem, para aquilatar das associagoes entre os

pensamentos do professor com "experts" numa area curricular (p. ex., para

detectar os criterios de escolha dos manuais escolares) ou com as preferencias
dos seus alunos -

p. ex., para medir os conhecimentos dos professores sobre os

interesses dos alunos. Marcelo (1987) traduz esta tecnica literalmente para o

espanhol: 'modelo de lente'; tal como para outras designagoes, nao encontramos

uma tradugao propria para a lingua portuguesa.

(b) a segunda orientagao metodica -

'process tracing', designada
tambem por 'protocol analysis' (Calderhead 1984) e um procedimento usado "[...]

to obtain data in the 'intellectual processes' used by subjects as they render

judgements and make decisions or solve problems." (Shulman & Elstein 1975

apud Shavelson, Webb & Burstein 1986, 79). E utilizado, p. ex., para explorar o

pensamento do professor na fase pre-interactiva, no qual e requerido aos

professores para verbalizarem os pensamentos abrangidos durante o

planeamento. Estes autores identificam tres formas especializadas deste metodo:

o pensar de viva voz, a entrevista retrospectiva e a entrevista de estimulagao da

memoria.

- verbalizagao ou pensar de viva voz ['thinking (ou 'talking") aloud']
-

tecnica em que se solicita ao professor para pensar de viva voz durante e

enquanto esta a realizar uma determinada tarefa (p. ex., o planeamento de uma

aula, ou a avaliagao de alunos). Os pensamentos verbalizados sao registados e

depois descodificados;

- entrevista retrospectiva ['retrospective interview']
- tecnica de entrevista,

analoga a anterior, mas que difere por a verbalizagao se referir a um momento ou

a uma actividade anterior a entrevista (p. ex., a entrevista retrospectiva sobre o

planeamento de uma aula);
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- entrevista de estimulagao da memoria, ou simplesmente, estimulagao da
memoria ['stimulated recall'] - tecnica semelhante a anterior, em que e utilizado

como solicitagao, nao somente as questoes do entrevistador, mas em que a sua

memoria e "estimulada" (como p. ex., no visionamento da gravagao de aulas,
solicitando-se ao professor a evocagao dos processos de pensamento que o

conduziram a agir de determinada forma). O investigador estimula a memoria com
um conjunto de questoes pre-determinadas ou nao. As verbalizagoes sao

igualmente registadas e depois descodificadas.

Clark & Peterson (1986) caracterizam-nos tambem cinco metodos

especializados de pesquisa na area do Pensamento do Professor:

(a) Verbalizagao ou pensar de viva voz;

(b) Estimulagao da memoria;

(c) Apreensao da estrategia -

ja atras mencionados;

(d) Relato escrito ['journal keeping', em ingles, e 'tenue d' un journal', em

frances] - em que se solicita ao professor para relatar por escrito a preparagao de

uma aula, ou se analisa mesmo o seu produto: o piano de aula. Esta prova e

frequentemente completada por uma entrevista de aprofundamento, ou

acompanhada por comentarios por escrito sobre o contexto no qual se inscreve a

aula, as razoes que levaram a elaborar essaplanificagao, as suas reflexoes ou a

avaliagao a seguir a pratica.

(e) Tecnica do reportorio de opgoes ('repertory grille', em ingles, e

'techique de la grille repertoire' em frances) - sobretudo utilizada nas

investigagoes sobre as teorias implfcitas, a tecnica consiste em mostrar ao

professor uma serie de cartoes sobre os quais sao inscritas afirmagoes simples

sobre um tema especffico. Solicita-se entao aos professores para escolher os

cartoes que aprovam e os que desaprovam e de explicar porque. Os cartoes

escolhidos sao entao colocados sobre uma grelha elaborada para revelar os

conceitos ou valores depositados pelo professor.

Para alem destas estrategias, Marcelo (1987) considera ainda os

questionarios e as escalas, bem como os metodos etnograficos.

Em relagao aos primeiros, embora haja estudos que os utilizem, este

autor coloca-lhes algumas limitagoes, identificando as areas em que podem ser
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mais uteis na pesquisa dos processos de pensamento: como instrumento

diagnostico e como orientagao para o investigador (p. ex., numa primeira fase

exploratoria e extensiva de um estudo).

Sobre os metodos etnograficos - ou abordagens interpretativas, para

utilizar a designagao de Erickson (1986), Marcelo refere a observagao

participante, as entrevistas informais, a transcrigao de reunioes e as notas de

campo. Estas estrategias sao muitas vezes utilizadas como uma forma de

complementarizagao e de contextualizagao, aparecendo por isso associados a

outros metodos.

Face a este rol de instrumentos, podemos questionar-nos sobre a sua

validade e fidelidade. Por exemplo, qual o grau de consistencia dos pensamentos,

julgamentos e decisoes dos professores na entrevista, i. e., em entrevistas

sucessivas e sob as mesmas condigoes, os professores apresentariam o mesmo

perfil de dados?

Clark & Yinger (1979) concluem por uma alta estabilidade dos

julgamentos dos professores, e Shavelson, Webb & Burstein (1986), com base na

literatura disponfvel estimam que as decisoes pre-interactivas tern uma

consistencia apreciavel
- entre .53 e .82, enquanto que para pensamentos e

julgamentos esses valores decrescem de alguma forma -

p. ex., para o

diagnostico de alunos, de .47 a .54, utilizando a tecnica apreensao de uma linha

de pensamento ['policy capturing'].

No nosso estudo optamos por uma tecnica de entrevista, na medida em

que estas, nomeadamente algumas das suas formas especializadas, tern sido

utilizadas para fins similares aos do nosso estudo (Charlier 1986/87; Tochon

1989)/ ou sendo ainda complementadas por procedimentos etnograficos, como

no estudo de Placek (1984).

Nao utilizamos outras tecnicas, como p. ex., o questionario, na medida

em que esta mais em causa o conhecimento do processo de chegar a uma

assumpgao
- o processo de tratamento e processamento da informagao (as

pre-concepgoes, pensamentos, decisoes,
e suas relagoes), do que propriamente

o seu produto, a sua "resposta":

"The study of the thinking process of teachers - how they gather,

organize, interpret, and evaluate information - is expected to lead to

understandings of the uniquely human process that guide and determine their
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behavior." (Clark & Yinger 1979, 231).

O proximo ponto tratara das tecnicas da entrevista, o seu quadro de

aplicagao ao estudo dos processos de pensamento, suas vantagens, limitagoes e

dificuldades, na medida em que foi a tecnica que utilizamos para o estudo do

processo de pensamento.

2. A ENTREVISTA. MODELOS E FORMAS ESPECIALIZADAS

Primeiramente, salientemos que a entrevista tern um largo leque de

aplicagoes, na medida em que e possfvel identificar varias abordagens e tecnicas

especializadas.

Assim, desde as "entrevistas-espectaculo" a figuras da vida polftica ou

artfstica, ate aos "inqueritos de rua", abundantes nos media, das entrevistas de

aconselhamento psicologico e psicanalftico, a aplicagao do teste do desenho de

Rorschach, no campo da Psicologia Clfnica, como metodo de selecgao de

candidatos a uma empresa, ou ainda como processo estruturado de categorizar

informagoes dos cidadaos - como e o caso da aplicagao de censos as

populagoes, a entrevista tern varias aplicagoes, e pode ser administrada de

diferentes formas.

Em comum, todas estas formas tern o fim e forma de interacgao directa

entre duas (ou mais) pessoas, destinado a obter informagoes e dados atraves do

testemunho dos agentes ou audiencia, sobre a sua condigao, posigoes e

constructos. E o caso tambem da sua utilizagao como metodo de investigagao

em ciencias sociais, onde as expectativas, representagoes e sentimentos sao

tratados como factos ou dados, e podem ser objecto de analise e de pesquisa.

Deste modo, podemos definir a entrevista como "[...] un procede o"

investigation scientifique, utilisant um processus de communication verbale, pour

receuillir des informations, en relation avec le but fixe." (Grawitz 1984, 698-699).

Segundo Goetz & LeCompte (1984), dentro das estrategias de

investigagao qualitativa, a entrevista pertence ao grupo dos metodos

interactivos, nos quais se procura obter dados atraves do contacto, da

estimulagao ou da interacgao pessoal.

Grawitz (1984) elaborou um modelo de classificagao das entrevistas,
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situando-as num continue desde um polo maximo de graus de liberdade das

questoes e de nfvel de profundidade, ate a um polo oposto:

- entrevista clfnica (psicanalise, psicoterapia);

- entrevista em profundidade;

- entrevista de respostas livres;

- entrevista centrada ['focused interview'];

- entrevista de questoes abertas; e,

- entrevista de questoes fechadas.

Seguindo os mesmos criterios, podemos dizer que, basicamente, existem

dois modelos de entrevista - a entrevista estruturada e a entrevista

nao-estruturada, embora tenham algumas variantes de aplicagao, tornando algo

simples esta classificagao.

Dentro da entrevistas estruturadas, Goetz & LeCompte (1984) distinguem

dois tipos: 'the scheduled standardized interview' e 'the nonscheduled

standardized interview'. A diferenga entre as duas e que, na primeira todos os

entrevistados sao solicitados em relagao as. mesmas questoes e pela mesma

ordem, enquanto que na segunda a ordem pode ser alterada em fungao do fluxo

das proprias respostas dos entrevistados; a flexibilidade na ordem das questoes

permite ao entrevistador ser mais natural e reactive Ambas sao utilizadas em

situagoes em que a sua administragao deva ser uniforme para todos os

entrevistados.

A entrevista estruturada pode ser considerada virtualmente um

questionario administrado oralmente, enquanto que a entrevista nao-estruturada,

como a sua propria designagao indica, nao tern um guiao pre-determinado, mas

sim um ponto de pallida, a partir do qual o investigador vai tentar obter a

informagao espeeffica que pretende, muito em fungao das respostas dos

entrevistados - aprofundamento de aspectos focados ou
em relagao ao contexto

das suas respostas. Pode, ainda assim,
haver um esbogo de guiao, embora a sua

aplicagao origine, inevitavelmente, caminhos diferentes. E mais utilizada, por

exemplo, para o estudo de aspectos mais de ordem filosofica ou etica:

pre-concepgoes, crengas, posigoes
filosoficas e teoricas ou percursos de vida.
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Existem ainda outras variantes de combinagao destes modelos, como as

entrevistas semi-estruturadas, em que as mesmas questoes base sao utilizadas

para todos os entrevistadores, seguindo-se, do mesmo modo, uma estrategia
identica as entrevistas nao-estruturadas (McBride 1989).

Quer as entrevistas se constituam a partir do modelo estruturado, quer se

apliquem segundo o modelo nao-estruturado, Goetz & LeCompte (1984)
identificam tres formas especializadas em investigagao educacional, consoante

sejam mais intensivas, mais profundas, mas menos generalizaveis, ou mais

extensivas, com resultados mais globais e generalizaveis:

- entrevistas a informantes-chave ['Key informant interviewing']
-

entrevistas efectuadas junto de informadores privilegiados ['key informants'], ou

seja, pessoas que possuem um estatuto e conhecimento especial, e que estao

disponfveis para partilhar os seus conhecimentos e capacidades ao investigador

(Goetz & LeCompte 1984); poderao ser os professores mais antigos do

estabelecimento de ensino, directores de turma, responsaveis por determinadas

medidas de gestao e administragao educativa, professores envolvidos em

inovagoes pedagogicas, etc.. Neste caso, a amostra de 'key informants' deve ser

escolhida com cuidado, assim como assegurar a sua representatividade;

- historias de vida (ou metodo biografico)
- sao aplicadas

preferencialmente para determinar como os participantes se colocam e agem (ou

como tern agido) face a determinadas prientagoes educativas, contextos,

acontecimentos ou inovagoes particulares, estudando em profundidade os

motivos, pensamentos e crengas pessoais, constituindo uma autentica biografia

profissional;

- inqueritos ['surveys']
- consistem em entrevistas piloto que buscam

informagao em procedimentos menos formais e mais nao-estruturados a grandes

populagoes, para retirar constructos mais gerais e mais generalizaveis, ou entao,

para fazer uma triagem de pessoas para um estudo mais intensive Neste ultimo

caso, tambem sao aplicados procedimentos mais estruturados, quer em

entrevistas, quer em questionarios.

A Fig. 7, apresenta um quadro sfntese, em que se tenta organizar alguns

dos metodos utilizados, segundo as suas caracterfsticas, e em torno de tres

dimensoes de analise: objectividade vs. subjectividade, dedugao vs. indugao e

contextualizagao.
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DEDUQAO

Escalas^^

OBJECTIVIDADE

Question^
fechado ^\

Entrevista ^\
Estruturada \.

Entrevista \.

semi-estruturada ^\

Entrevista ^\
SUBJECTIVIDADE nao estruturada AU ,

\.
Abordagens

^

etnograficas

INDUQAO

Baixa « CQNTEXTUALIZAQAO -Alta

Fig. 7
- Tr§s dimensoes de analise nos metodos de investigagao sobre o

pensamento do professor

O continuum subjectividade-objectividade tern a ver com o papel do

investigador, e a menor ou maior inferencia nas fases de recolha e de analise de

dados. Deste modo, p. ex., para o estudo das atitudes e dos valores, a aplicagao

de um questionario fechado ou de uma escala de apreciagao, contrasta com a

observagao participante e demais abordagens etnograficas.

A dimensao indugao-dedugao refere-se ao lugar da teoria na pesquisa

(Goetz & LeCompte 1984). E assim que, na aplicagao de sistemas dedutivos de

observagao sistematica do ensino, se parte de um sistema teorico de referenda, a

seguir desenvolvem-se definigoes operacionais de
conceitos e categorias, com a

intengao de comparar estes constructos com
os dados fornecidos pela realidade.

Na investigagao tipicamente indutiva, pelo contrario, espera-se construir um

sistema de constructos teoricos para explicar os dados obtidos. Assim, os

metodos mais estruturados prestam-se mais a abordagens dedutivas, enquanto

que, p. ex., as abordagens etnograficas
utilizam mais a indugao.

Na dimensao contextualizagao, o questionario surge mais

descomprometido com a acgao, com a actividade ["O que pensa sobre ...?"],

enquanto que a entrevista
de estimulagao da memoria esta mais envolvida com a

acgao. Em geral, as tecnicas que partem
da observagao permitem a insergao do

comportamento no seu contexto especffico de produgao.



PARTE 2

METODOLOGIA DO ESTUDO.

CONCEPgAO E PROCEDIMENTOS



OBJECTO DE ESTUDO

Depois da analise da literatura, em relagao ao estado da investigagao sobre

o Pensamento do Professor e sobre os metodos utilizados, vamos-nos centrar nos

aspectos de ordem metodologica. Trata-se de descrever e justificar as decisoes

relativas a concepcao da pesquisa: a formulacao do problema e seus objectivos, o

enunciados das hipotese de trabalho, as variaveis em analise, a importancia do

estudo no quadro da investigagao sobre o ensino, bem como as suas limitagoes.

1. FORMULACAO DO PROBLEMA E OBJECTIVOS

Atraves da analise da literatura descrevemos as tendencias actuais na

investigagao sobre o ensino, e destacamos duas grandes direcgoes de pesquisa

sobre o ensino.

Uma primeira direcgao, originando varias vias de pesquisa, estruturada no

Modelo de Estudo do Ensino, anteriormente descrito, o qual ajudou a direccionar

os problemas e a mostrar a complexidade das variaveis intervenientes (De

Landsheere 1982). Como referimos, constam de estudos do tipo descritivo sobre

os varios grupos de variaveis, e do tipo correlacional, no caso de se procurar

relagoes entre as diversas combinagoes possfveis das variaveis intervenientes. A

investigagao processo-produto e deste tipo, ao se debrugar sobre as relagoes

entre os processos educativos e os resultados do ensino.

Por outro lado, se valorizassemos a singularidade dos processos de

pensamento do professor (ou do aluno), caminharfamos numa via iluminativa para

a analise do ensino, no intuito de compreender os processos psicologicos

interiores do professor. Caracterizamos, desta forma, uma importante via de

estudos que se direcciona no sentido de descrever e compreender o processo

interactivo na sala de aula, ajudando a reconhecer a complexidade e a

multiplicidade de factores intervenientes, bem como os processos de pensamento

de professor e alunos. Desta forma, conjugando pensamento e acgao e possfvel

formular ainda outros tipos de relagoes entre os factores em presenga.

E neste contexto que se insere a problematica do nosso estudo, partindo

do Modelo de Pensamento e Acgao do Professor (Clark & Peterson 1986), o qual

representa um modelo heurfstico de estudo, abrindo novas perspectivas e vias de

investigagao.
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As relagoes entre teoria e pratica do ensino, i.e., o que se pensa constituir

pnncipios de actuagao docente, e mesmo as prescrigoes sobre o ensino - as

habilidades tecnicas de ensino, os factores e as condigoes que se inscrevem no

quadro das investigagoes sobre a eficacia pedagbgica, segundo uma linha de

pensamento (Brophy & Good 1986; Carreiro da Costa 1991), de uma Pedagogia
do Sucesso, segundo outros autores (Birzea 1984), ou ainda de uma Pedagogia
da Mestria (Bloom 1976; 1986b), e o seu confronto com a realidade na sala de

aula constitui uma via privilegiada de estudo:

"Fundamental to our view of the future of curriculum research is the issue

of the relationship between theory and practice." (Bain 1982, 10).

Por outro lado, as investigagoes sobre o Pensamento do Professor deram

alguma luz sobre um dos elos mais escondidos do ensino: o processo psicologico

da tomada de decisao docente. Ora, um dos processos de tomada de decisao

sobre o ensino reside precisamente nas decisoes pre-interactivas ou decisoes de

planeamento.

Apesar do planeamento ter sido olhado por muito tempo como essencial

para um ensino eficaz, tern havido pouca investigagao sobre o planeamento

eficaz, e ainda, sobre o efeito do planeamento no comportamento dos

professores e dos alunos na sala de aula (Imwold ef al. 1984; Griffey & Housner

1991).

Stroot & Morton (1989), na sequencia do seu estudo, sugerem que o

processo de planeamento esta igualmente associado a qualidade do ensino. A

natureza e o curso das decisoes previas determinariam realmente os limites

maximos das condigoes para ensinar e para aprender. Conhecendo os efeitos de

tais decisoes, baixando ou aumentando esses limites, podemos entao comegar a

fazer avaliagoes significativas e prescrigoes para o planeamento (Metzler & Young

1984), olhando de outra forma estas variaveis decisionais.

Esta direcgao de pesquisa parece-nos fundamental. Alias, ja Shavelson &

Stern (1981) o advirtiam:

"Most of the studies on teacher's decisions have been descriptive;' they

have provided insight into a world heretofore unexplored by research on

teaching. With this work is time to develop and empirically test the effects of

alternative decisions and decisions aids on teachers' behavior, and students'

behavior, achievement, and attitudes." (op. cit., 490).
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Dito de outro modo, interessa descrever, explicar e compreender, nao so

o que se passa objectivamente na sala de aula (ginasio), ou os processos que

medeiam a interacgao professor-aluno-materia, nomeadamente, o processo de

planeamento, mas tambem associar esses dois momentos do ensino. Esta e uma

meta importante na investigagao sobre o ensino, e uma das intengoes que

orientaram este estudo.

Assim, considerando as variaveis gerais, em termos globais a

problematica em analise pode ser formulada da seguinte forma: em que medida o

perfil pre-interactivo de ensino esta associado ao perfil de comportamentos

interactivos na sala de aula, i.e., considerando o conjunto das variaveis, sera

possfvel suportar que o pensamento pre-interactivo, as suas caracterfsticas e

atributos, se associam ao comportamento na sala de aula? Existe uma influencia

das decisoes previas na pratica pedagogica, e vice-versa?

De assinalar que falamos em associagao e em reciprocidade ("e

vice-versa"), na medida em que sera legftimo supor que a estrutura de

pensamentos e decisional pre-interactiva sera tb. influenciada pela estrutura de

condutas na sala de aula.

Com efeito, ao assumir uma relagao do tipo unidireccional - "as variaveis

da fase pre-interactiva influenciam o comportamento interactivo?"
, partirfamos do

pressuposto que as relagoes pudessem apenas ser visualizadas num sentido.

Deste modo, como provar que o tipo de pensamentos e de decisoes previas

nao se encontram, elas proprias, influenciados pelas caracterfsticas de

intervengao pedagogica do professor?

Alias, por outro lado, o nosso design de pesquisa e do tipo correlacional,

procurando descobrir os tipos de relagoes e as variaveis que se encontram

associadas nas fases pre-interactiva e interactiva.

O problema pode ainda ser formulado e tratado de outra forma, a um nfvel

em que se considera as variaveis isoladamente, ou mesmo agrupadas em

sub-conjuntos, e nao no seu conjunto
- trata-se de descortinar as relagoes entre

as variaveis pre e interactivas de
ensino:

-

que tipo de variaveis da fase interactiva de ensino, de entre as

consideradas, se relacionam ou se associam (como se associam) com as

variaveis de processo consideradas?
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Por outro lado, ao considerarmos professores com percursos
profissionais de ensino diferenciados (com experiencia e estagiarios), quisemos
caracterizar os perfis pre-interactivo e interactive de cada uma das classes de

professores para responder as seguintes questoes:

- em que medida se assemelham ou, pelo contrario, em que se

diferenciam os perfis relativos a esses dois momentos do ensino?

-

as relagoes estabelecidas entre a fase pre-interactiva e interactiva

comportam-se da mesma forma para as duas amostras de professores
consideradas?

2. ENUNCIADO DAS HIPOTESES DE PESQUISA

As hipoteses gerais de pesquisa representam os elementos organizadores
de qualquer estudo, e que Ihes serve de guia.

De acordo com os problemas de pesquisa anteriormente caracterizados,

as nossas hipoteses de pesquisa sao as seguintes:

1. QUAIS AS VARIAVEIS DAS FASES PRE-INTERACTIVA E

INTERACTIVA DE ENSINO QUE MAIS SE ENCONTRAM ASSOCIADAS?

2. QUAIS AS VARIAVEIS DA FASE INTERACTIVA DE ENSINO QUE

MAIS SE ENCONTRAM ASSOCIADAS AS DA FASE PRE-INTERACTIVA DE

ENSINO?

3. AS ASSOCIAQOES ANTERIORES MANTEM-SE ESTAVEIS

QUANDO CONSIDERAMOS GRUPOS CARACTER ISTICOS DE AULAS E

PROFESSORES?

4. OS PROFESSORES COM EXPERIENCIA E OS PROFESSORES

ESTAGIARIOS DIFERENCIAM-SE EM RELAQAO AO PERFIL DE

INTERVENQAO PRE-INTERACTIVO E INTERACTIVO?

Estas hipoteses gerais podem ainda, por sua vez, serem decompostas e

analisadas nas suas partes componentes, na medida em que organizamos as

variaveis por grupos
- Diferenciagao do Ensino, Preocupagoes Praticas, Decisoes

Previas, Pensamentos Pre-lnteractivos, Especificidade Previa e Diagnostico de
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Alunos, para caracterizar a fase pre-interactiva, e Gestao do Tempo, Apresentagao
de Tarefas, Contextos de Actividade Motora, Feedback Pedagogico e Participagao
do Aluno, para a fase interactiva.

Assim, as relagoes que podem ser estabelecidas sao multiplas, quer

intra-fases, quer entre fases, considerando as varias combinagoes possfveis de

obter: os pensamentos pre-interactivos de instrugao associam-se a especificidade
do feedback? as preocupagoes praticas sobre o impacto relacionam-se com a

participagao produtiva do aluno na aula? o diagnostico academico encontra-se

associado a diferenciagao do ensino? etc., etc..

3. SELECQAO E DESCRIQAO DAS VARIAVEIS DO ESTUDO

Neste ponto apresentamos o quadro de variaveis do estudo, de acordo

com os objectivos e hipoteses de estudo anteriormente descritas, bem como os

indicadores utilizados e as unidades de medida consideradas mais apropriadas.

As variaveis que o presente estudo considera estao agrupadas em tres

grandes conjuntos, de acordo com a sua natureza. Temos assim:

- as variaveis pre-interactivas de ensino, que dizem respeito a

caracterfsticas e propriedades do processo de planeamento dos professores;

- as variaveis interactivas, referentes aos comportamentos de ensino

dos professores e aos comportamentos de aprendizagem dos alunos na sala de

aula; e,

- finalmente, consideramos ainda variaveis de pressagio, relativas a

experiencia profissional dos professores.

Os sistemas de analise e observagao utilizados, a definigao das categorias

consideradas, bem como os criterios e respectivos exemplos de categorizagao

serao apresentados no capftulo seguinte (pontos 4.1.1. Pensamentos e Decisoes

Pre-lnteractivas, e, 5. Aplicagao dos Sistemas de Observagao) e em Anexos.

3.1. PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS

Os pensamentos e decisoes didacticas pre-lnteractivas representam os

constructos que os professores "transportam" para a sala de aula, e que podem
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influenciar o processo ensino/aprendizagem. Estes constructos foram obtidos

atraves da aplicagao da tecnica da entrevista retrospectiva, como

caracterizaremos no ponto 4. deste capftulo (Analise de Conteudo das

Entrevistas).

Em primeiro lugar, referir-nos-emos a Estrutura de Pensamentos e

Decisoes Pre-lnteractivas, atraves da codificagao do conjunto de pensamentos e

decisoes de ensino identificados; depois, caracterizaremos algumas propriedades
do processo de pensamento utilizando formas particulars de analise de

conteudo.

Relativamente as variaveis pre-interactivas seleccionadas para caracterizar

o perfil decisional e as propriedades do processo de pensamento dos

professores, consideramos os seguintes conjuntos de variaveis: Estrutura de

Pensamentos e de Decisoes de Planeamento, Decisoes Altemativas, Decisoes

Legitimadas, Preocupagoes Praticas dos Professores, Diagnostico de Alunos,

Analise da Tarefa, Diferenciagao do Ensino, e Explicitagao de Objectivos, descritos

em seguida.

3.1.1. ESTRUTURA DE PENSAMENTOS E DE DECISOES

PRE-INTERACTIVAS

A que tipo de proposigoes se refere o professor na entrevista pre-aula?

Qual o seu perfil de pensamento? Que decisoes toma?

Estas questoes sao analisadas atraves da aplicagao de um sistema de

analise que pretende caracterizar a Estrutura de Pensamentos e de Decisoes

Pre-lnteractivas.

Deste modo, foi criado um instrumento de analise de conteudo, com a

finalidade de identificar as zonas de pensamento e de decisao didactica que o

professor valoriza ou que refere. As categorias
didacticas foram criadas atraves de

uma via indutiva.

A determinagao das medidas das variaveis sobre a Estrutura de

Pensamentos Pre-lnteractivos e realizada do seguinte modo:

- somatorio de unidades de pensamento registadas;

- perfil de decisoes e pensamentos, aplicando
um sistema de categorias
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com 9 modalidades: 1. Avaliagao; 2. Clima; 3. Conteudos; 4. Disciplina; 5.

Estrategias; 6. Gestao; 7. Instrugao; 8. Objectivos; e, 9. Outros; e

-

numero de categorias e sub-categorias utilizadas.

3.1.2. DECISOES ALTERNATIVAS

Pretendemos com esta propriedade identificar os professores que referem

explicitamente a existencia de altemativas didacticas para a aula, na fase de

planeamento.

A existencia de altemativas e em geral identificada com uma certa

qualidade de plasticidade, de mobilidade e de uma atitude de preparagao para

enfrentar factores de contingencia. Aplicado a situagao de planificagao docente,

pode indiciar um processo de planeamento mais flexfvel, mais plastico, podendo o

professor mover-se atraves da combinagao das varias altemativas consideradas,

recorrendo a essas formas na fase interactiva, aumentando consideravelmente a

sua eficacia docente (e tambem com uma maior economia de esforgo).

A medida da variavel Decisoes Altemativas e encontrada

contabilizando-se o numero de altemativas didacticas ou de decisoes

condicionadas consideradas pelos professores.

3.1.3. DECISOES LEGITIMADAS

As decisoes legitimadas representam os pensamentos que estao

dependentes ou intimamente ligados a outros processos de pensamento

(diferenciamos, como ja referimos, processos de pensamento, de decisoes

didacticas). No tocante a esta propriedade, encontramos tres focos principais de

legitimagao:

-

processos de pensamento que recorrem a Concepgoes (ou

Pre-Concepgoes) e a Teorias Pessoais;

- enunciados que se apoiam na Experiencia Pessoal do professor; e,

-

processos de pensamento que respeitam ao Planeamento da Escola ou

do Grupo de Disciplina;

A frequencia de decisoes influenciadas por concepgoes e teorias pessoais
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indica-nos a intensidade do quadro legitimador teorico, o grau de autonomia do

professor, a sua capacidade de formular teorias e quadros de referenda

construfdos pelo proprio, dando um cunho pessoal as opgoes didacticas e

pedagogicas tomadas.

A frequencia de decisoes condicionadas pela experiencia, representa a

capacidade do professor em "traduzir" a sua experiencia pessoal, e de transformar

essa memoria em guia das decisoes de ensino - o quadro legitimador pratico.
Deste modo, podemos fazer equivaler o grau de intensidade de decisoes

legitimadas pela experiencia a formagao de rotinas de ensino estabelecidas.

As decisoes legitimadas referentes ao planeamento representarao um

quadro legitimador tecnico. Pode, igualmente, ser tomada como uma medida de

autonomia, inversamente proporcional a sua frequencia. Nao queremos com isto

dizer que os professores que nao legitimem as suas decisoes por esta categoria

nao sigam ou nao se apoiem nesse pressuposto, ou mesmo que estejam contra o

planeamento, significa apenas o grau de "dependencia" em relagao a sua

actividade.

As medidas das variaveis sobre as Decisoes Legitimadas e realizada

contabilizando-se a frequencia em cada uma das categorias consideradas.

3.1.4. PREOCUPAQOES PRATICAS DOS PROFESSORES

As Preocupagoes Praticas representam as proposigoes dos docentes

relativas as suas zonas principais de prioridade, de dificuldade ou de incidencia

especffica para a aula.

No sentido de diagnosticar as necessidades formativas proprias, ou de

perspectivar o processo de pensamento, e de desenvolvimento profissional e

pessoal, as preocupagoes percepcionadas pelos professores
tern sido objecto de

variados estudos. Um dos campos mais ferteis de estudo tern sido a teoria das

preocupagoes de Fuller, que consiste num modelo de desenvolvimento das

preocupagoes mais prementes dos professores relativas a sua actividade de

ensino.

De acordo com este modelo, os professores e as preocupagoes relativas

ao ensino evoluiriam ao longo de tres eixos - numa primeira fase, uma zona de

preocupagao mais premente seria a centragao sobre o proprio, para depois o

foco de prioridade se dirigir preferencialmente para a actividade, para as tarefas e
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acgoes de ensino, incidindo mais tarde sobre o resultado ou o impacto da sua

acgao, representando este um estadio ou um nfvel evolutivo superior.

Na literatura encontram-se varias estrategias e instrumentos de pesquisa
para a analise das preocupagoes docentes. No nosso estudo, o 'Teacher

Concerns Questionnaire', instrumento utilizado por varios autores (Behets 1990;

McBride 1984a; McBride ef al. 1986; etc.) e os seus itens serviram de criterio para

a categorizagao das proposigoes enunciadas pelos professores, de acordo com o

respectivo protocolo de aplicagao deste instrumento.

A determinagao das medidas das variaveis pre-interactivas em relagao as

Preocupagoes Praticas dos Professores e efectuada utilizando a frequencia de

proposigoes, e consideraremos:

- o total de Preocupagoes enunciadas;

- as tres modalidades de um sistema de categorias: Preocupagoes sobre

o Proprio; Preocupagoes sobre a Actividade; e, Preocupagoes sobre o Impacto.

3.1.5. DIAGNOSTICO DE ALUNOS

Por Diagnostico de Alunos entendemos os pensamentos da fase

pre-interactiva de ensino que incidem sobre os alunos, referenciando as suas

caracterfsticas ffsicas, motoras, cognitivas, afectivas ou sociais, bem como perfis e

estados de desenvolvimento ou de aprendizagem.

A adequagao das situagoes de ensino-aprendizagem ao nfvel dos alunos

supoe um correcto diagnostico das suas aptidoes, interesses e capacidades. Por

isso, esta capacidade e considerada como uma habilidade tecnica de ensino

fundamental. No entanto, o nosso estudo nao se debruga sobre a qualidade do

diagnostico do professor
- caracterfstica de correcgao e ajustamento as

capacidades reais manifestadas pelos alunos, mas sim a utilizagao de

diagnosticos quando da concepgao da aula.

Atraves da analise de conteudo das respostas a entrevista previa, foi

registado a frequencia dos enunciados ou caracterfsticas referidas. As dimensoes

consideradas foram as seguintes:

- Dimensao Grau de Especificagao
-

qualidade do diagnostico de alunos

ser mais ou menos explfcito e precise Para isso foram criadas duas
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sub-categorias de diagnostico: Generico e Especffico;

- Dimensao Foco -

para alem especificidade das ideias, enunciados ou

caracterfsticas de diagnostico, o professor pode referir-se a aspectos de ordem

academica ou a aspectos de ordem comportamental dos alunos. Assim, temos o

diagnostico Academico e o diagnostico Comportamental;

- Dimensao Grau de Individualizagao -

grau de identificagao e de

particularizagao de problemas e dificuldades dos alunos -

dirigida a Turma, ao

Grupo ou ao Aluno;

A determinagao das medidas das variaveis pre-interactivas em relagao ao

Diagnostico de Alunos e efectuada utilizando a frequencia de proposigoes, e

consideraremos:

- o total de diagnosticos;

- um sistema de categorias com 8 modalidades: 8. Generico; 7.

Especffico; 6. Academico; 5. Comportamental; 4. Turma; 3. Grupo; 2. Aluno; 1.

Turma/Grupo.

3.1 .6. ANALISE DA TAREFA

A Analise de Tarefas e uma componente do processo de planeamento do

ensino que consiste no inventario e natureza das componentes que caracterizam

uma dada praxia ou prestagao motora. Uma vez controladas pelos alunos essas

componentes (crfticas) permitem assegurar a sua realizagao. Permitem ainda ao

professor servir de criterio e de controlo corrective das aquisigoes do aluno.

Assinale-se que nao foi solicitado aos professores que efectuassem a

analise e descrigao de tarefas de aprendizagem. Apenas nos limitamos a recolher

os pensamentos sobre a analise de tarefas a que os professores recorriam

quando da entrevista previa, justificando as suas opgoes pedagogicas ou

problematizando as situagoes de aprendizagem propostas.

O sistema de registo consistiu na quantificagao das referencias a

componentes de controlo para a aprendizagem de tarefas motoras e apenas

contabilizamos as componentes crfticas relativas a conteudos motores

espeefficos, i.e., a actividades de aprendizagem directamente relacionadas com

os objectivos de ordem motora referidos pelo professor na entrevista previa.
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3.1.7. DIFERENCIAQAO DO ENSINO

O estudo das diferengas individuals na aprendizagem escolar e um tema

amplamente estudado em Educagao. Estes estudos inspiram-se na linha do

Modelo de Aprendizagem Escolar de Carroll, retomado e desenvolvido por Bloom

(1976).

O conceito de Diferenciagao do Ensino contrapoe-se a ideia de

"normalizagao", conceito que nas praticas escolares tern levado a uma atitude

didactica de massificagao do ensino e de uma indiferenciagao perante as

capacidades diversas dos alunos - "uma certa indiferenga as diferengas",

utilizando uma expressao de Perrenoud (1979), enquanto que a avaliagao e

centrada quase exclusivamente na sua fungao sumativa e normativa.

Assim, a diferenciagao do ensino e um dos princfpios de ensino mais

importantes para a garantia da igualdade de resultados, segundo Bloom (1976), e

um requisito de uma Pedagogia do Sucesso para Birzea (1982). No entanto,

Pophan & Baker (1976) afirmam que neste campo e "mais facil pregar do que

praticar".

Os pianos de formagao de professores tern encarado este problema, com

o intuito de, nao so considerar a diferenciagao em geral, mas tambem para

proporcionar um ensino mais adequado a minorias escolares, em especial,

emigrantes ou alunos com necessidades ejjucativas especiais. Alias, seguindo

este princfpio, o antigo Ramo de Formagao Educacional, da Licenciatura em

Educagao Ffsica pela U.T.L, que funcionou entre 1983 e 1989, inclufa uma

disciplina designada Ensino Integrado em Educagao Ffsica.

A diferenciagao do ensino pode ser implementada por varias formas:

- estabelecer objectivos realmente desiguais para os alunos, e

consequentemente diferentes tipos de tarefas e de criterios de avaliagao;

consideramos esta estrategia como diferenciagao "maxima";

- outra forma envolve a utilizagao de tarefas de aprendizagem e meios

diferenciados para alcangar metas sensivelmente identicas; esta forma de

diferenciagao foi considerada como "media"; e,

- atraves de estrategias de actuagao ou decisoes de ajustamento

particulares do professor dirigidas aos alunos -

tempos de aprendizagem
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desigualmente atribufdos, prioridades na supervisao, incentivos, reforgos e

feedback diferentes para os varios alunos, etc., embora os objectivos e conteudos

sejam a pallida, implfcita ou explicitamente, iguais para todos os alunos.

O sistema de analise por nos utilizado segue esta estruturagao. Deste

modo, as categorias estao estruturadas de uma forma decrescente de intensidade

de Diferenciagao, desde uma "diferenciagao maxima", ate a indiferenciagao. Este

sistema caracteriza-se ainda pela existencia de indicadores de expressao

qualitativa, e organizados numa escala nominal segundo o criterio de presenga da

caracterfstica.

3.1.8. ESPECIFICAQAO DE OBJECTIVOS

A definigao, explicitagao e operacionalizagao de objectivos tern constitufdo

uma das fontes mais prolfferas de ensaios em Educagao, insistindo no papel da

precisao dos resultados pretendidos no processo ensino/aprendizagem (Birzea

1979; 1982; Pocztar 1982).

A importancia e justificagao dos objectivos de ensino, ganha um maior

significado pedagogico quando, atraves } da sua especificagao e

operacionalizagao, permitem:

- a transparencia de intengoes do docente na sua actividade;

- o planeamento do processo ensino/aprendizagem;

- uma gestao participada das actividades lectivas;

- a auto-regulagao da aprendizagem por parte dos alunos; e,

- uma regulagao do ensino por parte do professor.

Este sistema de analise e constitufdo por duas categorias nominais

dicotomicas: (a) objectivos com criterio de sucesso, quer estejam explicitados ou

nao explicitados, e, (b) sem criterio de sucesso considerado, i.e., as metas sao

definidas de uma forma muito generica.

A determinagao das medidas da variavel sobre a explicitagao de

objectivos e realizada segundo o criterio de presenga ou ausencia da qualidade,

numa escala dicotomica.

"
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3.2. VARIAVEIS INTERACTIVAS DE ENSINO

Neste conjunto de variaveis consideramos alguns dos factores que a

investigagao sobre o ensino tern considerado como pertinentes para caracterizar
a intervengao pedagogica, no sentido de determinar o perfil de actuagao docente

e a sua qualidade.

Deste modo, as variaveis de processo consideradas no nosso estudo tern

sido postas em relevo pelos estudos respeitantes a eficacia do ensino, quer no

ensino em geral, quer no ambito especffico do ensino em E.F., e foram

seleccionadas justamente com esse intuito - o de tentar verificar a associagao
entre as decisoes pre-interactivas e os comportamentos na sala de aula, pese
embora a limitagao do estudo em nao se constituir, no seu paradigma de

pesquisa e objectivo, um estudo do tipo correlacional processo-produto.

Assim, algumas variaveis de processo utilizadas e com forte peso

preditivo (ou pelo menos com a indicagao de poderem servir como variaveis com

alguma importancia preditiva), terao que ser analisadas com as reservas proprias.

No entanto, podemos, evidentemente, avangar algumas hipoteses de

associagao nesse sentido, a partir dos resultados com esta amostra, no sentido

de poderem ser comprovadas em estudos posteriores, e com esse objectivo.

Os grupos de variaveis interactivas consideradas no nosso estudo sao: a

gestao do tempo de aula, os padroes de organizagao da classe, a apresentagao

da informagao, o feedback pedagogico, para caracterizar o comportamento do

professor, e a participagao do aluno nas actividades de aprendizagem,

caracterizando o comportamento do aluno.

3.2.1. GESTAO DO TEMPO DE AULA

A gestao da aula, e particularmente, a dimensao tempo constitui um factor

condicionador da dinamica da aula, desde a sua concepgao, ainda na fase de

piano, a sua implementagao e condugao pelo professor (Siedentop 1983).

Consequentemente, a quantidade e a qualidade das experiencias formativas

proporcionadas aos alunos serao influenciadas pela forma como o tempo

educativo for gerido.

Assim, a capacidade do professor em estruturar e organizar

convenientemente o tempo que dispoe, aproveitando ao maximo o tempo
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programa disponfvel, minimizando o tempo academicamente nao produtivo,
maximizando as actividades produtivas, mais directamente ligadas a dimensao

Instrugao, integrando e ligando com fluidez os varios momentos e actividades da

aula, sao habilidades tecnicas de ensino reconhecidas como relacionadas com

um ensino de sucesso em E.F. (Siedentop 1983).

Os resultados da investigagao mostram, embora nem sempre com

relev§ncia estatfstica, que os professores mais eficazes sao melhores gestores do

tempo: mais tempo util de aula (Carreiro da Costa, 1988; Carreiro da Costa &

Pieron 1990; De Knop 1986), menos tempo de organizagao das condigoes

materiais (e tb. menos intervengoes), e, consequentemente, apresentando uma

proporgao maior de tempo disponfvel para a pratica (Carreiro da Costa 1988;

Carreiro da Costa & Pieron 1990).

Em suma, a eficacia do ensino na promogao de ganhos de aprendizagem

depende muito da capacidade do professor em transformar o tempo de aula em

potenciador da aprendizagem (De Knop 1986). Esta maior disponibilidade de

tempo academico esta tambem associada a outro factor que a investigagao tern

mostrado: a capacidade do professor em estabelecer rotinas de gestao, desde os

primeiros dias do ano escolar (Fink & Siedentop 1987). Resultados similares

encontraram-se tambem no ensino em geral (Brophy & Good 1986; Leinhardt,

Weidman & Hammond 1987).

Assim, um factor estreitamente associado a eficacia pedagogica e o

desenvolvimento de rotinas, regras e expectativas de papeis para a actividade, ou

mais simplesmente, rotinas. As rotinas identificadas no estudo de Fink &

Siedentop (1989) como as mais habituais, eram relativas: (a) a actividade em

geral, (b) as transigoes entre actividades, (c) de instrugao, (d) de funcionamento

da escola e da disciplina, (e) e de fechamento da actividade.

Para a analise da gestao do tempo de aula, adaptamos um instrumento ja

aplicado entre nos
- o ATA (Carreiro da Costa 1988), apenas com a introdugao de

duas sub-categorias, destinadas a caracterizar o tempo de pratica proporcionado

pelo professor aos seus alunos.

A determinagao das medidas das variaveis interactivas para caracterizar
a

Gestao do Tempo de Aula sao estabelecidas em percentagem, e consideramos

como variaveis objecto de estudo:

- o Tempo Util de Aula (TU), medido em percentagem do



Metodologia do Estudo. Concepcao e Procedimentos

Tempo-Programa (50' para as aulas de um tempo lectivo, e 110' para as aulas de

dois tempos lectivos);

- as categorias do sistema ATA -

Instrugao, Organizagao da Classe,

Classe Organiza-se, Organizagao (somatorio das duas anteriores), Pratica

Especffica, Pratica Nao Especffica, Pratica (somatorio das duas anteriores), e

Outros. Exceptuando a primeira variavel, as restantes sao apresentadas em

percentagem do TU de cada aula.

3.2.2. APRESENTAQAO DE TAREFAS

A Apresentagao de Tarefas e um dos comportamentos de ensino mais

representatives da fungao Instrugao. Engloba as intervengoes verbais do

professor, como as prelecgoes e explicagoes de apresentagao das tarefas de

aprendizagem, incluindo ainda as intervengoes nao verbais (como a

demonstragao e a utilizagao de meios auxiliares de ensino).

Sobre os comportamentos dos professores em relagao a apresentagao da

informagao e das tarefas de aprendizagem, os resultados indicam-nos que os

professores mais eficazes dao maior relev§ncia a esta fungao de ensino.

Esta importancia manifesta-se, quer em tempo de duragao, quer em

numero de comportamentos de ensino (Phillips & Carlisle 1983; Carreiro da Costa

1988; Carreiro da Costa & Pieron 1990), distfnguindo-se sobretudo pela qualidade

da instrugao especffica, e por serem ilustradas com demonstragao (Carreiro da

Costa 1988). Este facto parece significar a maior importancia deste grupo de

professores em valorizar os aspectos que mais directamente se relacionam com a

prestagao dos alunos e sua direcgao, acompanhando o postulado de Rosenshine

(1978): o tempo dedicado a materia reflecte-se nas aquisigoes dos alunos.

No nosso estudo, focar-nos-emos apenas sobre a informagao de

conteudo prestada pelo professor nos episodios de informagao para a turma e

que se referem aos conteudos espeefficos, portanto, directamente relacionados

com os objectivos propostos pelo professor para aula.

Serao analisados os episodios de apresentagao de tarefas da totalidade

da aula. Para o registo de Componentes Crfticas, serao considerados apenas os

vinte primeiros minutos de Tempo Util de aula (para as aulas de 2 tempos

consideramos 40 minutos). Os focos de analise sao os seguintes:
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-

Diferenciagao do Ensino -

intervengao do professor em que existe uma

preocupagao de diferenciar o ensino, no sentido de o ajustar as capacidades dos

alunos.

- Canal de Comunicagao -

respeita a forma de apresentagao da

informagao pelo professor, a qual pode revestir varias formas.

- Componentes Crfticas -

grau de precisao e de especificagao das tarefas

de aprendizagem apresentadas, e relativas as actividades especfficas,

registando-se as componentes de controlo referidas pelo professor.

- Referenda ao Objectivo da Aula - enunciar dos objectivos propostos

para a aula.

- Justificagao de Objectivos - dados que situam a aula e os seus

objectivos em relagao com as actividades anteriores ou posteriores, seja ainda

com acontecimentos exteriores a disciplina, que exprimem a utilidade dos

objectivos e das situagoes propostas.

- Demonstragao
-

apresentagao verbal de tarefas acompanhada de uma

intervengao que utiliza um modelo da prestagao motora pretendida, destinado a

ajudar os alunos a melhor compreender a mensagem.

As medidas das variaveis interactivas que caracterizam o perfil de

actuagao docente em relagao a Apresentagao da Informagao sao apresentadas

em termos de taxa (frequencia por minuto), e em relagao:

- aos episodios exclusivamente efectuados na sua forma oral;

- aos episodios com recurso a meios visuais;

- as Componentes Crfticas referidas pelo professor;

- aos episodios em ambiente diferenciado;

- aos episodios em ambiente indiferenciado;

- as demonstragoes efectuadas.
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Sobre os sistemas de analise dicotomicos, sera assinalada a presenga ou
ausencia da caracterfstica, em relagao:

- a apresentagao dos objectivos para a aula;

- a apresentagao de justificagao dos objectivos para a aula ou das suas

actividades.

3.2.3. CONTEXTOS ORGANIZATIVOS DA ACTIVIDADE MOTORA

As situagoes de exercfcio e os contextos de ensino/aprendizagem,
nomeadamente aqueles mais directamente relacionados com os objectivos

propostos para a aula pelo professor, quer em relagao ao seu ambiente de

diferenciagao, quer em relagao as formas de organizagao de alunos utilizadas,

representam um factor largamente condicionador da natureza do comportamento
do professor e dos alunos, e consequentemente dos resultados desse processo

(Siedentop 1983).

A analise dos contextos de actividade pode ainda servir para caracterizar

um outro aspecto com um significado pedagogico importante: a capacidade

plastica do professor, movendo-se no espectro das estrategias de ensino, criando

formas diversas de organizagao dos alunos na actividade. O contrario podera

significar um reportorio mais reduzido ou uma menor riqueza de estrategias de

ensino, com consequencias evidentes ao nivel da diferenciagao do ensino e da

adequagao as caracterfsticas da tarefa motora e as capacidades dos alunos.

Pretendemos, assim, caracterizar as formas de estruturagao das varias

situagoes de ensino/aprendizagem.

O instrumento de analise utilizado e uma adaptagao do sistema OCAM

(Carreiro da Costa 1988), e as dimensoes de analise consideradas sao as

seguintes:

- Dimensao Diferenciagao
- ambiente pedagogico em que decorre as

situagoes de exercfcio, o qual pode ser diferenciado ou indiferenciado.

- Dimensao Organizagao da Turma - formas de enquadramento dos

alunos nas tarefas de aprendizagem. Como referimos, serao apenas objecto de

analise as situagoes de ensino/aprendizagem especfficas.
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A determinagao das medidas das variaveis interactivas de organizagao e

realizada segundo:

- os episodios em Ambiente Indiferenciado, em duragao e frequencia;

- os episodios em Ambiente Diferenciado, em duragao e frequencia;

- o numero de contextos diferentes utilizados (em frequencia/minuto).

3.2.4. FEEDBACK PEDAGOGICO

Apos a apresentagao da tarefa, a pratica do aluno pressupoe correcgao e

acompanhamento por parte do professor, com vista a uma maior eficacia da

aprendizagem. Uma pratica nao supervisionada convenientemente, uma pratica
com erros, origina uma aprendizagem com erros. E este o significado pedagogico
do feedback.

Assim, o feedback e definido pelo comportamento de ensino que consiste

na reacgao do professor (em geral verbal, mas podendo ser tb. nao verbal) a

prestagao motora do aluno, com a intengao de o aperfeigoar, intervindo no

processo de aprendizagem, e com a fungao de avaliar a sua prestagao, de

descrever o seu movimento, de prescrever uma tecnica ou componente crftica, e

de o interrogar sobre o que fez ou como fez.

Em relagao ao feedback, embora comprovadamente constitua um

mecanismo essencial para a aprendizagem motora, a investigagao sobre o ensino

em E.F. apresenta ainda alguns resultados nao totalmente concludentes.

Todavia, existe um consenso entre os investigadores no sentido de

reafirmar a importancia deste comportamento de ensino na aprendizagem,

mostrando diferengas significativas favorecendo os professores, nao so aqueles

que mais atengao proporcionam a este comportamento de ensino, mas,

principalmente, os que melhor o utilizam.

Referimo-nos, p. ex., a utilizagao de feedback especffico, focado, e

pertinente, o qual proporciona uma informagao de melhor qualidade aos alunos,

contrastando com padroes de resposta estereotipados: "Much of it is general and

evaluative C'Nice going"), lacking in either descriptive information or prescription."

(Placek & Locke 1986, 26). No entanto, nao negamos a importancia das reacgoes

de afectividade positiva do professor, com a fungao de motivar o aluno ou de
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desenvolver o seu auto-conceito academico, mas uma reacgao mais especffica
melhor guiaria o processo de aprendizagem do aluno.

Alguns estudos recentes, relacionam positivamente o feedback com a

eficacia pedagogica. Estes resultados observam-se em relagao a prestagao total

(Phillips & Carlisle 1983; Carreiro da Costa & Pieron 1990), para o feedback

especffico (focado) (De Knop 1986), e para o comportamento de feedback

positivo (Phillips & Carlisle 1983), existindo ainda diferengas, embora nao

significativas, quanto a sua especificidade e sua correcgao (Carreiro da Costa

1988; Carreiro da Costa & Pieron 1990).

O sistema de observagao seguido e uma adaptagao de instrumentos de

observagao e de analise multidimensional utilizados ja por varios autores (Pieron

1983; Pieron, Neto & Carreiro da Costa 1985; Carreiro da Costa 1988), com

dimensoes de analise ajustadas aos objectivos do nosso estudo. As dimensoes

consideradas sao as seguintes:

- Dimensao Conteudo -

respeita a componente da actividade a que se

refere a retroacgao do professor: especffica ou nao especffica.

- Dimensao Congruencia - pretende-se saber a natureza da relagao entre

o feedback e a informagao de apresentagao da tarefa proporcionada, podendo

ser relacionada ou nao relacionada com esta.

- Dimensao Explicitagao
- diz respeito a qualidade do feedback ser mais

ou menos discriminative, preciso e explfcito em relagao a analise das tarefas

motoras propostas; neste caso, a retroacgao pode ser focada ou nao focada.

- Dimensao Direcgao - referente a quern se dirige a retroacgao: a turma,

ao grupo ou ao aluno.

As medidas das variaveis interactivas em relagao ao feedback pedagogico

sao apresentados sob a forma de taxa (frequencia/minuto), em relagao:

- a frequencia de feedback emitido por cada professor;

- as varias categorias consideradas no sistema: Especffico, Nao

Especffico, Relacionado, Nao Relacionado, Focado, Nao Focado, Turma, Grupo e

Aluno, e ainda o somatorio das categorias Turma e Grupo.
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3.2.5. PARTICIPAQAO DOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAQAO FISICA

A participagao do aluno na aula e largamente condicionada pelas
decisoes do professor, na medida em que diferentes estrategias de actuagao
provocam variagoes no tempo consagrado as actividades especfficas de

aprendizagem e na qualidade da participagao do aluno. Por esta razao, esta

variavel de processo e considerada fundamental, pois representa um indicador do

tempo potencial de aprendizagem activa dos alunos nos conteudos

programaticos (Metzler 1989; Siedentop 1983; Pieron 1983).

Para Metzler (1989) a mudanga de foco, do comportamento do professor

para o comportamento do aluno, significou uma maior consistencia no estudo do

ensino. Conclui ainda, apos uma revisao da literatura sobre a variavel tempo de

aprendizagem em E.F., que todos os estudos obtiveram resultados positivos,

quando correlacionados com a consecugao da aprendizagem, embora nem

sempre com significancia estatfstica.

Assim, analisando-se os comportamentos produtivos dos alunos, em

termos de quantidade de actividade motora especffica (Phillips & Carlisle 1983;

Carreiro da Costa & Pieron 1990), ou utilizando o numero de ensaios (Silverman

1985), e tambem em termos de atengao a informagao (Carreiro da Costa & Pieron

1990), encontra-se disponfvel alguma evidenga sobre a importancia desta variavel

em E.F., seguindo os resultados apresentados na literatura geral sobre eficacia do

ensino.

De realgar que, no estudo de Phillips & Carlisle (1983), as variaveis tempo

de empenhamento motor e taxa de sucesso ['sucess time during engaged skill

learning time'], apresentam uma alta correlagao quando associadas a realizagao

dos alunos - respectivamente, .798 e .806, pelo que, segundo este estudo, os

autores defendam com alguma seguranga que estas variaveis de processo

podem ser utilizadas como substituto das medidas preditivas das variaveis de

produto.

Esta posigao acompanha os varios estudos no ensino geral. Para Bloom

(1976) o tipo de participagao do aluno no processo ensino/aprendizagem

explicaria 20 % da variagao do rendimento escolar, considerando o participagao

activa do aluno como um bom indicador da qualidade do ensino.
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No entanto, esta assumpgao em E.F. e olhada com alguma prudencia por
alguns autores (Carreiro da Costa 1988; Silverman, Devillier & Ramirez 1991),
sustentando-a apenas em parte.

No ensino em geral, Brophy & Good (1986) sao de opiniao que, se os

professores sao avaliados pela realizagao que produzem, entao esta realizagao
deve ser medida directamente, restringindo o uso do ALT e de outras prestagoes
do professor.

Contrariamente, Shavelson, Webb & Burstein (1986) afirmam: "[...] the

tasks students are asked to perform on the curriculum, or the student's

understanding of the task, there still remains a means of gathering useful

information about certain consequences of instruction." (op. cit., 55), a proposito
da polemica sobre a utilizagao de testes e medidas de resultados do ensino

['teaching (ou 'student learning') outcomes'].

A partir do postulado anterior, e baseando-se na convicgao que a eficacia

docente pode ser estimada nao so a partir de medidas de resultados do ensino,

mas tambem a partir da caracterizagao da intervengao do professor,
nomeadamente em relagao a apresentagao de tarefas, as respostas dos alunos e

ao feedback do professor no ensino em E.F., Rink e Werner (Rink & Werner 1989;

Werner & Rink 1989) desenvolveram um sistema de analise (o 'Qualitative

Measures of Teaching Performance Scale' -

QMTPS) destinado a avaliar a eficacia

docente atraves de medidas de processo. r^a correlagao entre os resultados da

aplicagao do QMTPS e as medidas de produto dos alunos, observaram algumas

relagoes significativas. A questao permanece, ainda, em aberto.

Os dois focos de analise considerados neste sistema de observagao sao

o Empenhamento Academico (Motor) e o Empenhamento Cognitive. Estas duas

categorias de comportamento tern sido objecto de estudo no ambito dos

trabalhos sobre a variavel ALT, quer no ensino em geral, quer em Educagao Ffsica

(ALT-PE), sendo este sistema de analise directamente inspirado nos instrumentos

utilizados no estudo do ALT-PE (Metzler 1982; Siedentop, Tousignant & Parker

1982).

A determinagao das medidas das variaveis interactivas em relagao a

participagao do aluno e realizada do seguinte modo:

- a ratio entre o tempo do aluno em informagao (somatorio da categoria

Desatengao com a categoria Atengao a Informagao) e o tempo na categoria
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Atengao a Informagao, como medida de Empenhamento Cognitivo;

- a percentagem de tempo de aula na categoria Empenhamento
Academico.

3.3. VARIAVEIS DE PRESSAGIO

Em relagao as caracterfsticas dos docentes, e um dado adquirido pela

investigagao que existem factores de pressagio considerados condicionadores do

comportamento e dos resultados do ensino (De Landsheere 1982). Alias, O

Modelo de Estudo do Ensino destaca-as, como referimos.

Dentro das variaveis relativas as caracterfsticas dos docentes,

consideramos a sua situagao profissional. Assim, a amostra e constitufda por

professores com experiencia de ensino e por professores-estagiarios em infcio de

carreira.

4. JUSTIFICAQAO DO ESTUDO

Como referimos, uma primeira fase da investigagao sobre o ensino

caracterizou-se por tentar estudar o ensino sem observar o que se passa na

sala de aula. Fazendo um paralelismo, tambem em relagao a investigagao sobre

os processos de pensamento o mesmo se passou.

Deste modo, a nossa intengao foi a de tentar saber como o professor

pensa, como planeia, e qual a coerencia, qual a relagao ou influencia que esses

procedimentos podem ter na fase interactiva de ensino, na sala de aula. Ligamos,

assim, pensamento e acgao na fungao docente.

As repercussoes deste tipo de pesquisa sao varias:

- em primeiro lugar, procura estudar a natureza dos processos de

pensamento do professor, determinando propriedades e indicadores de medida

qualitativa e quantitativa para os caracterizar, diferenciando perfis de pensamento

e perfis decisionals pre-interactivos dos professores;

- em segundo lugar, atraves da sua associagao com os comportamentos

interactivos, procura-se verificar a existencia dessas ligagoes
-

que processos de

pensamento se associam a comportamentos interactivos, e de que forma se
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manifesta essa relagao, estabelecendo-se um elo entre pensamento e acgao no

ensino, acentuando o caracter de intencionalidade da fungao docente;

-

por ultimo, toma-se premente identificar e caracterizar essas relagoes no

sentido de determinar que processos de pensamento podem ser considerados

decisivos para a fase interactiva de ensino, nomeadamente para as habilidades

tecnicas de ensino conotadas com um ensino eficaz.

De posse destes elementos, o trabalho e a linha de pesquisa que aponta
-

a relagao entre pensamento e acgao na fungao docente, permitir-nos-a melhor

compreender o processo ensino/aprendizagem, na procura de alargar, quer o

horizonte teorico do ensino, quer os resultados das investigagoes sobre os

comportamentos observaveis na sala de aula: "Attention is needed to teachers'

goals and intentions. We need to know what teachers are trying to accomplish in

order to interpret their behaviors, and also to make useful contextual and

qualitative distinctions for coding those behaviors." (Brophy & Good 1986, 368).

5. LIMITAQOES DO ESTUDO

As limitagoes de qualquer estudo significam os factores e condigoes que

poderao afectar a sua estrutura e os seus resultados, na medida em que

contaminam e influenciam o contexto e o processo em decorre um estudo. No

caso de estudos em ambiente real de ensino, estes aspectos deverao ser, tanto

quanto possfvel, identificados e valorizados.

Algumas limitagoes do estudo podem ser encontradas na amostra: tres

escolas e vinte e dois professores.

Com efeito, as caracterfsticas das tres escolas consideradas, os seus

habitos, regras e processos de socializagao dos professores deverao ser

consideradas como variaveis intervenientes, podendo afectar de algum modo as

conclusoes do estudo. No entanto, tentamos equalizar alguns desses factores

intervenientes. No capftulo seguinte (ponto 2. Caracterizagao da Amostra),

referiremos algumas dessas preocupagoes.

A quantidade de professores envolvidos no estudo e tambem um aspecto

questionavel: estes professores serao tfpicos ou representatives do universo de

professores de Educagao Ffsica?
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Em relagao a este aspecto, diremos que os seus resultados serao validos

apenas para a amostra considerada.

Sobre as actividades que os professores leccionaram outra questao

podera ser colocada. O estudo de Beauchamp, Darst & Thompson (1990) mostra

a existencia de variagoes no ALT-PE em fungao do tipo de actividades.

Acreditamos que o conteudo e o tipo de objectivos nas diferentes aulas

observadas sao igualmente variaveis intervenientes. Assim, uma outra limitagao do

estudo reside nas varias actividades leccionadas, pois que as suas

particularidades serao tomadas apenas como diferengas na actuagao docente.

Um outro factor que devemos considerar e o sentido e a compreensao do

processo de pensamentos dos professores e da sua intervengao pedagogica.

Qualquer estudo sobre o ensino ganha uma maior consistencia

pedagogica quando se analisa uma unidade de ensino: "A related point is that

more attention is needed to conservative sequences of instruction" (Brophy &

Good 1986, 368).

Ora, o nosso estudo tomou como amostra duas aulas em sequencia

(seguidas) de cada professor, nao chegando para caracterizar uma sequencia

completa de ensino. A conduta na sala de aula, bem como as intengoes do

professor variam em fungao da localizagao da aula na sequencia de ensino. Alem

do mais, a investigagao sobre o ensino em E.F. tern destacado o papel da materia

leccionada: o perfil de pensamentos e de intervengao pedagogica pode variar

consoante o grau de conhecimento e de capacidade pedagogica dos professores

em relagao a unidades de ensino "mais" e "menos" dominadas e ainda pelo

auto-sentimento de eficacia na sua leccionagao (Siedentop & Eldar 1989). No

nosso estudo, as turmas a observar, bem como as materias foram decisoes de

cada professor e de acordo com o planeamento estabelecido.

Por outro lado, qualquer estudo em ambiente real de ensino, em que

algumas das variaveis intervenientes nao sao faceis de controlar, interferindo nos

seus resultados, produto da opgao de pesquisa em ambiente natural de ensino, e

outra das limitagoes. No entanto, esta restrigao investigativa tern uma vantagem

que nao pode ser negada: o estudo foi efectuado em condigoes reais de

actuagao de professores e alunos
nas nossas escolas.

Por ultimo, acreditamos que, quando falamos em processos mediadores e

nos referimos apenas ao processo de pensamento do professor, omitimos os
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processos de pensamento dos alunos. Assim, aquilatar das caracterfsticas da

actuagao docente, ganha um outro significado se Ihe juntarmos o ambiente real

de contexto dessas intengoes e comportamentos. Ora, o estudo dos processos

de pensamento dos alunos iluminar-nos-ia sobre a pertinencia e o significado de

certos pensamentos e acgoes do professor, e dar-nos-ia, provavelmente, outras

pistas de compreensao do ensino e da aprendizagem que se efectua no sistema

escolar.
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Este capftulo trata das estrategias de pesquisa. Sao objecto de analise as

questoes decorrentes da implementacao do piano de trabalho: as condigoes de

realizagao e o ambiente do estudo, a amostra de professores considerada, os

procedimentos de controlo tidos na aplicagao dos instrumentos de pesquisa nas

varias fases do estudo, e, finalmente, os procedimentos de ordem estatistica e de

tratamento dos dados.

1. CONDIQOES DE REALIZAQAO DO ESTUDO

Como afirmamos, este estudo foi realizado em ambiente natural de

ensino, procurando nao interferir com a acgao quotidiana de professores e

alunos.

Esta tentativa de interferir numa medida minima no processo natural de

ensino dava-nos as condigoes de pallida conducentes a compreensao do

ambiente psicologico do professor, na medida em que nao havia condicionantes,

quer para a concepgao, quer na implementagao da intervengao pedagogica. 0

estabelecimento de objectivos terminals identicos para todos os professores

(como nas Unidades Experimentais de Ensino), tornava possfvel uma

comparagao mais precisa das variaveis de processo e de produto. No entanto,

esta abordagem num estudo como o nosso castraria precisamente um dos seus

desfgnios: o estabelecimento de metas pelos professores, e demais pensamentos

de concepgao e de estruturagao do ensino.

Esta opgao constitufu ao mesmo tempo um desafio e um risco. Estas

caracterfsticas tern a ver principalmente com o contexto de investigagao - em

ambiente real de ensino, com problemas e quadros proprio da cada

estabelecimento de ensino, lidando-se com muitos factores intervenientes, com

variaveis contingentes emergindo ao longo do estudo, e nao controladas

totalmente - enfim, sob condigoes de contexto nao completamente iguais.

Sobre a investigagao em ambiente laboratorial e a investigagao em

ambiente real de ensino existe alguma polemica sobre a pertinencia e importancia

sob o ponto de vista cientffico de
ambas as abordagens.

Contestando o valor absolute da investigagao conduzida em meios
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laboratoriais, alguns autores, realgam nao so a sua pertinencia e aplicabilidade,
face as necessidades de desenvolvimento do Sistema Educativo e dos seus

professores - o que nao parece sofrer grande contestagao, mas tambem a

adequabilidade dos estudos efectuados em condigoes reais de ensino:

"[...] traditional psychological theory cannot be of any significant
value until the investigators of classroom behavior have themselves

produced significant theoretical explanations of classroom events. The need

is not for further adaptation and stretching of old theory, but for the creation

of new theory which arises directly from the natural grain and details of the

behavior it is intended to explain." (Nuthall 1968 apud Dunkin & Biddle, 1974,

429).

Seguimos ainda algumas recomendagoes para a pesquisa sobre o ensino

formuladas por Dunkin & Biddle (1974): consideragao de varias variaveis de

processo; tratamento de comportamentos de alunos; os dados sobre o processo

de ensino devem ser registados em termos de co-variagao, pois que as

interpretagoes de causa-e- efeito devem ser colocadas como especulagoes

plausfveis; etc.

MODELO DE INVESTIGAQAO. DESIGN DE PESQUISA

O piano de pesquisa assenta num modelo de pesquisa ex post facto, em

que o investigador nao manipula directamente as variaveis presentes: nao houve

interferencia na constituigao das turmas, nos comportamentos de ensino do

professor, nem sequer se condicionou o processo de pensamento do professor a

objectivos pedagogicos, estrategias ou meios. Apenas se disse aos professores

para leccionarem como normalmente o faziam, nao preparando aulas especiais,

ou materias, antes seguindo o processo de ensino/aprendizagem programado

pelo proprio ou pelo Grupo de Disciplina. Garantia-se, deste forma, uma certa

"validade ecologica" ao estudo, ao decorrer em condigoes reais de ensino.

Por conseguinte, este estudo e do tipo descritivo em relagao ao controlo

das variaveis presentes.

Outros autores tambem designam este modelo de pesquisa por design

correlacional (Rudio 1983), por referenda a forma de tratamento dos dados, na

medida em que o paradigma e os objectivos do estudo procuram a identificagao

de associagoes entre as diversas variaveis,
no sentido de inferir relagoes entre as

variaveis consideradas. Com efeito, do piano de pesquisa ressalta a comparagao

"
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de dois conjuntos de objectos -

as caracterfsticas e propriedades do processo de

planeamento, e as caracterfsticas e o perfil interactivo de ensino.

Tambem se pode considerar como um estudo causal comparativo, na
medida em que compara o comportamento de certas variaveis (as variaveis

pre-interactivas e interactivas) em relagao as duas amostras diferenciadas -

professores com e sem experiencia profissional.

Este tipo de pesquisa possui algumas limitagoes e geralmente nao

fornece informagao tao precisa e fiel como aquela que e possfvel obter atraves de
estudos experimentais controlados. No entanto, proporciona-nos instrumentos

para abordar problemas que nao se podem estudar em condigoes de

experimentagao, oferecendo-nos valiosos indfcios sobre a natureza dos

fenomenos (Rudio 1983), como e o caso particular do nosso estudo e de grande

parte da investigagao sobre o ensino.

2. CARACTERIZAQAO DA AMOSTRA

A amostra do nosso estudo e constitufda por 44 aulas
- 22 professores de

Educagao Ffsica, que colaboraram como voluntaries, leccionando cada um duas

aulas. E uma amostra acidental, do tipo nao-probabilfstica (Rudio 1983).

A consideragao de duas aulas para cada professor obedeceu a um

criterio de nao fazer depender os resultaddfe obtidos apenas em relagao a um

momento. Alias, uma condigao de validade ecologica supoe o acompanhamento

do professor na sua acgao quotidiana.

Sobre a estabilidade dos comportamentos de ensino, Crahay (1989)

acompanhou um professor em 21 ligoes, verificando que a ordem de ocorrencia

das fungoes de ensino e quase identica, se bem que haja flutuagoes quantitativas

importantes. Reformulando a hipotese inicial, avangou outra alternativa - de as

condutas de ensino variarem em fungao dos pianos de aula. No entanto, em

Educagao Ffsica, os estudos nao apresentam resultados totalmente

esclarecedores. Assim, os estudos de Lombardo & Cheffers (1983) e de Rink

(1983) concluem pela estabilidade dos comportamentos de ensino, enquanto

Schempp (1987c), apresenta-nos um perfil de dados diferente: apenas menos de

30 % dos comportamentos de ensino sao estaveis. Refira-se que as amostras dos

estudos anteriores eram, respectivamente, de quatro, tres e um professor.
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Se bem que estejamos conscientes das limitagoes do estudo em relagao
a opgao de analisar apenas duas aulas de cada professor, entendemos que estas

davam uma imagem mais fiel das caracterfsticas dos professores do que apenas

uma. Criterio igual foi seguido no estudo de Griffey & Housner (1991).

Quanto a selecgao dos professores, consideramos tres preocupagoes

fundamentals:

- a nao dispersao dos professores por muitas escolas, na medida em que

haveria factores nao controlados que poderiam interferir nos resultados;

- a homogeneidade de condigoes de ensino para a disciplina;

- a escolha dos professores obedeceu ainda a outro imperativo,

decorrente das hipoteses de estudo colocadas - a inclusao de professores com

experiencia e professores sem experiencia (em estagio pedagogico, o qual

decorria nas escolas B e C).

Quanto a preocupagao de concentrar, tanto quanto possfvel, os

professores em analise no mfnimo de estabelecimentos de ensino, dos 22

professores da amostra, 3 sao da escola secundaria A, 9 da escola preparatoria B

e 10 da escola secundaria C. Este foi um problema que se nos deparou. Assim,

em que medida as regras de fuhcionamento escolar provocavam alteragoes, p.

ex., na gestao do tempo de aula, a comec^r pelo Tempo Util? Dito de outro

modo, haveria variaveis intervenientes, que alterariam o comportamento das

variaveis em analise?

Assim, tivemos a preocupagao de conhecer o impacto de alguns factores

de condigao nas tres escolas em que decorreu a fase experimental de recolha de

imagens, nomeadamente em relagao as regras de funcionamento escolar que

podem afectar a dimensao tempo e em relagao as condigoes materiais na aula.

No primeiro caso, sabendo nos que diferentes decisoes do Grupo

Disciplinar podem afectam a gestao do tempo, verificamos que a entrada dos

alunos para o vestiario e para o ginasio possufam regras identicas. Alias, a

diferenga de medias, relativamente ao Tempo Util de Aula nas tres escolas,

revelou nao existir diferengas significativas.

No segundo caso, as condigoes materiais existentes e ao dispor dos

professores era sensivelmente
similar - as tres escolas estavam bem equipadas, e

"
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possufam recursos materiais para a E.F. considerados muito bons, tomando por
referenda a media da escola portuguesa. Pensamos que a influencia dos efeitos

provenientes do contexto escolar, do tipo e natureza de escola, e,

consequentemente, do meio social envolvente, se encontram assim mais

atenuados.

As turmas a observar, bem como as materias de leccionagao foram

decisoes deixadas ao criterio do professor e de acordo com o planeamento
estabelecido.

Outro problema com que nos deparamos foi a existencia na nossa

amostra de 5 aulas constitufdas por dois tempos lectivos (2 horas), e as restantes

de um tempo lectivo, resultantes do processo de elaboragao de horarios

escolares.

Para reduzir os dados a mesma unidade de referenda, consideramos o

tempo-programa como o tempo util de aula teorico maximo - 50 minutos de

tempo-programa para as aulas de um tempo lectivo; as aulas de dois tempos tern

um tempo-programa de 1 hora e 50 minutos.

3. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA APLICAQAO DAS ENTREVISTAS

No que respeita a analise do Pensamento do Professor, quer em relagao

as decisoes pre-interactivas, quer em relagao a decisoes de apreciagao pos-aula,

foi utilizada a tecnica da entrevista retrospectiva, na sua forma de questoes

estruturadas (v. Anexos 1 e 2), com o objectivo de caracterizar os processos de

pensamento dos professores, nomedamente em relagao aos seus objectos

decisionals e estrutura de pensamento. Varios autores destacam as vantagens

desta tecnica (Biddle & Anderson 1986; Goetz & LeCompte 1984), acentuando o

seu caracter interactivo para evocar respostas significativas, mesmo em temas de

dificil acessibilidade.

Optamos pela tecnica da entrevista retrospectiva, pelas vantagens

nesta situagao face a outras tecnicas, nomeadamente em relagao a utilizagao de

pianos redigidos pelos professores, devido ao facto de acreditarmos que estes

nao contemplam muitos dos pensamentos ou decisoes tomadas: "[...] much of

what teachers had planned was not reflected in their written outlines." (Clark &

Yinger 1987, 91), embora alguns estudos nesta area utilizem materiais escritos

dos professores. No entanto, reconhecemos algumas limitagoes a utilizagao de
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pianos escritos pelos professores para o estudo dos processos de pensamento.

As razoes que acima aludimos, acerca das vantagens da entrevista em

estudos deste tipo, ganham maior consistencia quando solicitamos o piano de

aula a dois professores, e verificamos que as informagoes que procuravamos
eram melhor cumpridas com a entrevista. Deste modo, uma ilagao importante que
retiramos e que o planear de aula representa sobretudo um processo psicologico
interno, mais do que a redacgao de um documento escrito. Esta ilagao tern tb.

uma aplicagao importante a reter, e que no capftulo final nos referiremos: o

recurso a estes metodos na propria formagao dos professores.

Por outro lado, face a caracterfstica do estudo em ambiente natural de

ensino, tivemos a intengao de nao alterar o dia-a-dia dos professores, insistindo
no facto de constituir uma aula "normal" - a solicitagao previa de um piano de aula
escrito poderia levar alguns professores a proceder de uma forma menos natural.

(Fagamos um paralelismo, e lembremos o caso dos estagiarios que, muitas

vezes, sabendo de antemao quando vao ser observados pelos supervisores, nas

aulas anteriores a essa observagao, "treinam" a aula com os seus alunos).

Refira-se, a proposito que os professores estagiarios, por razoes

administrativas, tinham o seu piano de aula elaborado e que, alguns dos

professores experientes tinham a mao durante a entrevista previa o seu piano

pessoal, tendo mesmo havido profesores que o consultaram durante a entrevista.

A aplicagao das entrevistas previas a aula foi precedida por um conjunto

de preocupagoes, percorrendo-se os seguintes passos, procedimentos

metodologicos e regras:

(a) primeiramente, foi elaborado um guiao de questoes. Uma aplicagao

previa desse guiao revelou cobrir o quadro das "cinco questoes da didactica"

(Mialaret 1976);

(b) o contacto anterior com os professores, quer para a entrevista, quer

para a recolha de imagens das aulas, era a maior parte das vezes facilitado pela

relagao pessoal ou profissional, ja estabelecida com esses professores,

ganhando a sua confianga, reduzindo receios, mantendo uma relagao mais

proxima e "horizontal", e destacando o caracter "nao avaliativo" de todo o estudo,

aspectos tao importantes para provocar a naturalidade e evitar alguns efeitos de

distorgao, tao caracterfsticos na aplicagao de tecnicas de inquirigao e de

observagao, referenciados na literatura;
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Alias, alguns dos professores ja tinham sido objecto de observagao
noutros estudos, e outros, na sua formagao inicial estavam familiarizados

connosco, com a existencia de uma camara na sua aula e com as tecnicas de

inquerito, condigoes que favoreciam a sua atitude para com o estudo, tomando-o

mais proximo de condigoes ambientais "normais";

(c) a garantia do anonimato e da nao utilizagao indevida das imagens
vfdeo e das entrevistas, bem como a escolha de um local nao frequentado para a

realizagao destas, procurando um ambiente que favorecesse a intimidade e a

naturalidade de expressao dos entrevistados, foram aspectos que preocuparam o

investigador na sua interacgao com os professores;

(d) a preparagao para a entrevista foi outra preocupagao. Se estar sob

observagao pode constituir um factor de stress para os observados, verificamos

que, no contacto inicial e quando referimos aos professores a existencia de uma

entrevista, esta provocava bem mais receios do que a princfpio pensavamos,

nomeadamente, reacgoes de surpresa e de alguma tensao.

Assim, a nossa conduta foi no sentido de nao revelar as intengoes de

toda a pesquisa, para nao influenciar os professores
- estes desconheciam o

conteudo especffico da entrevista, sendo-lhes dito apenas que se realizaria uma

breve e simples entrevista previa, com questoes intimamente relacionadas com a

aula, alem de outra posterior, similar, em que as questoes nao sairiam igualmente

do horizonte da aula. Este pormenor pa/eceu, de algum modo, reduzir a

ansiedade em alguns professores.

Em ambas as entrevistas foram identicos os pressupostos tidos na sua

aplicagao. A sua duragao media foi de cerca de 15 minutos, sendo audiogravadas

por intermedio de um gravador Panasonic de micro-cassete, tipo RN-105.

Posteriormente, foram transcritas a protocolo escrito, por permitir um mais facil

manuseamento dos dados.

Todos estes factores sao referenciados como algumas preocupagoes a

ter na aplicagao desta tecnica (Grawitz 1984; Mucchielli 1975).

Em seguida, foi efectuada a analise de conteudo das entrevistas, segundo

as preocupagoes e regras que
a seguir descreveremos.
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PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS

A escolha pela tecnica da entrevista retrospectiva em relagao aos

pensamentos e decisoes pre-interactivas, foi efectuada porque, em primeiro lugar,
tratava-se de rememorizar, de "chamar" pensamentos apos ter sido efectuada a

tarefa de planear a aula.

Embora essa elaboragao nao tome necessariamente a forma de um

produto ffsico - o piano escrito, em todo o caso, e dado nao ser possfvel
conceber um processo sem que ele possua um produto correspondente

(Berbaum 1982), o processo de conceber mentalmente a aula origina,

evidentemente, um produto. Ou entao, dito de outro modo, a entrevista

retrospectiva, e considerado um metodo privilegiado para caracterizar o processo
de planeamento de aulas pelos professores, segundo a literatura (Shavelson,

Webb & Burstein 1986; Marcelo 1987). Aqueles autores, apresentam algumas

outras tecnicas, suas vantagens e desvantagens, debatendo o papel dos varios

metodos de obtengao de dados a partir de respostas verbais.

A entrevista retrospectiva foi aplicada na sua forma estruturada (Goetz &

LeCompte 1984). Um dos problemas que a entrevista de tipo nao-estruturado tern

e que, com a grande flexibilidade e individualizagao que permite, existe o

problema de dados desiguais serem recolhidos, pela possibilidade de diferentes

questoes serem formuladas, colocando muitos obstaculos a analise dos dados

por comparagao (McBride 1989).

No nosso estudo, houve por vezes a necessidade de nao seguir

rigidamente a sequencia de questoes prevista, pelos motivos a que ja aludimos,

mas, em todo o caso, obedecendo a estrutura de questoes previa.

A estrutura das questoes da entrevista assenta, como referimos nas

questoes centrais da didactica, convidando os professores a debrugar-se sobre

as suas decisoes e sobre os pensamentos que acompanham ou influenciam

essas tomadas de decisao.

Ainda que cada questao seja mais direccionada para certos tipos de

pensamentos e decisoes (como p. ex., a questao 4 [Como caracteriza os alunos

desta turma? Existem alunos ou caracterfsticas que meregam um relevo

especial?], referente ao diagnostico de alunos), seguimos a indicagao de

Mucchielli (1979), em categorizar todos os diagnosticos do professor contidos

noutras questoes, e nao apenas em considerar esta questao: "AT hesitez pas a
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renvoyer sur une autre question une reponse ou une partie de reponse qui n' a
hen a voir avec la question posee et qui releve o" une autre piste du

questionnaire." (op. cit., 48).

Deste modo, a entrevista e composta por nove questoes, e de natureza

estrutural (Goetz & LeCompte 1984), sendo analisadas num todo, de acordo com

a sugestao de Mucchielli (1979). No entanto, a primeira questao e de tipo
descritivo e e analisada tambem separadamente -

[Quais as suas principals
preocupagoes para a aula de hoje?], com o objectivo de reter as preocupagoes

praticas de cada professor (v. ponto 4.1.1.2. Segunda Etapa, (1) Preocupagoes
Praticas dos Professores).

PENSAMENTOS POS-INTERACTIVOS

Como dissemos, foi utilizada igualmente a entrevista retrospectiva para

caracterizar os pensamentos pos-interactivos do professor relativos a aula que

acabava de acontecer, pois a entrevista era imediata.

Existem varias formas especializadas de entrevista que tern por objecto
fazer "reviver" processos de pensamento. Shavelson, Webb & Burstein (1986)
identificam a entrevista retrospectiva como um dos meios possfveis, embora

encontrem na entrevista de estimulagao da memoria com visionamento, o meio

mais potente e sujeito a menos distorgoes para a captagao dos pensamentos e

decisoes interactivas. No entanto, nao era esse o foco principal do nosso estudo.

Esta opgao pela utilizagao da entrevista retrospectiva foi efectuada, na

medida em que se tratava de caracterizar os pensamentos dos professores em

ambiente natural. A opgao alternativa existente era a utilizagao do registo da

vfdeo-gravagao da aula para o proprio professor comentar - entrevista de

estimulagao da memoria, "clinicamente" mais poderosa, sem duvida, mas,

concerteza, uma condigao menos natural e menos normal.

Tal como para a fase previa, utilizamos a entrevista na sua forma

estruturada, pelas razoes a que ja aludimos.

As questoes eram perguntas mais gerais e dirigidas para a apreciagao da

aula e os focos de preocupagao emergentes da analise da aula pelos

professores.

Em geral, os mesmos problemas se colocam a duas entrevistas.
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3.1. LIMITAQOES DA TECNICA DE ENTREVISTA

As principais limitagoes da tecnica de entrevista, face aos objectivos do

estudo, encontram-se na dificuldade em registar e apreender o mecanismo de

pensamento dos professores. Nao podemos ainda omitir o papel que pode

desempenhar os mecanismos de defesa ou distorgoes que os entrevistados

possam ter utilizado, consciente ou inconscientemente, assim como nas proprias

questoes e sua estrutura.

Deste modo, na verbalizagao dos processos de tratamento da informagao
existem alguns factores que a literatura nos apresenta como problemas que

podem provocar algumas distorgoes, nomeadamente:

- uma linearizagao da informagao produzida;

- uma simplificagao de uma rede semantica mais complexa;

- uma conformidade com a norma a partir da percepgao das expectativas

do investigador; e,

- uma generalizagao do caso ao conjunto (Ramognigno 1983 apud

Charlier & Donnay 1985).

A racionalizagao de certas respostas pelos professores, as quais se

podem apresentar sob a forma de justificagoes para certas decisoes ou factos,

mas que, efectivamente, podem nao corresponder a realidade, ou o efeito de

"desejabilidade social" - tendencia para responder conforme parametros sociais

aceitaveis, ou de acordo com as "expectativas pedagogicas", ou tentando ainda

exibir ao investigador qualidades pedagogicas e didacticas, ou princfpios teoricos

reconhecidos, sao algumas das ameagas aos resultados do nosso estudo,

referenciadas na literatura sobre a utilizagao de tais metodos de pesquisa (Grawitz

1984).

Quanto ao grau de consistencia sobre os pensamentos dos professores,

ja nos debrugamos sobre esta questao
em capftulo anterior.

Reconhecemos ainda, na entrevista estruturada, em que as questoes sao

decididas previamente, algumas limitagoes: "The weakness of the structured

approach is that it does not permit the interviewer much flexibility or freedom to

expand upon a respondent's answer or to pursue an issue that was not
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antecipated prior to writing the interview questions." (McBride 1989, 424).

Outras limitagoes da tecnica de entrevista podem ainda ser imputadas a

propria elaboragao do guiao da entrevista ou ao comportamento do entrevistador.

4. ANALISE DE CONTEUDO DAS ENTREVISTAS

Qual a tecnica ou metodo de analise de conteudo utilizar? Esta a questao
inicial.

E um dado adquirido que a selecgao da tecnica de analise de conteudo

se justifica, principalmente, em fungao do objectivo de pesquisa e do tipo de

objectos em analise.

Por um lado, o recurso a um sistema de analise uni ou multi-dimensional

de categorias, e a utilizagao de unidades de registo de tipo frequencial, afim de se

identificar as variaveis pre e pos-interactivas, para depois se verificar a sua

associagao ou continuidade com as variaveis interactivas do processo de ensino,

era uma opgao sedutora. Uma abordagem mais "quantitativa", melhor nos

proporcionaria condigoes metricas para um estudo de tipo correlacional.

A frequencia e a medida geralmente mais utilizada, correspondendo ao

postulado geral: a importancia de uma unidade de registo aumenta com a

frequencia da sua aparigao (Bardin 1977). Di5punha-se, assim, de um instrumento

metricamente mais qualificado, mas porventura escondendo as caracterfsticas e

singularidades proprias de cada professor. E, alem disso, como comparar

processos mentais em que cada professor tern um perfil caracterfstico e proprio

de abordar o ensino em Educagao Ffsica?

Assim, se queremos analisar (perscutar, inferir, significar) a singularidade

do pensamento de cada professor, reflectida no discurso produzido - as

atribuigoes, as suas relagoes, justificagoes e contextos de produgao do discurso,

entao, as abordagens mais "qualitativas" parecem ser mais apropriadas, afim de

compreender, nao so o processo mental de tomada de decisao, como tambem

as altemativas ou os constructos que legitimam tais opgoes didacticas.

Como conciliar as vantagens destas duas abordagens? Em que moldes

isso seria viavel? Esta foi uma fase diffcil desta empresa: organizar o desenho de

pesquisa de modo a conciliar as duas abordagens, e enquadrado num "modelo"
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teoricamente pertinente e empiricamente ajustado aos objectivos deste estudo.

Quer em relagao a entrevista pre-aula, quer em relagao a entrevista

pos-aula, e considerando que o seu objectivo era a recolha de informagao sobre

os pensamentos e decisoes dos professores respeitantes a intervengao
pedagogica, optamos pela escolha de uma tecnica de analise de conteudo do

grupo dos metodos l6gico-semanticos, segundo Mucchielli (1979), atraves da

agregagao em unidades de significagao que permitem descrigoes de

caracterfsticas relevantes do conteudo de pensamento do professor, na medida

em que importava captar as "ideias didacticas", i.e., as referencias a unidades de
ideias que se referiam substantivamente a proposigoes dos professores sobre

pensamentos, julgamentos, decisoes e acgoes relativas ao processo de

ensino-aprendizagem.

Os passos seguintes reportam-se aos procedimentos utilizados na analise

de dados, e sua transformagao em unidades de registo.

4.1. ETAPAS NA ANALISE DE CONTEUDO

As etapas na analise de conteudo representam o processo de

transformagao de dados naturais dos protocolos escritos, em dados elaborados

susceptfveis de tratamento (qualitative e/ou quantitative).

Em primeiro lugar, eliminamos as "faJsas pallidas" -

segmentos que nao

contem qualquer significagao, bem como as repetigoes de palavras, muitas vezes

naturais num discurso. Este procedimento e sugerido por Tucwell (1980).

A etapa seguinte depende da natureza do metodo de analise de conteudo

utilizado:

- se o sistema de analise e do tipo dedutivo, comega-se pela definigao de

categorias, e em seguida efectua-se uma separagao do material escrito,

formando-se unidades nos protocolos escritos, as quais sao inclufdas nas

categorias estabelecidas;

- no caso do sistema de analise ser efectuado por uma via indutiva,

segue-se um processo inverso, i.e., determinam-se primeiro as unidades de

conteudo, chegando-se ao sistema de categorias atraves da reformulagao das

categorias apos uma primeira tentativa de analise, em que sao construfdas

categorias de conteudo em fungao das ideias expressas.
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Nos pontos seguintes analisaremos os procedimentos e regras tidas na

codificagao dos protocolos das entrevistas.

4.1.1. PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS

Em relagao a entrevista previa, o problema que nos era colocado: O que
sao Decisoes Pre-lnteractivas dos Professores?, deparava-se-nos com algumas
dificuldades.

Em primeiro lugar, havia constructos dos professores que nao se

caracterizavam directamente pela tomada de decisoes didacticas, e, portanto, nao

poderiam ser inclufdas na estrutura decisional pre-interactiva, embora

contribufssem e influenciassem certamente aquela. E o caso dos pensamentos de

Diagnostico de Alunos, das Preocupagoes Praticas dos Professores, ou dos

sistemas de legitimagao das decisoes.

Tornava-se, assim, imprescindfvel caracterizar, nao so a estrutura

decisional de cada professor, mas tb. os tipos de pensamento que acompanham

esses elementos decisionals, os quais representam unidades de contexto e de

significagao na produgao do discurso.

Sobre a formagao de unidades de analise, estas tern necessariamente um

comprimento variavel. Em primeiro lugar, porque a sua validade nao e de ordem

linguistics, mas antes de ordem psicologica, na medida em que uma unidade de

pensamento expressa uma ideia, e tanto pode compreender uma simples

alusao ou uma palavra, como uma parte de uma frase, a frase ou ainda um

paragrafo inteiro (Tuckwell 1980; Lefebvre 1990). Em segundo lugar, porque

decorre ainda da natureza do sistema de analise de conteudo e das categorias

estabelecidas. Referir-nos-emos a este aspecto em seguida, na apresentagao de

cada um dos sistemas de analise de conteudo.

O processo de analise em relagao aos pensamentos e decisoes

pre-interactivas, fez-se por procedimentos sequenciais e em duas etapas. A

primeira constou da analise de conteudo global do conjunto das entrevistas, a

qual designaremos de analise geral; na segunda foram aplicados quatro sistemas

de analise, que designaremos por especfficos. Deste modo, foi ensaiado a

utilizagao simultanea e concorrente de varias tecnicas, em fungao dos diferentes

objectivos a perseguir. Esta estrategia e referenciada na literatura (Ghiglione ef al.

1980).
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Sobre os aspectos de fidelidade de codificagao o ponto 4.2. (Fidelidade
de Codificagao dos Dados das Entrevistas), tratara dos procedimentos havidos e
o Anexo 1 1 (Fidelidade na Utilizagao dos Instrumentos de Analise) apresentara os
resultados.

4.1.1.1. PRIMEIRA ETAPA

Em relagao a primeira etapa de analise de conteudo, o texto das

entrevistas foi decomposto em unidades de significagao tendo em vista a

classificagao do conteudo manifesto do discurso em relagao a decisoes

didacticas que o professor tomou, ou em relagao a pensamentos que nao

traduzem, per si, decisoes para implementagao na sala de aula, atraves da

utilizagao de uma estrategia indutiva em relagao ao sistema de categorias de

pensamento.

Procedeu-se a uma classificagao logica dos conteudos apos explicitagao
dos valores semanticos desses conteudos, utilizando a classificagao por decisoes

didacticas e por categorias de pensamento. Do conjunto de pensamentos e

decisoes dos professores referenciadas, foram ainda sucessivamente

assinaladas:

as decisoes altemativas e condicionadas consideradas pelos

docentes, registando-se o seu tipo e frequencia, pretendendo caracterizar as

altemativas de implementagao que possuem ou as decisoes condicionadas a

contingencies da actividade; e,

- os pensamentos e decisoes que se encontram suportadas por um

quadro de referenda, dependendo ou tendo como fonte de legitimagao, as suas

pre-concepgoes e teorias pessoais (quadro legitimador teorico), ou a sua

experiencia docente anterior (quadro legitimador pratico), ou o planeamento

conjunto do grupo ou da escola (quadro legitimador tecnico).

A questao que se nos colocava seguidamente era a de encontrar um

"modelo" sob o qual pudessemos detectar as particularidades de cada professor,

e, ao mesmo tempo, que nos pudesse proporcionar um meio de comparagao

entre os vinte e dois professores da amostra.

Assim, colocamos como proposito conhecer a estrutura decisional de

cada professor, e sua legitimagao e contexto. Para isso, e em primeiro lugar,

seguimos um modelo, um quadro teorico de referenda para a estrutura decisional
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de cada professor: as Decisoes de Pre-lmpacto, segundo Mosston (1981) e

Mosston & Ashworth (1986). Este modelo foi utilizado como instancia de

referenda e nao como produto, dada a aplicagao de uma via indutiva para o

sistema de categorias, reformulando-se essa proposta inicial de forma a adapta-la
sucessivamente ao campo em analise. Esta estrategia na analise de conteudo e

sugerida na literatura (Bardin 1977; Goetz & LeCompte 1984; Miles & Huberman

1984; Vala 1986).

Em seguida, colocamos o constructo no tipo de decisao didactica da

categoria geral e na sub-categoria, ou assinalando os constructos que nao geram
directamente uma decisao didactica, da forma que a seguir apresentamos.

(1) ESTRUTURA DE PENSAMENTOS E DE DECISOES DIDACTICAS

PRE-INTERACTIVAS

Este sistema de analise visa caracterizar os pensamentos previos e

elementos decisionais de ensino referenciados pelos professores.

Para elaborar a estrutura decisional dos professores foi feito um trabalho

exploratorio de redugao dos dados, com sucessivos ensaios, reformulando o

piano de categorias inicial, como dissemos. A codificagao dos elementos

decisionais, e de acordo com as regras anteriormente definidas, foi efectuada de

modo a que cada constructo fosse colocado numa categoria didactica. Foram

consideradas as seguintes categorias (o sistema e desenvolvido no Anexo 3):

1 . AVALIAQAO
- referenda a utilizagao de procedimentos ou tecnicas de

controlo dos alunos, inicial ou de pre-requisitos, formativa e final;

2. CLIMA - procedimentos ou preocupagoes relativas ao ambiente

psicossocial e de relagao em que decorre a aula;

3. CONTEUDOS - constructos relativos a selecgao, sequencia,

quantidade e caracterfsticas especfficas das materias de ensino, actividades ou

situagoes de pratica;

4. DISCIPLINA - referenda a pensamentos sobre a organizagao, controlo

e manutengao dos alunos em comportamentos apropriados, ou em relagao a

ocorrencia de comportamentos inapropriados;

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO - enunciados
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mais gerais sobre os tipos e abordagens estabelecidas para o ensino e a

aprendizagem ou a utilizagao de estilos ou estrategias particulares;

6. GESTAO - decisoes e pensamentos sobre a organizagao das

actividades. Sub-categorias consideradas:

6.1. MATERIAL -

proposigoes sobre a selecgao, montagem, utilizagao ou

avaliagao de instalagoes, espagos, equipamentos e materiais;

6.2. ORGANIZAQAO DE ALUNOS - decisoes e pensamentos relativos a

formagao de grupos de trabalho e disposigao dos alunos nos espagos, materiais

e tarefas;

6.3. REGRAS - estabelecimento de regras de participagao dos alunos ou

de rotinas nestes ou nas actividades;

6.4. TEMPO - decisoes e preocupagoes relativas a especificagao do

tempo de aula ou a sua optimizagao;

6.5. OUTRAS decisoes relativas a Gestao;

7. INSTRUQAO
- decisoes e pensamentos sobre procedimentos relativos

a acgao directa do docente de orientar e conduzir as aprendizagens. Contem as

seguintes sub-categorias:

7.1. ALUNOS COMO AGENTES DE ENSINO - referenda a utilizagao de

alunos para demonstrar ou servir de monitores;

7.2. APRESENTAQAO DA INFORMAQAO
- decisoes e pensamentos

sobre os episodios de apresentagao da materia aos alunos;

7.3. FEEDBACK - pensamentos sobre a reacgao do professor a

prestagao do aluno;

7.4. SUPERVISAO - decisoes sobre o controlo das actividades de

aprendizagem dos alunos, exceptuando as referencias a feedback;

7.5. OUTRAS decisoes relativas a Instrugao;

8. OBJECTIVOS
- decisoes sobre metas propostas para a actividade;
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9. OUTRAS decisoes nao enquadradas nas categorias anteriores.

(2) DECISOES ALTERNATIVAS

Como a propria designagao indica, estas decisoes representam os

pensamentos explicitados pelos professores em relagao a altemativas de

implementagao pre-existentes ou a decisoes condicionadas.

Em primeiro lugar, foi caracterizado se o professor concebia altemativas
de realizagao, e, em caso afirmativo, o seu conteudo. Apos uma pre-codificagao
foram encontradas os elementos decisionais mais frequentes em termos de

altemativas:

-

DIFERENCIAQAO DO ENSINO. Ex.: "[...] e a minha atengao para

aqueles grupos que eu julgo que estao mais criticos, que apresentam maiores

dificuldades [...]".

- MATERIAIS. Ex.: "[...] as altemativas estao dependentes do espago que
eu tiver. Se tiver os dois espagos na segunda hora [...]".

-

ORGANIZAQAO DE ALUNOS. Ex.: "[...] a alternativa e mudar os grupos

de trabalho, em vez tres alunos por grupo (dois mais um) junto cada dois grupos

num so."

- CONTEUDOS/SITUAQOES DE EXERCICIO. Ex.: "[...] e agora a

sequencia normal sera: dois para dois
- se eu vir que isto esta bem, troco o dois

para dois e vou tentar fazer o salto logo para o quatro para quatro, para tentar

ganhar tempo, e depots deles no quatro para quatro ja puserem o problema da

recepgao ao servigo [...]".

- GESTAO-TEMPO. Ex.: "[...] posso ter que alterar o tempo para a

segunda parte da aula, ojogo."

- OUTRAS DECISOES, nao compreendidas nas anteriormente descritas.

(3) DECISOES LEGITIMADAS

Representam os pensamentos e decisoes que se encontram

directamente influenciadas por "condigoes" relativas ao docente, e suportadas por

um quadro de referenda explicitado.
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Estes quadros de referenda representam fontes de justificagao e de

suporte, e foram categorizados em fungao da fonte a que o professor recorria.

Identificamos tres grandes quadros de referenda legitimadores das decisoes de

ensino tomadas pelos professores.

Um primeira quadro de referenda, que designamos por quadro

legitimador teorico, e baseado nas pre-concepgoes e teorias pessoais que o

docente valoriza ou que recorre para justificar as suas escolhas decisionais.

As decisoes e pensamentos que se encontram influenciados por

pre-concepgoes e teorias pessoais foram utilizadas como um indicador possfvel

para caracterizar a capacidade dos professores em perspectivar autonomamente

a sua acgao docente e de se assumirem como "autores", i.e., portadores de

concepgoes proprias sobre a actividade educativa, sobre o ensino da disciplina,

ou sobre os seus conteudos, recorrendo a um quadro teorico proprio,

desenvolvido ao longo da sua formagao, experiencia profissional ou de vida.

Aplicamos o conceito de pre-concepgao, para identificar um constructo

ou uma ideia inicial, i.e., um ponto de partida de uma concepgao, pois que, per si,

nao representa uma concepgao, segundo o criterio utilizado na literatura (Clark &

Peterson 1986). Assim, uma concepgao e definida por um sistema ordenado de

ideias, ou uma perspectiva de abordagem de um fenomeno. No nosso estudo

nao identificamos concepgoes, apenas tentamos caracterizar os processos de

pensamento que se apoiavam em constructos ou ideias "iniciais", por isso a

desinagao de pre-concepgoes. No entanto, estas tomam as vezes a forma de

sistemas de conceitos, organizados coerentemente num todo, segundo um

significado pessoal atribufdo a esses conceitos, por isso a designagao de teorias

pessoais.

Os dois exemplos seguintes expressam a ideia do que entendemos por

pre-concepgoes:

- "Quer dizer, a unica preocupagao que eu tenho (se e que isto e uma

preocupagao), e ver como eles reagem nas situagoes, a maior parte delas eu sei

que sao crfticas em relagao a cultura das pessoas; eu seleccionei-as com essa

intengao.";

- "[...] ha um grupo de alunas e dois ou tres alunos que, talvez pela

vivencia anterior, tern particulares dificuldades, entao nesta actividade que e

bastante mais ... e uma actividade completamente nova, um movimento
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anti-natural, portanto e mais complicado."

O quadro legitimador pratico e o segundo sistema de referenda

decisional considerado. Centra-se na pratica do professor, e sao constructos

intimamente ligados a experiencia anterior, os quais representam a activagao de

esquemas de pensamento ligados a "memoria profissional", a procedimentos
habituais, a reactivagao de situagoes passadas ou a sua comparagao com a

situagao presente.

Pretendemos, deste modo, identificar a presenga de decisoes que apelam
para a experiencia docente ou que a ela recorrem, no sentido de fazer equivaler
(nao coincidir) a intensidade de decisoes influnciadas pela experiencia a formagao
de decisoes rotinizadas - as rotinas de ensino. Partimos assim do pressuposto

que as mengoes a experiencia pessoal e profissional do professor sao

directamente proporcionais a existencia de decisoes rotinizadas. Exs.:

-

"[...] e ha sempre aqueles alunos que tern mais dificuldade, que eu

costumo estar sempre a intervir, a dar feedback, normalmente positivos, ou talvez

ate em genero de brincadeira para nao se sentirem ... porque ha miudos -

principalmente duas miudas, que ficam muito tensas. Por vezes (eu ja tenho

visto) muita intervengao de feedback em cima, eles acabam porficar tensos.";

- "Quando ha jogo, eu costumo dividir isto em 6 campos
- da para

trabalhar 12 alunos, e costumo ir rodando, fazendo os outros trabalhar na parede

toque de dedos, passe de dedos e manchete [...]".

O terceiro grupo de decisoes legitimadas apoiam-se num quadro

legitimador tecnico. Aqui o professor justifica as suas opgoes em termos do

programa em vigor, do planeamento conjunto do grupo de disciplina ou da

escola.

Estas decisoes podem-nos levar a caracterizar o recurso e a dependencia

do professor em relagao ao planeamento. Nao afirmamos que os professores nao

recorrentes a este processo de pensamento sejam "nao planeadores": trata-se de

referir a intensidade com que o planeamento de grupo aparece como fonte

privilegiada de legitimagao. Ex.:

- "Sao os conteudos programaticos, da UD que elaboramos."

(4) OUTROS PENSAMENTOS
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Concomitantemente, outros elementos eram adicionados e enquadrados.
Nomeadamente, havia constructos que nao podiam ser categorizados em

nenhuma das categorias didacticas. Assim, para cada uma das decisoes ou

categorias de pensamento importava assinalar outros elementos de interesse,

como: possfveis contradigoes no discurso, e outros processos psicologicos

(sentimentos, expectativas, concepgoes e constructos, em geral mais abstractos).

Importava assinalar se as proposigoes enunciadas pelos professores
reenviavam para:

- AUTOSCOPIA/AUTO-ANALISE -

pensamentos do professor que se

reportam a auto-avaliagao da sua actividade. Ex.:

-

"[...] porque estou a sentir especiais dificuldades em ultrapassar este

problema, que e um problema que pela primeira vez estou a ter dificuldades em

conseguir, nesta altura [...] e neste momento continua a permanecer, e e um

problema que esta a ser dificil de ultrapassar."

- CONTEXTO DA ESCOLA - professores que enunciam pensamentos

sobre o cenario ou o meio envolvente da Escola. Ex:

- "Ha uma preocupagao geral (que por acaso hoje e um bocado

atenuada porque esta e uma das turmas melhorzinhas nesse aspecto), que e

uma questao de disciplina. Aqui, a escola tern um problema de disciplina grave,

e portanto uma das preocupagoes principais em todas as aulas, tern que ser a

disciplina."

- PARTICIPAQAO DO PROFESSOR nas actividades de aprendizagem dos

alunos. Ex.:

- "A primeira parte e um aquecimento de 5 minutos, que eu vou fazer

tambem."

- EXPECTATIVAS SOBRE OS ALUNOS - enunciagao de expectativas

sobre as aprendizagens ou avaliagoes dos alunos, que podem ser positivas,

negativas ou ausencia de referenda.
Ex.:

- "[...] eles veto vehficar, tern vindo a vehficar ao longo do ciclo de

actividade que tern vindo a
melhorar objectivamente."
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Finalmente, aplicamos ainda um outro sistema de analise, que
denominamos de Pensamentos Associados. Este procedimento de analise dos

protocolos das entrevistas previas, pretendia identificar os elementos decisionais

que se encontravam associados no discurso do professor, tentando descortinar a

frequencia ou intensidade dessas ligagoes.

Bardin (1977) identifica este procedimento de analise de conteudo,

referindo, nomeadamente, o metodo das co-ocorrencias para procurar identificar

as redes de relagoes entre os varios termos, conceitos ou ideias, no sentido de

revelar as ligagoes privilegiadas num discurso, sua natureza e frequencia.

No nosso estudo querfamos apenas tentar descortinar a intensidade das

ligagoes internas entre os varios elementos, como um indicador possfvel para
caracterizar a complexidade de um sistema de ideias. Assim, preferimos assinalar

apenas as relagoes de associagao, sem distinguir as diversas formas de

manifestagao possfvel (causalidade, efeito, concomit&ncia, ...) como o faz Charlier

(1986/87) no seu trabalho.

No entanto, esta empresa revelou-se algo insatisfatoria, principalmente

devido a falta de fidelidade de codificagao registada. Assim, abandonamos esta

intengao inicial, na medida em que os resultados do processo de fidelidade de

codificagao se mostraram irregulares, com valores com estavam no limiar de

aceitabilidade para estudos deste tipo.

4.1.1.2. SEGUNDA ETAPA

Em relagao a segunda etapa foram utilizados cinco sistemas de analise,

que designamos de especfficos, utilizando o registo de frequencias ou sistemas

de categorias, para estudar decisoes e processos de pensamento particulares:

(1) Preocupagoes Praticas dos Professores; (2) Sistema Multidimensional

Diagnostico de Alunos Pre-lnteractivo; (3) Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo;

(4) Analise da Tarefa; e, (5) Criterios de Sucesso dos Objectivos.

Apresenta-los-emos de seguida.

(1) PREOCUPAQOES PRATICAS DOS PROFESSORES

As Preocupagoes Praticas dos professores sao proposigoes que

identificam focos de preocupagao ou de dificuldade sentidas pelo professor,

tendo como referenda a aula.
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Assim, a primeira questao da entrevista previa foi analisada

separadamente [Quais as principais preocupagoes para a aula de hoje?]. Com
base na teoria das preocupagoes de Fuller e sua aplicagao a E.F. (McBride 1984;
McBride, Boggess & Griffey 1986; Wendt & Bain 1989; Behets 1990), os objectos
de preocupagao dos professores evoluiriam nas tres fontes: o proprio, a tarefa ou
a actividade, e o impacto da intervengao, seja no comportamento dos alunos, ou
a referenda a sistemas de valor ou a princfpios pedagogicos e didacticos. Estas
tres fontes constituem as tres categorias do sistema de analise.

A estrategia de analise de conteudo por nos utilizada e semelhante a do

estudo de Behets (1990), utilizando como criterio de classificagao os itens do

'Teacher Concerns Questionnaire' (v. Quadro 3).

Numa primeira fase foram listadas e agrupadas as ideias ou proposigoes,
determinadas e descritas por uma palavra-chave. Em seguida, todas as

proposigoes foram classificadas nos tr§s tipos de preocupagoes, face aos

criterios do TCQ, e de acordo ainda com o procedimento seguido por Behets

(1986):

- as Preocupagoes ^brej^Prop-ripj - nesta categoria inclufmos as ideias

referentes aos itens 3, 7,(9, 13, e 15 do TCQ, bem como todas aquelas que se

referiam ao controlo dos alunos, perturbagoes na aula e disciplina;

- as Preocupac6es[so^"a^ctivldaoie] - inclufram-se nesta categoria as

preocupagoes referentes aos itens 1, 2, 5, 10 e 14, e todas as ideias que se

focavam nos recursos temporais, tarefas ou fungoes de ensino, na estrutura e

dinamica da aula, nas situagoes de aprendizagem ou nas materias de ensino;

- as Preocupagoes sobre o] Impacto da^ua acgao; las ideias referentes

aos itens 4, 6,(9)8, 11 e 12, assim como todas aquelas referentes ao

desenvolvimento socio-emocional e de capacidades do aluno, e sobre os

procedimentos de diagnostico e de avaliagao a utilizar, foram inclufdas nesta

categoria.,

(2) DIAGNOSTICO DE ALUNOS PRE-INTERACTIVO

O Diagnostico de Alunos Pre-lnteractivo representa todos os

pensamentos da fase pre-interactiva de ensino que incidem sobre os alunos,

referenciando caracterfsticas (comportamentos, qualidades, atributos, aptidoes,

etc.) ffsicas, motoras, cognitivas, afectivas ou sociais, bem como perfis e estados
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de desenvolvimento ou de aprendizagem.

Dunkin (1986) retem o interesse do estudo dos julgamentos e

diagnostics sobre os alunos, na medida em que e com base nestes constructos

que o professor toma (ou devera tornar) a maior parte das decisoes sobre o

ensino. Outros autores destacam a importancia da precisao do diagnostico dos

professores ['accuracy of diagnosis'], como a capacidade de prever as

dificuldades que os alunos terao face as tarefas de aprendizagem, positivamente
correlacionada com a eficacia do ensino (Brophy & Good 1986; Phillips & Carlisle

1983). O nosso estudo nao contemplou a precisao do diagnostico de alunos, mas

apenas a sua quantificagao aquando da entrevista retrospectiva.

Optamos por nao englobar os constructos de diagnostico inserido numa

categoria dentro do sistema Estrutura de Pensamentos e Decisoes

Pre-lnteractivas, pelo facto de obedecermos a caracterfstica de exclusividade na

sua aplicagao. Assim, muitos diagnosticos, nomeadamente os de tipo academico,
referenciavam caracterfsticas de prestagao dos alunos em relagao a conteudos de

ensino, como e obvio. Deste modo, corrfamos o risco de categorizar o mesmo

constructo em duas categorias, ou de decidir em qual das duas categorias ele

seria inclufdo. Resolvemos, entao, separar a analise dos diagnosticos, criando um

sistema de analise multidimensional especffico.

Utilizou-se o registo de frequencia dos enunciados ou caracterfsticas

verbalizadas pelo professor nas categorias coostrufdas. Os constructos repetidos,

como e obvio, nao foram considerados.

O instrumento utilizado e um sistema multidimensional de categorias,

codificando-se a frequencia das varias categorias em relagao a cada dimensao de

analise. A descrigao das dimensoes e categorias e respectivos exemplos e

apresentada no Anexo 4. As dimensoes e categorias sao as seguintes:

A - DIMENSAO ESPECIFICAQAO
- qualidade do diagnostico de alunos

ser mais ou menos explfcito e precise

1. GENERICO - avaliagao global da turma ou dos alunos;

2. ESPECIFICO - qualidade do diagnostico ser concreto em relagao a

precisao de erros, dificuldades ou criterios de sucesso nas tarefas motoras, ou

em relagao as (in)suficiencias pessoais e educacionais dos alunos;
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3. INDETERMINADO -

por dificuldade ou mesmo impossibilidade de

codificagao;

B - DIMENSAO FOCO -

para alem especificidade dos enunciados, o

professor pode referir-se a caracterfsticas de ordem academica, comportamental
ou a outros aspectos:

4. ACADEMICO - caracterfsticas focadas que se prendem com as

aprendizagens programaticas em E.F.;

5. COMPORTAMENTO -

aspectos relativos a factores da participagao

nos pianos pessoal, social e emocional do aluno, ou ligados a dimensao

disciplina/indisciplina na sala de aula;

6. OUTRO/INDETERMINADO - na impossibilidade de codificagao nas

categorias anteriores;

C - DIMENSAO INDIVIDUALIZAQAO
-

grau de identificagao e de

particularizagao dos problemas e dificuldades dos alunos;

7. TURMA - referenda a caracterfsticas da turma ou dos alunos no seu

conjunto;

8. GRUPO - refere-se a grupos de alupos;

9. ALUNO - precisa caracterfsticas, perfis e estados de desenvolvimento

ou de aprendizagem de alunos.

(3) DIFERENCIAQAO DO ENSINO PRE-INTERACTIVO

A Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractiva representa os pensamentos e

decisoes do professor sobre a intengao de proporcionar experiencias de

aprendizagem ajustadas aos nfveis dos alunos, nao adoptando um ensino

massivo, mas declarando promover um ensino mais individualizado.

O sistema de analise por nos criado tern duas categorias gerais: (a)

Ensino Diferenciado - relativo a intengao de promover um ensino mais

individualizado e ajustado as caracterfsticas e nfveis dos alunos que compoem a

turma, e, (b) Ensino Indiferenciado, identificado com a ausencia dessa intengao.
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Dentro da categoria Ensino Diferenciado, foram estabelecidas

modalidades. Assim esta pode manifestar-se atraves do estabelecimento de: (1)

objectivos diferenciados para os alunos; (2) conteudos, tarefas de aprendizagem
ou situagoes de exercfcio diferentes, ou modificadas para alguns alunos, embora

os objectivos permanegam os mesmos; e, (3) estrategias de ensino ou

procedimentos do professor diferenciados para os seus alunos.

Para_a^tegojja_ObjectivosL o criterio utiljzado e a alteracao do domfnio

do objectivo. A codificagao em Conteudos e efectuada se o docente enunciar

situagoes de ensino/aprendizagem diversificadas para os alunos -

seja com

condigoes de realizagao, seja com criterios de exito diferenciados, embora o

domfnio dos objectivos seja o mesmo. Para a categorizagao em Estrategias de

Ensino o criterio seguido e a referenda a procedimentos e tecnicas diferenciantes

na interacgao com os alunos.

As categorias do sistema, bem como os exemplos de categorizagao, sao

apresentadas no Anexo 5 -

Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo.

(4) ANALISE DA TAREFA

A Analise da Tarefa e um procedimento de decomposigao da materia,

consistindo em destacar as componentes crfticas ['cues'], caracterizadoras de

uma dada prestagao motora, e que, uma vez dominadas pelos alunos podem

assegurar a realizagao do objectivo. Por esta razao, tambem se utiliza a

designagao componentes de controlo.

A contabilizagao das componentes crfticas foi efectuada a partir dos

constructos codificados na categoria "conteudo" do sistema Estrutura de

Pensamentos e Decisoes Pre-lnteractivas. Apenas foram contabilizadas as

componentes crfticas que se reportem a conteudos motores especfficos, i.e., a

actividades de aprendizagem que se relacionem directamente com os objectivos

do domfnio motor referidos pelo professor na Entrevista Pre-Aula.

Um aspecto importante (e tb. uma dificuldade que encontramos) foi a

distingao que tivemos de efectuar entre componentes crfticas e condigoes de

realizagao das tarefas, como ja referimos. O criterio seguido foi o de considerar

que os aspectos organizativos da tarefa, nao fossem tidos como componentes

crfticas. No ex. seguinte, as componentes crfticas estao em destaque e as

condigoes de realizagao sublinhadas:
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- "Ora bem, o exercfcio e, na rede, na rede, dois a dois. frente a frente.

com tres toques, so passe de dedos, tres toques e enviar de um para o outro.

Vamos tentar fazer algumas vezes sem deixar nair a bola no chao. Nao aoarram a

bola. nao aaarram bola em caso algnrn deixa a bola cair no chao. e vamos tentar

tocar a bola a frente ... (Filipa, toma atengaol), tentar tocar a bola a frente da

cabega, e em cima da cabega, sem a palma das maos, esta?". Portanto, neste

episodio de informagao, e nao considerando as ideias repetidas, sao tres as

componentes crfticas focadas.

(5) CRITERIOS DE SUCESSO DOS OBJECTIVOS

Com este sistema de analise pretendia-se saber quais os professores que

especificavam na entrevista previa criterios de exito ou parametros de qualificagao

objectivos nos efeitos pretendidos para a sua aula. Foi utilizado como criterio que

os professores podiam ter indicadores precisos, embora nao explicitados. O ex.

seguinte esta neste caso:

- "E mesmo isso: correctamente as componentes crfticas do passe e da

manchete, que eu vou avalia-los, o nivel deles. Vai ser avaliado pelo nivel de 1 a

3. Portanto, se as componentes crfticas forem executadas todas correctamente o

aluno vai ter nfvel 3, se ele executar ainda com alguns erros vai ter nivel 2, se nao

executar ou se executar com muitos erros tern nivel 1. Foi assim que ficou

estabelecido na UD que elaboramos no inicio do ano."

4.2. FIDELIDADE DE CODIFICAQAO DOS DADOS DAS ENTREVISTAS

Garantidos os aspectos de validade, nomeadamente a validade interna

dos sistemas utilizados, nos seus aspectos de exaustividade e exclusividade das

categorias dentro de cada sistema, bem como a pertinencia entre a caracterfstica

que se pretende analisar e os objectivos da observagao (aspectos tratados no

ponto anterior), importa agora determo-nos sobre os procedimentos de fidelidade

de codificagao dos dados das entrevistas.

Em primeiro lugar, a aplicagao dos sistemas de analise foi efectuada a

partir do momento em que a estabilidade do instrumento e do analisador estavam

garantidas. Varios protocolos foram objecto de testagem, analise e replicagao ate

se assegurar que, tanto o sistema de codificagao, como o codificador estavam

consistentes e nao ofereciam duvidas.

Num momento posterior de aplicagao dos sistemas de analise aos
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protocolos, foi testada a sua fidelidade em algumas ocasioes, afim de nos

assegurarmos da sua consistencia e estabilidade.

A fidelidade de codificagao dos dados das entrevistas e uma operagao
que visa reflectir a estabilidade com que o analisador (ou os analisadores no

caso da fidelidade intercodificador) codifica os dados em ocasioes diferentes

assegurando que a aplicagao do sistema de analise seja uniforme, dentro de uma
margem de erro considerada aceitavel.

Para assegurar a fidelidade relativa a analise de conteudo das entrevistas,
seguimos as sugestoes de Tuckwell (1980), referente a entrevistas de estimulagao
da memoria, em que estabelece varios procedimentos.

O primeiro procedimento descrito e a consideragao do processo de

unitizagao, i.e., a formagao de unidades de categorizagao. Determinaremos a

fidelidade de duas formas: (a) pela ratio entre os pares de valores, referentes a
cada uma das ocasioes, e, (b) pela aplicagao da formula utilizada por Holsti

(Tuckwell 1980), que consiste num quociente do tipo coeficiente de acordos. Esta
formula e determinada do seguinte modo:

2M

fndice de Fidelidade =

N1 + N2

em que M e o numero de decisoes de codificagao nas quais os dois momentos

(ou os dois codificadores) se encontram de acordo, e N1 e N2 referem-se ao

numero de decisoes codificadas nos dois momentos (ou por dois codificadores).

Para o processo de categorizagao, Tuckwell (1980) considera dois

fndices. Num primeiro, o fndice de fidelidade e calculado segundo a formula

anterior. O outro fndice - o coeficiente % de Scott, o qual corrige, nao somente o

numero de categorias, mas leva em consideragao o acordo que ocorre

simplesmente devido ao acaso. No entanto, nao o aplicamos por o autor ser de

opiniao que este produz uma medida fraca da estimagao da fidelidade, fazendo

inflacionar os valores encontrados, pelo que utilizamos somente o anterior.

Em relagao ao grau aceitavel de fidelidade para este tipo de dados, de

alta ou media inferencia, Tucwell (1980) estabelece .70 como um valor mfnimo.
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No Anexo 11 - Fidelidade na Utilizagao dos Instruments de Analise

apresentaremos os resultados encontrados.

5. A OBSERVAQAO DE AULAS

A analise dos factores que caracterizam a fase interactiva de ensino, e
efectuada com base na tecnica de observagao a partir dos registos vfdeo das

aulas, previamente gravadas.

As aulas foram gravadas utilizando um equipamento focalizado na

actuagao do professor, composto por um conjunto Camera Recorder S-VHS 180

Grundig, equipado com um microfone sem fio Mini Sound Catcher Transmitter

Sima e com um gerador de caracteres Bauer Bosch VTG 600, para incorporar o

tempo de aula, e um outro conjunto vfdeo-gravador JVC Newvicon, com

cronometro incorporado, destinado a registar a actividade da turma e dos alunos.

Atraves dos procedimentos de observagao sistematica, aplicamos cinco

instrumentos de observagao, adiante designados por sistemas de observagao ou

sistemas de analise, com o objectivo de caracterizar o tipo e a natureza dos

processos interactivos nas aulas de Educagao Ffsica.

Os aspectos referentes a fidelidade de aplicagao dos sistemas de

observagao serao descritos no ponto 5.1. deste capftulo.

5.0.1. ANALISE DA GESTAO DO TEMPO DE AULA

Para a analise da Gestao do Tempo de Aula, utilizamos o ATA (Carreiro

da Costa 1988), adaptado com a introdugao de duas sub-categorias, destinadas

a caracterizar o tempo de pratica proporcionado pelo professor aos seus alunos:

Pratica Nao Especffica e Pratica Especffica. Este princfpio e posto em relevo por

Brophy & Good (1986, 365): "[...] as an extension of the principle of student

opportunity to learn, it seems obvious that instruction designed to achieve

particular objectives should include teacher presentation of, and student

opportunity to practice or apply, content relevant to those objectives."

A tecnica de registo utilizada neste instrumento consiste no registo de

duragao para a codificagao das categorias na totalidade da aula. Como regra de

registo, nao serao contabilizados os episodios com duragao inferior a tres

segundos.
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Como ja o referimos, as medidas dos varios parametros do tempo de aula
sao estabelecidas em percentagem de duragao em relagao ao Tempo Util de

aula. Este e estabelecido por referenda ao Tempo-Programa (50 minutos para as
aulas de um tempo lectivo e 1 hora e 50 minutos para as aulas de dois tempos
lectivos).

As categorias consideradas, a sua definigao operacional e respectivos
exemplos de categorizagao estao descritos no Anexo 6 - Analise do Tempo de

Aula - ATA (adaptado).

5.0.2. ANALISE DA APRESENTAQAO DE TAREFAS

A Instrugao, entendida em sentido lato como dimensao da intervengao

pedagogica (Siedendop 1983), engloba as intervengoes verbais do professor - as

prelecgoes e explicagoes, incluindo tb. as intervengoes nao verbais (como a

demonstragao ou a utilizagao de meios auxiliares de ensino), e ainda o feedback

pedagogico e a conclusao ou fechamento da aula (estas duas ultimas fungoes ou

momentos de ensino nao serao consideradas neste sistema).

Assim, iremos centrar-nos sobre a informagao de conteudo prestada pelo

professor nos episodios de Apresentagao de Informagao para a turma e que se

referem aos conteudos especfficos da aula. A justificagao deste criterio parte da

importancia atribufda a instrugao de conteudo especffica, pois que a instrugao

relativa a actividades nao especfficas de aprendizagem e de um significado

pedagogico comparativamente mais reduzido, pelo que apenas consideramos

como objecto de analise as apresentagoes de tarefas especfficas para a aula em

causa.

A investigagao no ensino tern demonstrado que, em relagao a este

comportamento de ensino, as analises baseadas em informagoes de ordem mais

quantitativa (p. ex., o tempo dedicado a fungao instrugao) nem sempre se tern

demonstrado como significativas. De acordo com Brophy & Good (1986), no

ensino em geral, as variaveis ligadas a fungao de ensino de apresentagao das

tarefas nao se correlacionam de modo significativo com o rendimento, o mesmo

ja nao acontecendo com a variavel ALT.

No nosso estudo decidimos aprofundar alguns aspectos desta fungao,

descrevendo caracterfsticas e formas de comportamento dos professores que

particularizam a apresentagao de tarefas. Florence, Dawance & Renard (1991, 51)

colocam bem o problema quando afirmam: "Mais 'livrer des activites', diverses
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techiques audio-visuelles (videos, schemas, bandes dessines ...) pourrait tres

bien, dans nombre de situations, remplir ce role. Quelle pourrait etre, des lors, la

specificite de la personne qui communique a ces movements precis de la

seance?", para depois reforgarem a ideia de um professor-pessoa: "// a, en effect,
ce 'pouvoir', qu' aucune technique ne pourra lui revendiquer,

- de manifester son enthousiasme, de montrer qu' il aime les taches

choisies,

- de valoriser ces taches, en y accentuant ce qui est important,

- et encore, o" exphmer aux eleves ses attentes et de susciter des

interactions dynamiques dans le groupe-classe." (op. cit.).

Como referimos, este instrumento e uma adaptagao de outros sistemas

de analise da apresentagao de tarefas pelo professor, disponfveis na literatura

(Florence 1985; Carreiro da Costa 1988; Rink & Werner 1989; Florence, Dawance

& Renard 1991), utilizando-se algumas dimensoes e categorias, e introduzindo-se

um novo foco de analise: a Diferenciagao do Ensino.

Assim, foram analisados todos os episodios de apresentagao de

informagao de conteudo da aula. Exceptua-se as Componentes Crfticas,

contabilizadas ate aos vinte minutos de Tempo Util de aula. A justificagao e criterio

deste procedimento e o de se concentrar nesta parte da aula a grande maioria da

informagao especffica de conteudo fornecida pelo professor aos alunos, e com

maiores repercussoes na sua aprendizagem, pois que o seu enunciar na parte

final da aula tern um efeito mais reduzido (exceptua-se o caso do fechamento da

informagao). Alias, o estudo de Crahay (1989), tb. segue o mesmo criterio,

embora se centre sobre outro foco: a variabilidade intra-individual.

As caracterfsticas ou focos de analise em que nos detemos, tern a ver

com as dimensoes consideradas: ambiente de ensino, modo de apresentagao, e

fonte de informagao utilizada.

O ambiente de ensino, respeita a Diferenciagao -

preocupagao presente

no professor quando da apresentagao de tarefas, no sentido de proporcionar

sucesso aos alunos, atendendo as suas caracterfsticas diversas, e evidenciando

essa preocupagao na atribuigao uniforme de tarefas aos alunos, ou atendendo ao

princfpio da diferenciagao.
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O modo de apresentagao da informagao significa o canal de comunicagao
utilizado - a comunicagao professor-aluno-materia pode utilizar o canal auditivo

(modo de apresentagao oral), ou pode utilizar os canais auditivo e visual em

simultaYieo no mesmo episodio (modo de apresentagao audio-visual, ou com

recurso a um modelo ou demonstragao).

A apresentagao da informagao de conteudo pode enquadrar os

objectivos da aula, ou o professor pode apenas se limitar a apresentar as varias

tarefas sem nunca precisar os seus objectivos ou os objectivos da unidade de

que faz parte a aula. No mesmo sentido, o professor pode ainda explicitar o

porque dos objectivos da aula e o seu enquadramento pedagogico,

justificando-os, mesmo de um modo simples e acessfvel aos alunos, ou entao,

pode nao o fazer.

O enunciar dos objectivos da aula aos alunos e a sua justificagao e

considerado uma actividade de ensino que pode influenciar os processos de

pensamento do aluno, nomeadamente ao nfvel da criagao de expectativas e da

atengao selectiva (Brophy & Good 1986; Pocztar 1982; Wittrock 1986), por isso a

consideragao destas variaveis.

Sobre o modo de apresentagao, os dados classicos da Psicologia da

Comunicagao tem-nos mostrado a vantagem da utilizagao simult&nea de varios

canais (desde que nao sejam dispersivos ou incoerentes na mensagem), no

sentido da "multissensorialidade da mensagem": maior intensidade e frequencia

da emissao de sinais, maior qualidade desses sinais, e a possibilidade de uma

convergdncia plurissensorial (Menezes ef al. 1973), favorecendo a aquisigao e a

retengao da informagao. Acreditamos que no ensino (e especialmente no ensino

em E.F.) tb. havera lugar para a maxima: "mais vale uma imagem que mil

palavras".

A fonte de informagao visual pode provir do professor (caso seja uma

demonstragao de um movimento ou tecnica por si efectuada, mesmo aquelas em

colaboragao com um ou mais alunos), do aluno (caso seja uma demonstragao

efectuada por um ou mais alunos, e no seguimento de uma directiva do professor

nesse sentido), ou pode ainda ser utilizada uma outra fonte - um modelo

tridimensional, uma figura, ou mesmo o quadro. A demonstragao pode ainda

focar uma parte do movimento ou tecnica, ou referir-se a sua totalidade ou

contexto de execugao.

No nosso estudo, a analise efectuou-se a partir das comunicagoes dos

'
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professores, em numero de 490, analisadas em termos de unidades de sentido,
sendo cada uma destas unidades codificadas na grelha de analise elaborada.

O Anexo 7 - Sistema de Analise Multidimensional da Apresentagao de

Tarefas, descrevera com maior detalhe este instrumento.

5.0.3. CONTEXTOS DE ACTIVIDADE MOTORA

As situagoes de ensino/aprendizagem proporcionadas aos alunos

representam os aspectos mediadores da (trfplice) relagao pedagogica que

podemos estabelecer entre professor (ensino), aluno (aprendizagem) e materia

(conteudo). As situagoes de ensino/aprendizagem (*) aparecem-nos, assim,

como aspectos de analise privilegiado, por representarem a concretizagao e

operacionalizagao da mediagao acima referida.

Deste modo, este factor de analise tern por objectivo a caracterizagao das

situagoes de exercfcio propostas pelos professores. No entanto, apenas serao

objecto de estudo as situagoes de pratica especffica, i.e., directamente

relacionadas com os objectivos propostos para a aula pelo professor.

Este criterio parte do pressuposto que, em primeiro lugar, a natureza das

actividades proporcionadas aos alunos influenciam a sua consecugao (objectivos)

na aprendizagem. Logicamente, as situagoes de pratica mais importantes serao

aquelas que se relacionam com as actividades especfficas, pelo que apenas estas

serao analisadas.O instrumento de analise utilizado no nosso estudo e uma

adaptagao do OCAM (Carreiro da Costa 1988), o qual descreve os contextos de

actividade motora, em relagao as formas de organizagao de alunos utilizadas e o

ambiente de diferenciagao do ensino.

A determinagao das medidas das variaveis de organizagao dos contextos

de ensino/aprendizagem e realizada segundo a frequencia/minuto dos somatorios

em duragao e ocorrencia em relagao ao Tempo Util de cada aula,

considerando-se: o tempo em ambiente indiferenciado, o tempo em ambiente

diferenciado, e o numero de diferentes contextos utilizados.

(*) Situagoes de exercfcio, situagoes de pratica, contextos de actividade motora, sao

algumas das designates utilizadas na literatura. Como convencao, utiliza-las-emos

como sinonimos.
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As dimensoes de analise e categorias sao descritas com maior detalhe no

Anexo 8.

5.0.4. ANALISE DO 'FEEDBACK' PEDAGOGICO

O 'Feedback' Pedagogico (ou simplesmente Feedback) e um

comportamento de ensino que consiste na reacgao verbal (ou nao verbal) do

professor a prestagao motora do aluno, com a intengao de o aperfeigoar,
intervindo no processo de aprendizagem, e com a fungao de o avaliar, de

descrever a sua prestagao, de prescrever um movimento ou de o interrogar sobre

o que ou como fez.

Assim, o papel do acompanhamento do professor das actividades de

aprendizagem dos alunos, nao deixando acumular erros, destacando as formas

correctas de actuagao, reforgando as aprendizagens, e alertando os alunos para

alguns pormenores da tarefa de aprendizagem e um factor de indiscutfvel

importancia para a realizagao dos objectivos pedagogicos no ensino em geral

(Altet 1989; 1990; Bennett 1978; Bloom 1976; Bloom 1986b; Brophy & Good 1986;

De Landsheere 1989; etc.).

No entanto, pese a importancia assinalada ao feedback no processo de

ensino/aprendizagem, e ainda que os estudos sobre a aprendizagem motora

realgem a sua imprescindibilidade, os estudos no campo especffico do ensino em

E.F. nao se tern mostrado totalmente concludentes (Carreiro da Costa 1988).

Pese esta circunstancia, o feedback e considerado na literatura como um dos

factores promotores do sucesso na aprendizagem motora (Graham & Heimerer

1981; Knapp 1975; Siedentop 1983; Rink & Werner 1987; Robb 1972; etc.).

O sistema de observagao por nos utilizado e uma adaptagao de outros

instrumentos de observagao e de analise multidimensional referidos na literatura

especffica (Belka etal. 1991; Pieron 1983; Pieron, Neto & Carreiro da Costa 1985;

Carreiro da Costa 1988), ajustados aos objectivos do nosso estudo.Para a

aplicagao do sistema foram considerados quatro perfodos de 5 minutos em cada

aula: dos 5 aos 10 minutos do tempo util de aula, os 5 minutos antes e depois do

"meio" da aula, e os penultimos 5 minutos. Nas aulas de 2 horas, para manter a

coerencia da estrategia de observagao, estes perfodos foram duplicados: dois

perfodos de 10 minutos e um perfodo de 20 minutos.

As dimensoes de analise consideradas foram as seguintes: (a) Dimensao

Conteudo, respeitante a componente
da actividade a que se refere a retroacgao

'
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do professor -

especffica ou nao especffica, (b) Dimensao Congruencia,
pretendendo-se saber a natureza da relagao entre o feedback e a informagao de

instrugao colectiva de apresentagao da tarefa proporcionada - relacionado e nao

relacionado, (c) Dimensao Explicitagao, que diz respeito a qualidade do feedback
ser mais ou menos discriminative preciso e explfcito em relagao as tarefas

motoras propostas - focado e nao focado, e (d) Dimensao Direcgao, que respeita
a quern se dirige a retroacgao: a turma, ao grupo ou a ao aluno. O Anexo 7

apresentara com maior detalhe este sistema.

5.0.5. PARTICIPAQAO DOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAQAO FISICA

A importancia da abordagem da participagao dos alunos nas actividades

de aprendizagem -

quer em termos quantitativos, que em termos da natureza

dessa participagao, tern sido destacada na investigagao sobre o ensino.

Bennett (1978) sintetizou esta abordagem em tres proposigoes: (a) as

actividades dos alunos sao essenciais no processo de aprendizagem; (b) o

conjunto de tempo de aprendizagem activa nos conteudos programaticos e

determinante na consecugao da aprendizagem; e, (c) existe variagao no tempo

consagrado as actividades especfficas de aprendizagem dos alunos e no tempo

de aprendizagem activa.

Sao dois os focos de analise considerados neste sistema de observagao -

o Empenhamento Academico e o Empenhamento Cognitive Estas duas

categorias de comportamento tern sido objecto de estudo no ambito dos

trabalhos sobre a variavel ALT, quer no ensino em geral, quer em E.F. (Metzler

1982; Siedentop, Tousignant & Parker 1982), visando caracterizar a natureza da

participagao produtiva do aluno.

E assim que, o tempo em que o aluno passa envolvido nas tarefas de

aprendizagem diferencia os docentes que conseguem maiores efeitos educativos.

No ensino em E.F., no entanto, os resultados obtidos nao sao ainda totalmente

concludentes (Carreiro da Costa 1988).

A investigagao tern demonstrado que nao e o tempo consagrado pelo

professor as aprendizagens, nem tao pouco o tempo passado na tarefa pelo

aluno que afecta mais decisivamente a aprendizagem e o sucesso, mas "the

student's constructive use of the time." (Wittrock 1986, 298). Ora, um dos

processos de pensamento do aluno que a investigagao no ensino tern destacado

e a atengao, na medida em que representa um processo cognitivo mediador das
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respostas dos alunos, e que se encontra positivamente correlacionado com a

consecugao na aprendizagem (Wittrock 1986).

A literatura especffica diz-nos que a participagao e o empenhamento dos
alunos na aula sao decisivamente condicionados pelas decisoes do professor, na
medida em que diferentes estrategias e formas de actuagao provocam variagoes
no tempo consagrado as actividades especfficas de aprendizagem, bem como na

qualidade da participagao do aluno. Assim, esta variavel de processo e

considerada crucial, na medida em que constitui um indicador do tempo potencial
de aprendizagem activa dos alunos nos conteudos programaticos: 7f would be

presumptuous to say that teacher time-related behavior causes student time

behavior, but it certainly appears that how the teacher prioritizes, plans for, and

engages him/herself in some aspects of time during class has an important

bearing on how his/her students spend time in the same class." (Metzler 1989,

94).

Para alem deste facto, e na falta de mecanismos de testagem pre-pos dos

alunos nas habilidades-criterio, como se efectua nos estudos de tipo

"processo-produto" sobre a eficacia docente, este indicador oferece ainda a

possibilidade de actuar como um factor preditivo de sucesso nas aprendizagens

(Shavelson, Webb & Burstein 1986; Siedentop 1983).

O Empenhamento Academico representa a intensidade da participagao

produtiva do aluno na aprendizagem, e e Obtido pela adigao do tempo nas

categorias Empenhamento Motor Especffico e Outros Comportamentos

Produtivos. O Empenhamento Motor Especffico esta relacionado com a

participagao motora do aluno em actividades directamente relacionadas com os

objectivos de ensino e na pratica de exercfcios-criterio. A categoria Outros

Comportamentos Produtivos respeita a actividades produtivas do aluno como a

de monitor, ajuda manual a companheiros e demonstragoes, desde que se

relacionem com os objectivos do professor e na execugao de habilidades-criterio.

Em relagao ao Empenhamento Cognitivo, varios sao os estudos que se

debrugam sobre esta variavel, apresentando alguma evidencia sobre a relagao

entre a atengao a informagao por parte do aluno e os ganhos de aprendizagem,

correlacionados positivamente (Bennett 1978; Wittrock 1986).

Realgemos que o empenhamento dos alunos nas actividades de

aprendizagem nao significa apenas a quantidade de tempo em que eles estao

envolvidos sob o ponto de vista cognitivo ou motor. Um elevado fndice de
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empenhamento indiciara tambem que os alunos demonstram, inevitavelmente,

atitudes e comportamentos positivos para com a aprendizagem, enquanto que

baixas taxas de empenhamento podem indicar o oposto.

A tecnica de registo utilizada e a de duragao -

porgao de tempo em que o

aluno esta envolvido numa actividade inscrita numa categoria comportamental

especffica.

O perfodo de observagao considerado consiste em amostras temporais

constitufdas por ciclos de quatro minutos ao longo da aula, com dois minutos

para observagao e dois de intervale O ultimo ciclo de observagao, afim de se

observar exactamente 50 % do Tempo Util (TU) de todas as aulas, sera dividido

ao meio, sendo objecto de observagao a primeira metade. Assim, todas as aulas

terao a mesma estrutura e tempo relativo de observagao.

De acordo com o TU das 44 aulas, consideraram-se os seguintes ciclos

de observagao: 9 para aulas de TU inferior a 36 minutos; 10 para aulas entre 36"

e 40"; 1 1 para aulas entre 40" e 44"; 12 para aulas entre 44" e 48"; 13 para a aula

com mais de 48"; 21 numa aula de 1 h 21 minutos; 22 numa aula de 1h 25m; 23

para aulas entre 1h 28m e 1h 32m; 24 para uma aula de 1h 33m; e, 25 numa aula

de 1h 39m. As cinco ultimas aulas sao de dois tempbs-horarios.

Os alunos observados serao escolhidos aleatoriamente e cada aluno so

podera ser objecto de observagao uma vez "em cada aula. Havera ainda uma

alternancia por sexos, mantendo-se, no entanto, a proporgao de rapazes e

raparigas em relagao a composigao da turma ao longo da aula. O numero de

alunos que constitui a amostra, bem
como o perfodo total de observagao esta de

acordo com as recomendagoes da literatura a este respeito (Metzler 1982;

Siedentop, Tousignant & Parker 1982; Pieron 1983).

Sera tb. dada atengao a natureza das tarefas, na medida em que

diferentes tarefas de aprendizagem podem fazer variar o tipo de participagao do

aluno. Assim, esta regra verifica-se, p. ex., em aulas de ginastica desportiva por

rotagao de estagoes, ou em aulas de multiplas estagoes em basquetebol, pelo

que se procurou observar equitativamente as varias estagoes, pelos varios

perfodos de observagao.

As categorias do sistema, definigoes e exemplos sao apresentados no

Anexo 10 -Sistema APA.

139



Metodologia do Estudo. Concepgao e Procedimentos

5.1. FIDELIDADE DE CODIFICAQAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE

OBSERVAQAO

A fidelidade e uma das qualidades metrologicas exigidas na aplicagao de

sistemas de observagao: "a ficha de observagao, aplicada nas mesmas

condigoes deve dar, dentro de uma margem de tolerancia, os mesmos valores"

(Postic 1979, 295). Deste modo, neste ponto trataremos especificamente da

aplicagao dessa qualidade aos sistemas de observagao e de analise de conteudo

utilizados no estudo.

Os procedimentos havidos foram similares aos da aplicagao dos sistemas

de analise de conteudo, e ja descritos anteriormente. Assim, em primeiro lugar, ha

a referir que os sistemas de observagao utilizados foram objecto de testagem e

de experimentagao precedente a sua aplicagao sistematica, tal como referimos.

Esta etapa permitiu ajustar e alterar algumas categorias, bem como elaborar

criterios para a codificagao.

Para controlar o aspecto de fidelidade intra-observador, assegurando a

constancia do criterio de um mesmo observador em repetidas observagoes, tal

como para a fidelidade inter-observador - coerencia entre dois observadores na

analise dos mesmos eventos, foram utilizados dois procedimentos para o calculo

do fndice de fidelidade, consoante a natureza da tecnica de registo utilizada:

a) a percentagem de acordos - o metodo de Bellack, para registos de

ocorrencias e a medida mais utilizada para estimar a fidelidade intracodificador,

encontrada da seguinte forma:

n^ de acordos

fndice de fidelidade (%) =

total de acordos + desacordos

b) e, atraves do calculo da ratio entre os registos de pares de

observagoes
- o valor mais baixo sobre o valor mais alto, aquando da utilizagao

da tecnica do registo de duragao.

A literatura diz-nos que os procedimentos a utilizar devem depender do

tipo de dados e dos objectivos da analise, e podemos encontrar inumeros

metodos e coeficientes para estimar a fidelidade da observagao, quer nos

"
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manuals de estatfstica, quer na literatura especializada sobre observagao no

ensino (Turcotte 1973; Postic 1979; Shavelson, Webb & Burstein 1986; Van der

Mars 1989).

Optamos pelos dois procedimentos acima descritos na medida em que a

sua aplicagao, se bem que mais pratica e imediata, representa uma forma de

medir a estabilidade do observador, considerando cada elemento de codificagao.

O metodo de Bellack considera as unidades codificadas uma a uma,

enquanto que os coeficientes de fidelidade utilizam o total das unidades

codificadas, dando um retrato global da codificagao (Shavelson, Weeb & Burstein

1986; Turcotte 1973). Deste modo, os procedimentos utilizados para o calculo da

fidelidade das observagoes nao sao realmente coeficientes de fidelidade, pois
como referem Shavelson, Webb & Burstein (1986, 60):

"

While observer

agreement contributes to reliability of observational measures, observer

agreement coefficients are not reliability coefficients. Agreement coefficients

focus on consistency of observers' behavior, rather than on the consistency of

teachers' behavior." [o destaque e dos autores].

Alem do mais, o metodo de Bellack nao representa um menor rigor, bem

antes pelo contrario. Alias, tivemos a oportunidade de comparar numa aplicagao

varios metodos para o calculo da fidelidade - como o coeficiente de * Scott e o

coeficiente de correlagao momento-produto de Bravais-Pearson, e conclufmos

que a uma maior simplicidade do metodo da percentagem de acordos nao Ihe

correspondia uma menor expressao numerica, obtida em termos da escala de

valores de 0 a 1 . Esta tendencia e demonstrada por Turcotte (1973).

O Anexo 11 - Fidelidade na Utilizagao dos Sistemas de Analise

apresentara os resultados obtidos.

6. PROCEDIMENTOS ESTATISTICOS UTILIZADOS E TRATAMENTO DOS

DADOS
.

A selecgao das tecnicas de tratamento estatfstico dependem em primeiro

lugar do design de pesquisa e dos objectivos do estudo.

Ora, como ja referimos, o piano de pesquisa assenta num modelo de

pesquisa ex post facto, em que o investigador nao manipula directamente as

variaveis presentes, como nos pianos de pesquisa experimental do tipo classico
-

selecgao de dois grupos para a experiencia, grupo de controlo e grupo
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experimental, equivalencia dos dois grupos em relagao as variaveis relevantes

para a pesquisa, etc.. Neste tipo de estudos, as variaveis sao estudadas a

posteriori, apos a fase de campo de recolha de dados ter terminado, nao

havendo interferencia nesse processo, nem se introduzindo variaveis

independentes controladas. Deste modo, este estudo e do tipo descritivo em

relagao ao controlo das variaveis presentes.

Por referenda a forma de tratamento dos dados, este modelo de

pesquisa e tb. designado por design correlacional, na medida em que o

paradigma e os objectivos do estudo procuram a identificagao de associagoes
entre os indivfduos e entre as diversas variaveis. Estas associagoes podem

permitir identificar o grau de relagao entre as variaveis, no sentido de precisar
causalidade, consequencia, concomitancia ou depend§ncia entre elas,

descrevendo, explicando ou ate predizendo a manifestagao de certos fenomenos.

A selecgao das tecnicas estatfsticas e efectuada ainda em fungao do

objecto de estudo e da forma de expressao das variaveis.

Considerando todos estes factores optamos por aplicar, primeiramente,

as tecnicas estatfsticas de correlagao, com o intuito de precisar a nogao de

dependdncia entre os caracteres observados, medindo a intensidade de ligagao

entre eles (Bouroche & Saporta 1980). Aplicando a tecnica de correlagao

obtivemos uma matriz de correlagoes, visualizando-se as variaveis associadas

com significado estatfstico (Anexo 13).

Como os indivfduos inclufdos no estudo foram caracterizados atraves de

um conjunto de variaveis nominais e continuas, tornou-se imperioso a aplicagao

de metodos que pudessem estudar o comportamento dos indivfduos

relativamente as variaveis no seu conjunto, e nao somente as relagoes

estabelecidas variavel a variavel, optando-se por tecnicas da estatfstica

multivariada.

De entre estas, a Analise de Componentes Principais (ACP) e um

metodo factorial que permite descrever os indivfduos segundo eixos factorials

construfdos a partir das variaveis iniciais, e que traduzem as direcgoes de maior

dispersao do conjunto das variaveis consideradas. Cada eixo assim obtido sera

designado por variavel activa, em que as restantes variaveis continuas,

conjuntamente com as nominais, desempenham um papel ilustrativo na

caracterizagao desses eixos factorials.
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O outro metodo utilizado, a Classificagao Automatica (CA) e um metodo

de construgao de classes homogeneas de indivfduos, realizada a partir dos

valores que eles tomam no conjunto de variaveis continuas e nominais.

Utilizamos como 'software' o Systeme Portable Pour I' Analyse des

Donnees (SPAD), o qual permitiu os seguintes tratamentos estatfsticos:

- a estatfstica basica de todas as variaveis;

- o coeficiente de correlagao linear, entre variaveis continuas;

- no caso de um dos caracteres ser qualitative, uma prova de

comparagao de grupos; este criterio fornece a ordenagao das variaveis

relativamente ao poder de caracterizagao da variavel tomada como activa; tanto

nesta prova, como para a anterior, consideramos um valor teste significativo para

varias probabilidades de erro: (a) igual ou inferior a .001
, (b) entre .001 e .01

, (c)

entre .01 e .02, e, (d) entre .02 e .05.

- a analise de componentes principais, afim de permitir encontrar factores

caracterizadores, de entre as variaveis no seu conjunto;

- a classificagao automatica, descrevendo classes homogeneas de

indivfduos, atraves da classificagao hierarquica, com um valor teste significativo

para uma probabilidade de erro igual ou inferior a .05.
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APRESENTAgAO E DISCUSSAO

DOS RESULTADOS



ANALISE DAS RELAGOES ENTRE AS VARIAVEIS DAS FASES

PRE-INTERACTIVA E INTERACTIVA DE ENSINO

Este capftulo tern por objectivo a apresentagao das relagoes observadas

entre as variaveis caracterizadores das aulas e dos professores, no que respeita as

fases pre-interactiva e interactiva de ensino, pela apresentagao e estruturagao

ordenada dos dados e pelo confronto dos resultados decorrentes da aplicagao das

provas estatfsticas.

1. ESTABILIDADE DO PENSAMENTO PRE-INTERACTIVO E DO

COMPORTAMENTO INTERACTIVO
__

Um problema inicial que devemos analisar, antes ainda da apresentagao

dos resultados, respeita a consistencia do perfil de pensamento e de intervengao

relativo a cada professor. A questao que colocamos e a seguinte: sera possfvel

afirmar que existe estabilidade dos resultados entre as aulas 1 e 2 de cada

professor?

Na analise da literatura ja abordamos este problema. A amostra

considerada foi de 44 aulas e 22 professores, e a questao colocada justifica-se

porque se os resultados fossem de modo a responder afirmativamente, os dados

seriam, porventura, mais consistentes quando analisados sob o prisma do

professor. Caso contrario, apenas poderfemos falar em aulas, e nao em

professores, pois as diferengas entre as duas aulas
de cada um, em termos de

perfil seriam significativamente diferentes.

Deste modo, o Quadro 4 respeita a consistencia entre as 2 aulas dos

professores da amostra, apresentando
as variaveis ilustrativas da aula 1 -

apenas

variaveis continuas (*).

Como se observa da leitura do Quadro 4, das 69 variaveis e modalidades

de variaveis consideradas, 10 comportaram-se de uma
forma nao estavel entre as

duas aulas (para p.<.05), das quais
9 respeitam a fase pre-interactiva e apenas

uma a fase interactiva de ensino.

(*) Pela natureza da prova estatistica,
a aula 2 e caracterizada pelas mesmas variaveis e

valores, embora de sinal contrario.
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Quadro 4 - Variaveis Continuas llustrativas da Aula 1

Medias Desvio-Padrao Valor-

Variaveis Caracterfsticas Classe Geral Classe Geral -Teste P

aula 1 BUll ( POIOS = 22.ee EFPECT1P = 22 )

12. diagnostico comportamento dcom 18.591 8.318 7 .298 6.392 2.33 .811

31. pensamentos pre categorias peat 11.682 le.eee 1.868 2.188 2.13 .817

8. diagnostico freq dfre 19.591 16.977 18.228 9.129 1.88 .831

11. diagnostico especif ico desp 13.273 11.227 7.927 7.252 1.85 .132

16. diagnostico turma/grupo dt/g 18. tee 15.659 9.288 8.461 1.81 .135

24. pensamentos pre disciplina pdis 2.891 1.545 2.411 1.994 1.79 .136

29. pensamentos pre outros pout .636 .432 .979 .788 1.72 .843

56. contextos utilizados cuti .943 .858 .822 .825 -1.77 .139

4.preocupacoes praticas freq ppf | 2.891 2.489 .848 1.174 -1.78 .138

6.preocupacoes actividade pact ! .955 1.273 .786 .914 -2.28 .811

Assinale-se que 4 dizem respeito ao Diagnostico de Alunos. Este facto

pode ser justificado porque alguns professores, na 2^ aula, partiram do

pressuposto da entrevista anterior, nao repetindo as caracterfsticas da turma ao

entrevistador. Alias, dois deles disseram mesmo, explicitamente, que ja tinham

caracterizado a turma na aula anterior e que esses aspectos se mantinham. Para

manter as regras da entrevista e para nao interferir nas respostas dadas pelos

professores, o entrevistador passou para a questao seguinte.

Quanto ao grau de significancia estatfstica, de salientar que apenas 3

variaveis possuem uma probabilidade de erro menor que .02; as restantes sao

significativas apenas para p. < .05.

Podemos ainda adicionar outros elementos para analise desta questao.

Assim, como verificamos nos Quadros 33 a 38 (e no Anexo 14), dos 22

professores da amostra, 19 permanecem nas mesmas classes nas duas aulas.

Destes professores, 4 mudaram de actividade leccionada nas duas aulas (P3,

P10, P17 e P19), factor nao suficiente para alterar significativamente o seu perfil de

intervengao.

Dos restantes 3 professores, cujas aulas estao englobadas em duas

classes (P13, P18 e P21), um deles mudou de actividade leccionada (P21).

De assinalar ainda que na classificagao hierarquica (Quadro Classificagao

Hierarquica
- Anexo 16), 9 professores surgem com as suas aulas 1 e 2

imediatamente seguidas, mantendo um perfil globalmente similar.
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Face a estes dados, e legftimo pensar que existe uma estabilidade

apreciavel entre as duas aulas dos professores.

2. ANALISE DESCRITIVA DAS CORRELATES E DAS COMPARAQOES
ENTRE GRUPOS DE VARIAVEIS

Para a fase pre-interactiva de ensino as variaveis e modalidades de

variaveis consideradas para caracterizar o perfil de pensamentos e de decisoes

previas foram de 34. Em relagao a fase interactiva de ensino as variaveis

consideradas foram de 35.

A analise descritiva basica dos resultados esta exposta no Anexo 12,

ilustrados por medidas de tendencia central (media e desvio-padrao), bem com a

amplitude de variagao (os dois valores maximos e mfnimos), para as variaveis

continuas, e as frequencias absoluta e relativa para as variaveis de tipo nominal. A

matriz de correlagao original, para variaveis continuas, esta patente no Anexo 13.

Nos Quadros do Anexo 14 sao apresentados os resultados de comparagao entre

grupos para as relagoes entre as variaveis nominais e entre estas e as variaveis

contfnuas.

Para uma maior comodidade de analise e de interpretagao, as variaveis

foram agrupadas em 1 1 grupos. Foram considerados 6 grupos para as variaveis

da fase pre-interactiva de ensino:

- Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo, relative ao sistema de analise

com a mesma designagao
- variavel n^ 17, com quatro modalidades.

- Preocupagoes Praticas (PP), relativas ao sistema de analise com a

mesma designagao, englobando as variaveis 4 a 7, respectivamente, PP fr., PP

proprio, PP actividade, e PP impacto.

- Pensamentos Pre-lnteractivos (PPI), que respeita ao sistema de

analise Estrutura de Pensamentos Pre-lnteractivos, englobando as variaveis 20 a

30, respectivamente, PPI fr, PPI avaliagao, PPI clima, PPI conteudos, PPI

disciplina, PPI estrategias, PPI gestao,
PPI instrugao, PPI objectivos, PPI outros, e

PPI categorias referenciadas.

- Diagnostico de Alunos Pre-lnteractivo (Diag), relativo ao sistema de

analise com a mesma designagao, englobando as variaveis 8 a 16,

respectivamente, Diag fr, Diag generico, Diag especffico, Diag academico, Diag
"
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comportamento, Diag turma, Diag grupo, Diag aluno, e Diag turma/grupo.

-

Especificidade Pre-lnteractiva, agrupando os sistemas de analise

Explicitagao de Objectivos e Analise da Tarefa, respectivamente, variaveis n^ 18 e

19.

- Decisoes didacticas, que engloba os sistemas de analise Decisoes

Altemativas (31 . Decisoes Altemativas) e Decisoes Legitimadas (DL) - variaveis 32.

DL concepgoes, 33. DL experiencia, e 34. DL planeamento.

Para as variaveis caracterizadoras do comportamento interactive de

ensino, consideramos 5 grupos:

- Gestao do Tempo de Aula, composto pelas variaveis 35 a 43,

respectivamente, Tempo Util, em Instrugao, em Organizagao da Classe, em

Classe Organiza-se, em Organizagao, em Pratica Nao Especffica, em Pratica

Especffica, em Pratica, e em Outros.

-

Apresentagao de Tarefas (Apr T) - variaveis 44. Apr T
- Diferenciagao,

45. Apr T - Indiferenciagao, 46. Apr T
- Oral, 47. Apr T

- Visual, 48. Componentes

Crfticas, 49. Apresentagao de Objectivos, 50. Justificagao de Objectivos, e 51.

Demonstragao;

- Contextos de actividade motora (Cont), englobando as variaveis 52.

Cont Diferenciados em duragao, 53. Corft Diferenciados em fr., 54. Cont

Indiferenciados em duragao, 55. Cont Indiferenciados em fr., e 56. Cont utilizados;

- 'Feedback' (Fb)
- variaveis 57 a 67, respectivamente, nas modalidades

frequencia, especffico, nao especffico, relacionado, nao relacionado, focado, nao

focado, turma, grupo, aluno, e turma/grupo; e, finalmente, a

- Participagao do Aluno (Emp), que respeita as variaveis 68. Emp

Cognitivo e 69. Emp Academico.

Em seguida, passamos a apresentar em quadros-sfntese e pelos grupos

de variaveis consideradas, as relagoes com significado estatfstico encontradas.

Os quadros ilustrados por variaveis continuas sao retirados da matriz de

correlagao (Anexo 13), e os quadros ilustrados por variaveis nominais
sao produto

da aplicagao da prova de comparagao de grupos (Anexo 14). E ainda

apresentado o valor estatfstico dos resultados, bem como os sfmbolos
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respectivos ('***', para uma probabilidade menor ou igual a .001; '**', para p.

entre .001 e .01; '*', para p. entre .01 e .02; e, 'S', para p. entre .02 e .05). As

letras 'P' e 'I' designam a pertenga das variaveis as fases Pre-lnteractiva e

Interactiva de ensino.

2.1. PREOCUPAQOES PRATICAS

Dos Quadros 5 e 6 ressaltam algumas caracterfsticas do comportamento

destas categorias de pensamento.

Salientemos, em primeiro lugar, e comparativamente, a reduzida

frequencia de associagoes significativas das Preocupagoes sobre a Actividade.

Aspectos com interesse encontram-se nas relagoes positivas das

Preocupagoes sobre o Proprio com os pensamentos sobre a disciplina (PPI dis) e

respectiva referenda a caracterfsticas da personalidade e da conduta dos alunos

(Diag comportamento), e negativas com o Emp. Academico e com o Feedback

(em frequencia, caracterfsticas de conteudo, foco e relagao com a instrugao). Esta

relagao negativa com o Empenhamento Academico e a mais significativa de entre

as variaveis interactivas.

Quanto a categoria Impacto registe-se as associagoes com a

caracterfstica de diferenciagao do ensino, quer na fase pre-interactiva, quer na

fase interactiva (Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo, Apresentagao de Tarefas

e Contextos de actividade), com a Apresentagao de Tarefas (em diferenciagao e

em demonstragao), e com algumas categorias de Diagnostico e de Pensamentos

Pre-lnteractivos.

Em relagao as categorias PP sobre o Proprio e PP sobre o Impacto, o

"efeito de espelho" e patente em relagao a algumas caracterfsticas: dimensao foco

do Diagnostico (relagoes positivas, respectivamente, com as modalidades

Comportamento e Academico), Empenhamento Academico (-.39 vs .52),

Empenhamento Cognitivo (-.32 vs .38) e Contextos de actividade motora (negativo

para a indiferenciagao e positivo para
a diferenciagao).
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Quadro 5 -

Preocupagoes Praticas. Variaveis Contfnuas Associadas

PPfr PP Pr6prio

.50 ***
P

PP Activii

PPfr

dade PP Impacto

PPact .68*** P PPI dis .68*** P PPIfr _54
•** P

PPimp 54
***

P Diag com .32 S P PPI ges .30 S P Emp Ac .52
*** I

PPI con .42** P Fb n esp .30 S I Diag aca

Cont Dif d

.48***

.43**

p

PPIfr .41 **
P TP n Esp .29 S I DLconc -.33 S P I

PPI ins 40** p PPI est -.31 S P

PCont Dif d .30 S I Emp Ac -.39** I

P PPI cont

AnTarefa

.42

.41
**

Diag fr .30 S P Fb esp -.36* I Emp Cog .38** I

Emp Cog .29 S I Fbrel

Fbfoc

-.36*

-.34*

I Demons .37*

.33 S

I

l Diag t/g P

Cont Ind d -.34* I Cont Ind f -.34* I Diag fr .32 S P

Fbfr -.32 S P PPIfr .32 S P

Emp Cog -.32 S P PPI ins

Cont dif fr

Diag gen

DAlt

Apr T dif

.31 S

.31 S

.29 S

.29 S

.29 S

P

I

P

P

I

ICont Ind d -.37*

Quadro 6 -

Preocupagoes Praticas. Variaveis Nominais llustrativas

PPfr PP Pr6prio PP Impacto

DifSE

Indif

2.09* P

-1.93S P

Just Ob -2.86 DifSE

Indif

3.37
*** P

-2.30
* P

2.2 DIFERENCIAQAO DO ENSINO PRE-INTERACTIVO

A Diferenciagao do Ensino e a propriedade do processo de pensamento

que fornece mais relagoes e com maior grau de significancia, quer com as

restantes categorias da fase pre-interactiva, quer com a fase interactiva de ensino.

Os Quadros 7 e 8 sao ilucidativos quanto a esta caracterfstica.

Em relagao as aulas "indiferenciadas", os aspectos que merecem maior

realce sao os seguintes:

- nestas aulas, os professores tern menor numero de Pensamentos

Pre-lnteractivos em 5 modalidades (frequencia, instrugao, clima, conteudo e

categorias referenciadas);

- do mesmo modo, um menor numero de Preocupagoes Praticas em duas

modalidades (frequencia e impacto), assim como em relagao a varias categorias

de Diagnostico;
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- menor numero de decisoes altemativas e menor numero de decisoes

formuladas a partir de concepgoes pessoais (DL con).

Quadro 7 -

Diferenciagao do Ensino Pre-interactiva. Variaveis Contfnuas

llustrativas

Medias Desvio-Padrao Valor-

Variaveis Caracterfsticas Classe Geral Classe Geral -Teste P

Hodalite N' 1 POIDS = 21.81 EFFECTIF ■ 21 )

2. professor 14.895 11.588 | 6.389 6.344 | 2.56 .885

21. pensamentos pre avaliagao 2.286 1.773 | 1.829 1.428 i 2.25 .812

38. tempo classe organiza-se 12.886 18.577 ! 5.344 4.688 | 2.85 .828

54. contextos indiferenciados durafao 45.371 39.685 | 18.825 17.774 j 2.83 .821

39. tempo organizajao 19.376 17.348 | 7.248 6.388 | 1.99 .823

11. diagnostico academico 7.888 8.659 i 6.164 6.172 j -1.68 .846

67. feedback turma/grupo .228 .312 | .119 .381 : -1.75 848

6. diagnostico freq 14.381 16.977 j 6.876 9.129 | -1.78 .837

16. diagnostico turma/grupo 13.238 15.659 ! 7.224 8.461 | -1.79 .836

4.preocupacoes praticas freq 2.848 2.489 i .898 1.174 j -1.93 .827

14. diagnostico grupo 3.848 4.773 j 3.946 5.575 | -1.94 .826

66. feedback aluno 1.665 2.811 | .825 1.818 i -2.13 .817

61. feedback nao relacionado .573 .767 j .394 .555 | -2.19 .814

61. feedback relacionado 1.168 1.422 .648 .726 | -2.19 .814

68. empenhamento cognitivo 88.876 84.891 8.669 9.816 i -2.23 .813

7.preocupacoes impacto .571 .886 .583 .859 | -2.38 .811

23. pensamentos pre conteudos 6.476 7.545 2.461 2.888 | -2.32 .818

32. decisoes legitimadas/concepcoes .818 1.386 1.852 1.541 : -2.35 .889

22. pensamentos pre clima .476- 1.888 .794 1.398 | -2.35 .889

44. apresentagao de tarefas -

diferenciagao .888 .841 .814 .887 | -2.36 .889

42. tempo pratica 56.262 59.623 8.784 8.737 ! -2.41 .888

31. pensamentos pre categorias 9.198 18.888 2.815 2.188 -2.42 .888

41. tempo pratica especifica 47.938 52.288 9.859 18.538 -2.54 .886

69. empenhamento academico 9.719 13.141 5.365 8.346 -2.57 .885

19. analise da tarefa 1.571 2.386 1.788 1.988 -2.58 .885

58. feedback especifico 1.758 2.282 .914 1.855 -2.69 .884

57. feedback frequencia 1.894 2.338 .847 .986 -2.77 .883

31. decisoes altemativas 1.238 1.864 1.819 1.324 -2.96 .882

52.contextos diferenciados duracao 7.181 15.982 9.415 18.287 -2.99 .811

62. feedback focado 1.381 1.716 .679 .838 -3.18 .881

27. pensamentos pre instrucao 1.985 3.891 1.231 2.391 -3.11 .881

53. contextos diferenciados frequencia .818 .834 .812 .849 -3.17 .881

21. pensamentos pre-interactivos freq 22.333 26.227 4.379 7.693 -3.17 .881

Hodalite N* 2 ( POIOS = 8.88 EFFECTIF = 8 )

1 25. pensamentos pre estrategias 2.251 1.477 | 1.785 1.357 | 1.76 .839

42. tempo pratica
64.287 59.623 , 4.838 8.737 | 1.65 .849

36. tempo instrucao 15.775 19.598 ! 4.884 6.828 | -1.96 .825
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t +

Hodalite H* 3 ; poios = 18.81 EFFECTIF s II )

27. pensamentos pre instrucao 5.411 3.891 2.187 2.391 3.43 888

7.preocupacoes impacto 1.788 .886 .781 .859 3.37 .888
28. pensamentos pre-interactivos freq 33.388 26.227 7.336 7.693 3.27 .881
19. analise da tarefa 4.281 2.386 1.536 1.988 3.26 .881
23. pensamentos pre conteudos 18.188 7.545 3.176 2.888 3.15 .881

53. contextos diferenciados frequencia .875 .834 .863 .849 2.99 .881
69. empenhamento academico 19.991 13.141 18.979 8.346 2.92 .882

62. feedback focado 2.481 1.716 .812 .838 2.98 .882

31. decisoes altemativas 2.881 1.864 1.536 1.324 2.51 .886

38. pensamentos pre categorias 11.488 18.888 1.744 2.188 2.37 .889

22. pensamentos pre clima 1.988 1.888 2.119 1.398 2.29 .811

57. feedback frequencia 2.955 2.338 1.842 .986 2.25 .812

68. empenhamento cognitivo 89.668 84.891 5.876 9.816 2.28 .814

52. contextos diferenciados duragao 27.148 15.982 16.843 18.287 2.19 .814

8. diagnostico freq 22.481 16.977 18.938 9.129 2.11 .817

33. decisoes legitimadas/experiencia 3.481 2.341 2.245 1.783 2.11 .817

32. decisoes legitimadas/concepcoes 2.388 1.386 1.676 1.541 2.11 .817

58. feedback especifico 2.823 2.282 1.178 1.855 2.89 .818

4.preocupacoes praticas freq 3.188 2.489 1.388 1.174 2.89 .818

47 .apresentacao de tarefas oral-visual .331 .178 .552 .287 2.88 .823

44. apresentagao de tarefas -

diferenciagao .889 .841 .149 .887 1.98 .824

51. demonstragao .495 .388 .598 .351 1.97 .824

66. feedback aluno 2.575 2.811 1.248 1.818 1.97 .824

13. diagnostico turma 14.781 18.886 6.798 6.942 1.95 .825

68. feedback relacionado 1.821 1.422 .776 .726 1.95 .826

41. tempo pratica especifica 57.818 52.288 12.891 18.538 1.89 .829

9. diagnostico generico 7.681 5.758 3.887 3.584 1.88 .838

12. diagnostico comportamento 11.681 8.318 7.977 6.392 1.83 .834

45. apresentagao de tarefas -

indiferenciagao .328 .216 .484 .222 1.79 .837

16. diagnostico turma/grupo 19.988 15.659 8.455 8.461 1.78 .837

11. diagnostico especifico 14.881 11.227 9.261 7.252 1.75 .848

+ +

Hodalite N* 4 ( P0IDS = 5.88 EFFECTIF = 5 )

14. diagnostico grupo
12.488 4.773 18.812 5.575 3.21 881

56. contextos utilizados .174 .851 .848 .825 2.23 813

52. contextos diferenciados duragao 32.288 15.982 28.549 18.287 2.18 818

26. pensamentos pre gestao 9.881 7.159 2.786 3.867 2.82 822

65. feedback grupo
.288 .114 .114 .116 1.74 841

44. apresentagao de tarefas
-

diferenciagao .182 .841 .868 .887 1.66 848

13. diagnostico turma 6.181 18.886 1.897 6.942 -1.65 849

54. contextos indiferenciados duragao 22.348 39.685 16.375 17.774 -2.28 811

Deste modo, estes factos levam-nos a afirmar que estas aulas e estes

professores serao "menos complexos" no seu processo de pensamento (alias,

grande maioria sao professores estagiarios), portanto, menos precisos, menos

especfficos e estruturados, nomeadamente na fase pre-interactiva.
""
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Quadro 8 -

Diferenciagao do Ensino Pre-interactivo. Variaveis Nominais

llustrativas

Modalidades Caracterfsticas

Percentagens Peso

Cla/Mod Mod/CIa Global

Valor-

-Teste P

Hodalite N' 1 indi 47.73 21

diferenciagao do ensino

experiencia prof

Hodalite N'

estagiario

1 indi 188.88

esta 66.67

188.81

57.14

47.73

48.91

21

18

7.13

1.79

.888

.837

Hodalite N' 2 dout 18.18 8

diferenciagao do ensino Hodalite N° 2 dout 188.88 188.88 18.18 8 5.71 .888

Hodalite N'3 dsit 22.73 18

diferenciagao do ensino

experiencia prof

apresentagao objectivos aula

Hodalite N* 3

con experiencia

Hodalite N* 2

dsit 188.88

cexp 34.62

nao 46.15

188.88

98.88

68.88

22.73

59.89

29.55

18

26

13

6.14

1.96

1.96

.888

.825

.825

Hodalite NM dobj 11.36 5

diferenciagao do ensino Hodalite Na 4 dobj 188.88 188.88 11.36 5 4.77 .888

Na fase de ensino interactiva, estas caracterfsticas de indiferenciagao

(modalidades ns 1 do sistema) estao associadas (reflectem-se?) a:

- aulas com piores indicadores de gestao do tempo de aula;

- na dimensao da intervengao pedagogica instrugao (menor Apresentagao

de Tarefas diferenciadas e menos Feedback - em fr., no conteudo especffico,

focado e ao aluno);

- nos Contextos de actividade motora, em relagao aos indicadores de

diferenciagao do ensino; e,

- na participagao do aluno (Empenhamento
Academico e Cognitivo).

A Diferenciagao do Ensino, quando analisadas as tres modalidades de

diferenciagao, apresenta-nos, em geral, as mesmas caracterfsticas anteriores,

embora de forma oposta. Quando se analisa conjuntamente
as modalidades com
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maior numero de variaveis ilustrativas -

Indiferenciagao e Diferenciagao em

Situagoes de Exercfcio, encontram-se relagoes de oposigao quase perfeitas entre
as seguintes variaveis:

- na estrutura de Pensamentos Pre-lnteractivos - nas modalidades

instrugao, em frequencia, conteudos, categorias referenciadas e clima;

- nas Preocupagoes Praticas sobre o Impacto e na categoria geral;

- em Decisoes didacticas previas - Decisoes Altemativas, Decisoes

Legitimadas por Concepgoes e Analise da Tarefa;

- no Diagnostico - modalidades frequencia e turma/grupo;

- nos Contextos de actividade motora -

diferenciagao, em frequencia e

duragao;

- no feedback, nas modalidades focado, frequencia, especffico,
relacionado e aluno;

- na participagao do aluno - Empenhamento Academico e Cognitivo;

- no Tempo em Pratica Especffica;

- na Apresentagao de Tarefas em diferenciagao;

- e em relagao a Experiencia profissional (o Cap. VI tratara

especificamente das questoes relativas a esta variavel).

2.3 ESTRUTURA DE PENSAMENTOS PRE-INTERACTIVOS

Nos Quadros 9 e 10 apresentamos as variaveis contfnuas que se

correlacionam significativamente com as varias categorias do sistema de analise

Estrutura de Pensamentos Pre-lnteractivos e as variaveis nominais que

caracterizam as mesmas categorias.

Da leitura dos Quadros 9 e 10 os aspectos que mais se destacam sao os

seguintes:
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-

os Pensamentos Pre-lnteractivos, nas suas varias categorias,
associam-se com significado estatfstico a todos os grupos de variaveis;

- as relagoes mais fortes sao estabelecidas entre as categorias do sistema

ou entre outras variaveis da fase pre-interactiva de ensino;

Quadro 9 - Pensamentos Pre-interactivos. Variaveis Continuas Associadas

PPI frequencia PPI categorias PPI gestao PPI instrugao

PPI ges .72
***

P PPI out .61
***

P PPIfr .72
*** P PPIfr 72

*** P

PPI ins .72 ***
P PPI cli .58*** P Diag com .50*** P PPI cli .58*** P

Diag fr .69
***

P PPIfr .55*** P Cont inf f - 49
***

I PPI cat .55*** P

Diag t/g .68
*** P PPI ins .55*** P PPI ins .48*** P PPI ges .48*** P

Diag esp .63
*** P Diag t/g 54

***
P TOrgan -.42

**
I Diag fr .48*** P

Diag com .56
***

P Diag fr .52
***

P Diag fr .39** P Diag t/g .48*** P

PPI cat .55
*** P Diag com .50*** P Diag t/g .39** P Diag gen .48*** P

PPI con .53
***

P DL cone 4g
**• P T org cl -.36* I Cont dif d 47

*** I

Diag gr .51
***

P DLexp .49
***

P Diag esp .36* P Diag gr .41
**

P

DLexp .51
***

P Diag esp 47 *** P DLexp .34* P PPfr .40** P

Diag gen .50
***

P Diag gr .39** P T cl org -.33 S I Fbfoc .39** I

TOrgan -.49
***

I Diag gen .38** P Diag gr .32 S P Diag com .39" P

PPI cli .48
***

P Diagt .35* P Emp Cog .32 S I Diag esp .38** P

PPI obj 47
***

p PPI est .30 S P PPI dis .31 S P Cont dif f .38** I

Emp Cog 47
**#

I PPI ava -.30 S P PPact .30 S P Apr T dif .35* I

Diag aca .44** P PPI ges .29 S P Fbfoc .30 S I DLexp .34* P

Diagt .42** P Apr T dif .29 S I Apr T Or -.29 S I Cont ind d -.34* I

T org cl

PPfr

An Taref

Cont dif d

Cont ind f

-.41
** I

.41
**

P

.40** P

.39** I

-.39** I

PPI cat 29 S p Fbfr .33 S I

PPI rontP>'"Hri

■ £--3 VJ

Fb esp

Emp Ac

DL cone

.32 S IIII wwl 11

PPI clima .32 S I

PPIfr

An Taref

.53***

.50***

p

• ■ ■ VIIIIIW

.31 S p

P PPI cat .58*** P PPimp .31 S P

PPI out .38** P TPEsp

TPrat

.45**

.45**

I

1

PPI ins

DC cone

.58***

.53***

P

P

Diag ac .30 S P

T cl org -.37
*

1 1

TPEsp .35* 1 PPfr .42** P PPIfr .48
*** P PPI discipl na

PPI dis

Emp Ac

.33 S P

.33 S 1

PPimp

Diag ac

.42
** p Diag esp

Diag fr

.45
*** P

.42** P .43** P Diag com .61
***

P

PPimp .32 S P Emp Cog .41
** 1 Diag t/g .42** P PPpp .50*** P

DLconc .32 S P Cont dif d .38** 1 Apr T dif .42** I Diag esp .48*** P

Apr T dif .31 S I DLexp .38** P Diag com .40** P Diag fr 44
**

P

DAlt .31 S P PPI obj .37* P Diaggr .37* P Diag t/g .39* P

TPrat .29 S I TOrgan -.35* 1 Cont dif d .36* I Tout .35* I

Diag gen

CompCr

.33 S P Cont dif f .35* I TPEsp -.34* I

PPI outros .31 S 1 Cont ind d .34* I PPI ges .31 S P

Tout

T org cl

-.30 S

-.30 S

1

1

PPI out .31 S I PPIfr

Cont ind i

.33 S

-.32 S

P

I
PPI cat .61

*** P

47
*** p

.43** P

PPI objectivo Diag gr .31 S P
DLexp

Diag t/g PPI avaliagao

Diag esp .39
** P PPIfr 47

*** P PPI estrategias

Diag com .39
** P DLpI .50*** P An Tarefa .46** P

Fbt/g .39
** I PPI cat -.30 S P Diag gen .42** P DLconc .61

*** P

Diag fr .38** P Diag t/g .38** P Emp Ac 44
**

I

PPIfr .38** P PPI con .37* P Fbt .42** I

Diag gr .36* P Diag ac .36* P Demons .37* I

Fbt .32 S I Diag fr .35* P Fbt/g .36* I

PPI cli .31 S P Emp Cog .33 S I PPact -.31 S P

DLconc .30 S ,P DLexp .31 S P PPI cat

Fbnfoc

.30 S

-.30 S

P

I
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Quadro 10 - Pensamentos Pre-interactivos. Variaveis Nominais llustrativas

PPI frequencia PPI categorias PPI gestao PPI instrugao

DifSE

Indif

Exper

3.27 ***
P

-3.17
***

P

2.09* -

PPI avaliagao

Indif

DifSE

Exper

Esp Ob

-2.42 **
P

2.37 **
P

2.02 S

-1.70 S P

Exper

DifSE

2.16* -

2.02 S P

PPI clima

DifSE

Indif

Exper

3.43
*** P

-3.11
***

P

1.73 S -

PPI conteudo

PPI outros

Just Ob

Indif

2.74** I

2.25
*

P

Indif

DifSE

-2.35** P

2.29* P

DifSE

Esp Ob

Indif

Esp Ob -2.10
'

3.15*** P

2.37
**

P

-2.32
**

P

PPI objectivos PPI estrategias

EspOb

Exper

2.15* P

1.73 S -

Dif est 1.76 S P

- as categorias PPI fr, PPI conteudo e PPI gestao tern relagoes

privilegiadas com as variaveis interactivas de Gestao do Tempo (negativamente

associadas com o T. em Organizagao da classe e positivamente associadas ao

tempo disponfvel para a Pratica e de Pratica Especffica), Apresentagao de Tarefas

(diferenciagao da instrugao), Contextos de actividade motora e Participagao do

aluno (nomeadamente, o Empenhamento Cognitivo);

- e interessante verificar que a frequencia de constructos sobre gestao se

associa a qualidade da gestao do tempo de aula;

- uma outra relagao, na linha da anterior, e estabelecida estreitamente

entre os pensamentos sobre clima de aula e todos os indicadores de

Diferenciagao do Ensino (atitude de diferenciagao previa, Apresentagao de Tarefas

e Contextos), e ainda com o Diagnostico;

- a frequencia de pensamentos em quase todas as categorias (a

excepgao das modalidades avaliagao e disciplina), encontra-se ligada aos

sistemas de decisoes legitimadas pela experiencia, por pre-concepgoes, ou

mesmo por ambos;

- as categorias de pensamento sobre a disciplina e sobre a avaliagao dos

alunos contrastam globalmente com as restantes;

- o Feedback, comparativamente a outras dimensoes da fase previa de

ensino, tern um menor numero de associagoes significativas com a estrutura de

pensamentos previa; no entanto, e de realgar a associagao entre a frequencia de

pensamentos sobre a instrugao (PPI ins) e tres modalidades do Feedback -

frequencia, foco e conteudo, denotando o caracter de intencionalidade das
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decisoes de pensamento;

- esta caracterfstica de intencionalidade sobre a instrugao reflecte-se ainda

ao nfvel da Diferenciagao do Ensino (nas varias dimensoes de analise) e na

participagao produtiva do aluno (Empenhamento Academico).

2.4 DIAGNOSTICO DE ALUNOS PRE-INTERACTIVO

Analisemos os resultados em relagao ao Diagnostico de Alunos

Pre-lnteractivo (Quadros 11 e 12).

A categoria geral (Diag fr) e a que mais associagoes tern, relacionando-se

positivamente com todas as dimensoes da fase pre-interactiva, em especial com a

estrutura de pensamentos pre-interactivos (PPI).

As relagoes com a fase interactiva ocorrem de forma mais expressiva com

a dimensao organizagao, na gestao do tempo de aula, e negativamente; este

ultimo aspecto e patente nas demais categorias de diagnostico, com maior

expressao para o Diagnostico academico.

Comparando as varias dimensoes de analise do sistema, os factos mais

salientes sao:

- em relagao a dimensao Especificidade (Diagnostico Generico vs.

Especffico), o Diagnostico Especffico esta associado a Analise da Tarefa e aos

processos decisionais legitimados por pre-concepgoes e pela experiencia (no

entanto, a experiencia profissional nao esta associada a esta ultima categoria; o

mesmo se passa em relagao as restantes categorias do diagnostico, facto que

nos surpreende);

- sobre a dimensao Foco, o Diagnostico Academico encontra-se

associado a Gestao do tempo de aula (em Organizagao e em Instrugao), a Analise

da Tarefa, as Preocupagoes sobre o Impacto, Pensamentos sobre Conteudo e

sobre Objectivos, as Decisoes Legitimadas por pre-concepgoes e pela experiencia

as Decisoes Altemativas e ainda ao Empenhamento Academico -

aspectos

didacticos que designarfamos de mais substantivos em relagao a promogao das

aprendizagens, o mesmo nao se passando em relagao a categoria Diagnostico

Comportamento;
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- em relagao a dimensao grau de individualizagao as relagoes
estabelecidas nao permitem realgar diferengas de perfil fundamentals.

Quadro 11 -

Diagnostico de Alunos Pre-interactivo. Variaveis Continuas

Associadas

Diag freq uencia Diag generico Diag especffico Diag academico

Diag t/g .96*** P Diag t/g .68*** P Diag fr .93
*** P Diag fr 72

•** p

Diag esp .93
***

P Diag fr .67
***

P Diag t/g .88*** P Diag t/g .72
***

P

Diagt .75
***

P Diag gr .63*** P Diagt .79
***

P Diag esp .66
*** P

Diag com 74 »**
P Diag ac .50*** P Diag com .70

*** P Diagt .62
*** P

Diag ac 72
***

P PPIfr .50*** P Diag ac .66*** P Diag gen .50
*** P

PPIfr .69
***

P Diag com .48
***

P PPIfr .63*** P An Taref .49
*** P

Diag gen .67
***

P PPI ins 47
**•

P PPI dis .48*** P PPimp .48*** P

Diag gr .53
***

P PPI obj .42** P PPI cat 47
*••

P PPIfr .44** P

PPI cat .52
***

P T org cl -.39
**

I PPI cli .45** P TOrgan -.44** I

PPI ins .48*** P PPI cat .38** P An Taref .41
** P PPI con .42** P

PPI dis 44
**

P Diag esp .36* P Diag al .41
**

P T org cl -.37
*

I

PPI cli .43** P TOrgan -.34* I PPI out .39** P PPI obj .36* P

TOrgan -.41
**

I PPI con .33 S P PPI ins .38** P DLcon .35* P

An Taref .39** P Emp Cog .32 S I DLcon .37* P T cl org -.34 S I

PPI ges .39** P Diagt .32 S P PPI ges .36* P DLexp .32 S P

Diag al .38** P PPimp .29 S P Diag gr .36* P Emp Ac .31 S I

PPI out .38** P Diag gen .36* P Tins .31 S I

T cl org -.36* I Diag Turma/Grupo T cl org -.35* I Diag gr .31 S P

DLexp .35* P TOrgan -.35* I PPI ins .30 S P

PPI obj .35* P Diag fr .96
***

P DLexp -.34* P DAlt .30 S P

DLcon .34* P Diag esp .88
***

P Tins .32 S I

PPimp .32 S P Diagt .76
***

P Diagnbstico Turma

PPfr .30 S P Diag ac 72
*** P Diagndstico Grupo

Tins .30 S I PPIfr .68*** P Diag esp .79
***

P

T org cl -.29 S I Diag gen .68*** P Diag gen .63*** P Diag t/g .76
***

P

Diag com .68
*** P Diag t/g .58*** P Diag fr .75*** P

Diag comportamento Diag gr .58*** P Diagfr .53*** P Diag ac .62
*** P

PPI cat 54
*** P PPIfr .51

*** P Diag com 47
***

p

Diag fr 74
*** P PPI ins .48

*** P Diag com .45** P An Taref .45** P

Diag esp .70
***

P PPI out .43** P PPI ins .41
** P DLcon .43** P

Diag t/g .68*** P PPI cli .42** P PPI cat .39** P PPIfr .42** P

PPI dis .61
*** P TOrgan -.39** I PPI cli .37* P DLexp .37* P

PPIfr .56*** P PPI dis .39** P Diag esp .36* P PPI cat .35* P

PPI ges .50*** P DLcon .38** P PPI out .36* P Diag gen .32 S P

PPI cat .50*** P PPI obj .38** P Cont ind d -.34* I Fbgr -.29 S I

Diag gen .48
*** P An Taref .36* P T org cl -.33 S I

Diagt 47
*** P DLexp .36* P PPI ges .32 S P Diagn6sticoAlunos

Diag gr .45** P PPI ges .36* P. Diag ac .31 S P

PPI cli .40** P T org cl -.35* I TOrgan -.31 S I Fb n esp 47
***

|

PPI ins .39** P PPimp .33 S P Emp Cog .31 S I Diag esp .41
** P

PPI out .39** P T cl org -.29 S I PPI dis .31 S P Diag com .37** P

Diag al .37* P Diag fr .38** P

PPpp .32 S P TP n esp .34* I

Tout .29 S I T cl org -.31 S I
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-

Diagnostico de Alunos Pre-interactivo. Variaveis Nominais llustrativas

Diag frequencia Diag generico Diag especffico Diag academico

DifSE 2.11* P

Indif -1.78 S P

Esp Ob 1.65 S P

Diag comportamento

Just Ob 2.30 *

DifSE 1.88 S

Diag turma

I

P

Esp Ob 1.77 S

DifSE 1.75 S

Diag grupo

P

P

Esp Ob 1.71 S P

Indif -1.68 S P

Diag turma/grupo

DifSE 1.83 S P Esp Ob 2.00 S

DifSE 1.95 S

Dif Ob -1.65 S

P

P

P

Dif Ob 3.21
***

Just Ob 2.37
**

Indif -1.94 S

P

I

P

Indif -1.79 S P

DifSE 1.78 S P

2.5 DECISOES DIDACTICAS PREVIAS

Agrupamos, para maior comodidade de analise, os sistemas de analise

Decisoes Legitimadas e Decisoes Altemativas. Os Quadros 13 e 14 apresentam
os resultados com significancia estatfstica.

Quadro 13 - Decisoes Didacticas Pre-interactivas. Variaveis Continuas

Associadas

Decisoes Legitimadas Decisoes Altemativas

e

CondicionadasPre-concepgoes ExperienciaI Planeamento

PPI est .61
***

P PPIfr .51
*** P PPlav .50

*** P Cont dif f .62
***

I

PPI cli .53*** P PPI cat .49
***

P TUtil -.41 ** I Emp Cog .54
***

I

PPI cat AQ
***

P PPI out 47
***

P CompCr .40** I

Diagt .43** P T org cl -.43
**

I Con ind d -.38** I

An Taref .42** P TOrgan -.42
**

I Fbfoc .37** I

Emp Ac .41
** I An Taref .41

**
P An Taref .36* P

Cont dif f .38** I Fbnfoc -.38** I Cont dif d .35* I

Diag t/g .38** P PPI con .38** P Fbrel .33 S I

Diag esp .37* P Diagt .37* P FPfr .31 S I

Diag ac .35* P Diag t/g .36* P PPIfr .31 S P

Diag fr .34* P Emp Cog .35* I Diag ac .30 S P

PPact -.33 S P Diag fr .35* P T cl org -.30 S I

PPIfr .32 S P Diag esp .34* P Fbal .29 S I

TP n'esp -.31 S I PPI ins .34* P PPimp .29 S P

PPI ins .31 S P PPI ges .34* P

DLexp .31 S P Diag ac .32 S P

PPI out .30 S P DLcon .31 S P

A categoria decisoes suportadas pelo processo de planeamento possue

poucas associagoes, comparativamente as outras categorias. Sao aulas de

estagiarios, essencialmente, e caracterizam-se por uma relagao positiva com os

pensamentos previos sobre avaliagao e nagativa com o Tempo Util. A Justificagao

e Apresentagao de Objectivos ilustram ainda esta variavel.
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Quadro 14 - Decisoes Didacticas Previas. Variaveis Continuas Associadas

Decisoes Legitimadas Decisoes Altemativas

e

CondicionadasPre-concepgoes Experiencia Planeamento

Indif -2.35
**

P

DifSE 2.11* P

Exper 3.93
***

-

DifSE 2.11* P

Apr Ob -1.94 S I

Exper -3.20
***

-

Just Ob 2.34
**

I

Apr Ob 1.72 S I

Indif -2.96** P

Dif SE 2.51
** P

Exper 2.41
**

-

Apr Ob -1.67 S I

As decisoes legitimadas por um quadro teorico pessoal (Decisoes

Legitimadas por Pre-Concepgoes) associam-se positivamente aos pensamentos

pre-interactivos em quase todas as modalidades
- PPI estrategias, PPI clima, PPI

categorias referidas, PPI frequencia, PPI instrugao e PPI outros, com realce para a

intensidade das tres primeiras. Relagoes positivas sao ainda observadas com

varias modalidades de Diagnostico, e com Analise da Tarefa, Empenhamento

Academico, Contextos diferenciados e Decisoes Legitimadas pela Experiencia.

Relagoes negativas sao observadas com as Preocupagoes Praticas sobre a

Actividade e Tempo em Pratica Nao Especffico.

Quanto as variaveis nominais, as Decisoes Legitimadas por Pre-

Concepgoes sao caracterizadas fortemente pelo caracter de Diderenciagao do

Ensino.

Os professores que mais apela*m a sua experiencia pessoal sao

maioritariamente os com experiencia profissional. Estes professores "experientes"

sao identicos no seu perfil em relagao as Decisoes Legitimadas por

Pre-Concepgoes, excepto no que diz respeito as seguintes caracterfsticas:

- negativamente relacionado com o Tempo em Organizagao

(implementam mais rotinas de gestao?);

- proporcionam menos Fb nao focado;

- as Decisoes Legitimadas pela Experiencia nao se associam a

participagao produtiva do aluno, embora se correlacionem com o Empenhamento

Cognitivo.

Quanto as decisoes altemativas e condicionadas do processo de

planeamento, o facto mais saliente e a sua consequencia na intervengao pratica,
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embora tenhamos a nogao que a correlagao nao permite, de facto, esta ilagao.

Com efeito, as associagoes da variavel Decisoes Altemativas e

Condicionadas dao-se essencialmente com variaveis da fase interactiva, e esta

"consequencia" verifica-se:

- na Diferenciagao previa do ensino e na estruturagao de Contextos de

actividade dos alunos;

- no Empenhamento Cognitivo do aluno (mas nao no Empenhamento

Academico);

- nas caracterfsticas de maior "especificidade" sobre a materia (Analise da

Tarefa, Componentes Crfticas, Diagnostico Academico, e Fb Relacionado e

Focado);

- no Feedback (na frequencia, foco, relagao com a instrugao e dirigido ao

aluno).

Estas decisoes sao tomadas maioritariamente por professores com

experiencia.

2.6 ESPECIFICIDADE PRE-INTERACTIVA

Assinalemos, primeiramente, que a Especificagao de Objectivos previa e

uma variavel que tern menor numero de relagoes estatisticamente significativas - e

mais "grosseira" e menos discriminativa que a Analise da Tarefa (Quadros 15 a

17). Na verdade, a especificagao de objectivos e um sistema de analise

dicotomica (sim/nao), enquanto que aquela contabiliza o numero de componentes

crfticas das tarefas de aprendizagem mencionadas pelos professores.

Por estes factos, apenas nos vamos referir a analise da tarefa por ser mais

discriminativa:

- observa-se uma relagao significativa com a frequencia de pensamentos

sobre conteudos, objectivos e na categoria geral, e com as Preocupagoes sobre o

Impacto;

- esta associada as Decisoes Legitimadas por pre-concepgoes e pela

experiencia pessoal e as Decisoes Altemativas;
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- relaciona-se com o Diagnostico em algumas modalidades, precisamente,
as mais "substantivas": academico, especffico, e ainda na categoria geral;

- e fortemente caracterizado pela Diferenciagao do Ensino previa

A Analise da Tarefa associa-se ainda ao perfil de intervengao na pratica
em relagao:

- a participagao produtiva do aluno (motora e cognitiva);

- a menor tempo dispendido em Organizagao;

- aos Contextos diferenciados de actividade (relagao nao muito forte).

Quadro 15 - Analise da Tarefa.

Variaveis Continuas Associadas

Quadro 16 - Analise da Tarefa.

Variaveis Nominais llustrativas

PPI cont .50*** P

Diag ac 4g
*** P

PPI obj .46** P

Diagt .45** P

DLcon .42** P

Emp Ac .41
** I

PPimp .41
** P

Diag esp .41
**

P

DLexp .41
**

P

PPIfr .40** P

Emp Cog .39** I

Diag fr .39** P

Diag t/g .36* P

DAlt .36* P

Cont dif f .32 S I

Cont dif d .30 S I

TOrgan -.34* I

T org cl -.32 S I
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Quadro 17 -

Explicitagao de Objectivos. Variaveis Continuas llustrativas

Medias Desvio-Padrao Valor-

Variaveis Caracterfsticas Classe Geral Classe Geral -Teste P

! Hodalite H* 1 sin ( POIOS = 22.88 EFFECTIF = 22 )

i 19. analise da tarefa at 3.273 2.386 2.884 1.988 2.94 .882

j 23. pensamentos pre conteudos peon 8.591 7.545 2.949 2.888 2.37 .889
'

28. pensamentos pre objectivos pobj 2.682 2.258 1.458 1.316 2.15 .816

! 13. diagnostico turma dtur 13.888 18.886 7.311 6.942 2.88 .823

j 11. diagnostico especifico desp 13.182 11.227 6.932 7.252 1.77 .839

! 11. diagnostico academico daca 18.273 8.659 6.824 6.172 1.71 .043

! 8. diagnostico freq dfre 19.273 16.977 8.948 9.129 1.65 .858

j 38. tempo classe organiza-se clor 9.418 18.577 4.115 4.688 -1.65 .849

i 31. pensamentos pre categorias peat 9.455 18.888 2.883 2.188 -1.78 .844

! 37. tempo organizagao classe orcl 5.836 6.734 2.622 3.295 -1.79 .837

! 29. pensamentos pre outros pout .182 .432 .498 .788 -2.18 .818

! 39. tempo organizagao orga 15.295 17.348 5.275 6.388 -2.11 .818

i 2. professor prof 9.489 11.588 5.581 6.344 -2.16 .815

2.7 GESTAO DO TEMPO DE AULA

Centremo-nos agora na analise das variaveis da fase interactiva de

ensino, comegando pela Gestao do Tempo de Aula. Para efeitos de interpretagao

dos resultados, por nos parecer mais pertinente, utilizamos o somatorio das

sub-categorias T. em Classe Organiza-se e em Organizagao da Classe - T. em

Organizagao, e nao consideramos o T. Util.

Os Quadros 18 e 19 resumem as variaveis com significado estatfstico

relativas a Gestao do Tempo de Aula. Da sua analise, oferece-nos dizer como

aspectos de interesse:

- as categorias Organizagao e Pratica Especffica possuem uma frequencia

elevada de associagoes;

- globalmente, as associagoes sao mais frequentes e mais fortes com as

variaveis interactivas, nomeadamente com a Apresentagao de Tarefas, Feedback

e Empenhamento Academico;

- a Organizagao associa-se negativamente a variaveis da fase

pre-interactiva de ensino com o Diagnostico (principalmente, nas modalidades

academico e especffico), a categorias de Pensamento Pre-lnteractivo (na
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categoria geral, gestao e conteudos), a Analise da Tarefa e as Decisoes

Legitimadas pela Experiencia; e,

-

como aspecto bastante relevante, a Organizagao associa-se

negativamente com os indicadores de oportunidades educativas proporcionadas
pelos professores: menos Demonstragao (em fr. e em episodios de Apresentagao
de Tarefas), menor diferenciagao do ensino (maior Indiferenciagao e menor

frequencia de Apresentagao de Tarefas diferenciadas), menor especificidade na

instrugao (em termos de Justificagao de Objectivos, Componentes Crfticas e

Demonstragao), menos Feedback (em fr., relacionados e focados), menor Pratica

Especffica, e, consequentemente, menor participagao do aluno.

Quadro 18 - Gestao do Tempo de Aula. Variaveis Continuas Associadas

T. Instrucao T. Organ izacao

I

T. Pra. E

TPra

^specifics T. Prat. N Espec.

Fb n rel -.49*** I T cl org .87
***

.85
***

I Fb n esp 70
***

I

TPrt -.42
**

I T org cl .73
***

I TOrgan -.61
***

I TPesp .58*** I

Fb n foe -.35
*

I TPesp -.61
***

I TP n esp -.56
***

I Diag al .34* P

Diag esp .32 S P TPrat -.60
***

I T org cl -.55
***

I DLcon -.31 S P

Diag ac .31 S P PPIfr - 49
***

P Emp Ac .54
***

I Cont uti -.30 S I

TPesp -.31 S I Diag ac -.44** P Fbfoc .54*** I Fbrel -.29 S I

Fbfr -.31 S I Demons -.43
**

I Fbesp 47 *•* i

Emp Ac -.29 S I

Fbal -.30 S I Fbfoc -.42
**

I PPI con 47 *** p PPpp .29 S P

CompCr .30 S I PPI ges -.42
**

I T cl org -.45** I

Diag fr .30 S P DLexp -.42
**

P Fb n esp -.45** I T. Outros
T cl org -.29 S I Diag fr -.41 ** P Fbrel .41 ** I

Cont uti .29 S i Apr T dif -.40** I Fbfr .41 **
I TPrat -.53

*** I

Fb esp -.29 S I Apr T vis -.40
**

I ApfTvis .39** I TPesp -.38** I

Diag t/g -.39
** P Tout -.38** I Emp Ac -.35* I

Emp Ac -.38** I Demons .37* I PPI dis .35* P

Fbrel -.36* I Fbg .36* I CompCr -.33 S I

Diag esp -.35* P FbVg .35* I TUtil .33 S I

PPI con -.35* P Apr T dif .35* I Fbn foe .32 S I

Diag gen -.34* P PPIfr .35* I PPI con -.30 S P

An Taref -.34* P PPI dis -.34* P Diag com .29 S P

Diag gr -.31 S P Fbn rel .34* P AprTOr .29 S I

CompCr -.30 S I Cont dif d .33 S I

Fbesp -.30 S I Tins -.31 S I

Fbfr -.29 S I Apr T Or

Emp Cog

Fbal

-.31 S I

.31 S I

.29 S I

Quadro 19 - Gestao do Tempo de Aula. Variaveis Nominais llustrativas

T. Organizagao

Just Ob

Esp Ob

Indif

DifSE

-3.43
*** I

-2.11* P

1.99 S P

1.89 S P

T Prat. Especffica T. Instrugao

Indif

Just Ob

Apr Ob

-2.54
** P

2.12* I

-1.93 S I

Exper

DifSE

Apr Ob

2.53** -

-1.96* P

1.74 S I
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A Pratica Especffica e a categoria de gestao do tempo de aula que mais

associagoes detem com as variaveis interactivas, associando-se:

-

positivamente com os Pensamentos Pre-lnteractivos (na categoria geral
e conteudos);

- em relagao as variaveis interactivas, associa-se negativamente com o

tempo em Organizagao e em Outros;

-

e, ao contrario da categoria anterior, as oportunidades educativas sao
fomentadas: maior empenhamento do aluno (Motor e Cognitivo), mais Feedback

(na categoria geral, e, principalmente, focado e especffico), Apresentagao de

Tarefas com recurso a modelos visuais, maior diferenciagao em alguns
indicadores (na Apresentagao de Tarefas, nos Contextos de actividade, e tb. no

pensamento previo).

Quanto a variavel Tempo em Instrugao, e patente as associagoes mais

fortes e mais frequentes com as restantes variaveis interactivas:

- de modo negativo com o Feedback, em varias modalidades;

- ainda de modo negativo com outros indicadores de gestao do tempo de

aula -

Tempo em Pratica, geral e especffico, e em classe organiza-se;

- de forma positiva com a frequencia de Componentes Crfticas e com o

numero de diferentes Contextos Utilizados.

As unicas relagoes com as variaveis pre-interactivas sao positivas e

estabelecem-se com algumas modalidades de Diagnostico (especffico, academico

e em frequencia).

Sao os professores experientes que mais tempo dispendem em Instrugao.

2.8 APRESENTAQAO DE TAREFAS

A apresentagao de informagao aos alunos, em geral, possui bastantes

relagoes significativas, principalmente com as variaveis da fase interactiva de

ensino. Como podemos visualizar nos Quadros 20 e 21 as modalidades

Diferenciagao, Demonstragao, Componentes Crfticas, Justificagao de Objectivos e

Visual apresentam muitas relagoes, enquanto que as restantes variaveis
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apresentam poucas relagoes.

Iremos analisar este grupo de variaveis em fungao: (a) do ambiente de

diferenciagao do ensino, e (b) do modo apresentagao da informagao. Assim, em

relagao ao ambiente de Diferenciagao do Ensino os factos que mais se salientam

sao:

-

as variaveis Apr. de Tarefas visual, Demonstragao, Fb turma,

Empenhamento Academico e Diferenciagao em Situagoes de Exercfcio

associam-se quer com o numero de episodios diferenciados, quer com os

indiferenciados, pelo que correlacionar-se-ao ainda de um modo mais significativo
com a frequencia de episodios de apresentagao de informagao;

Quadro 20- Apresentagao de Tarefas. Variaveis Continuas Associadas

Diferenciagao Indiferenciagao Visual Compon. Criticas

Apr T vis .86
***

Apr T vis .93
***

Apr T ind .93
*** Fbrel .51

***
I

Demons 70
***

Demons .80*** Demons .89*** Emp Cog .40** I

Apr T ind
70 ***

Apr T dif .72
***

Apr T dif .86*** DAlt .40** P

Emp Ac .69
***

Fbt .71
***

Fbt .76
*** Fbfoc .37* I

Fbt .69
***

Emp Ac .60*** Emp Ac 71
***

T org cl -.37
* I

FbVg .63*** FbVg .58*** FbVg .66*** Fbal .35* I

PPI cli .42** P Cont ind f .48
***

TOrgan -.40** Fbfr .34* I

TOrgan -.40
**

TPesp .39** Tout -.33 S I

Cont dif d .39** Tel org -.35* Fbesp .33 S I

T cl org -.38
** Cont ind f .33 S PPI con .31 S P

PPI ins .35* P TPrat .31 S Tins .30 S I

TPesp -.35* Tel org -.29 S Cont dif f .30 S I

Cont dif f .33 S TOrgan -.30 S I

PPIfr .31 S Demons .29 S I

PPimp .29 S P

PPcat .29 S P

Demonstragao Oral

Apr T vis .89
*** I TPra -.37*

Apr T ind .80*** I TPesp -.31 S

Apr T dif Y2
*** I PPI ges -.29 S

Emp Ac ■JO
*** I Tout .29 S

Fbt" .67
*** I

FbVg .59
*** I

TOrgan -.43
** I

Cont ind f .39** I

PPI est .37* P

PPI imp .37* P

Fbrel .37* I

TPesp .37* I

T org cl -.36* I

T cl org -.34* I

TUtil .30 S I

TPrat .29 S I

CompCr .29 S I
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-

o tempo em Organizagao associa-se negativamente com a

Apresentagao de Tarefas diferenciada;

-

algumas categorias de pensamentos previos (PPI fr, PPI cli, PPI ins, PPI

cat e PP imp) relacionam-se tb. positivamente com a Apresentagao de Tarefas

diferenciada, com realce para as preocupagoes com o clima de aula;

- a organizagao de Contextos de actividade motora e coerente com a

Apresentagao de Tarefas -

relagoes positivas entre as 2 dimensoes na

diferenciagao (em duragao e em fr.) e na indiferenciagao (em fr.);

Quadro 21 -

Apresentagao de Tarefas. Variaveis Nominais llustrativas

Diferenciagao Indiferenciagao Oral Visual

Indif -2.36
**

P DifSE 1.79 S P Just Ob -1.75 S I Dif SE 2.00 S P

DifSE 1.98 S P

Dif Ob 1.66 S P Compon.Crfticas

DifSE 2.00 S P

Apr. Objectivos/sim Apr. Objectivos/nao Justif. Objectivos

Just Ob 3.19
*** I Just Ob -3.19

***
I TOrgan -3.43

*** I

Exper -2.69
**

- Exper 2.69
**

- Apr Obj 3.19*** I

TPrat 2.37
**

I TPrat -2.37
**

I PPpp -2.86
** P

DLexp -1.94 S P DifSE 1.96 S P T org cl -2.79
**

I

TPesp 1.93 S P DLexp 1.94 S P T cl org -2.77
**

I

Fb n rel 1.92 S I TPesp -1.93 S P PPlav 2.74
**

P

An Taref -1.81 S I Fbn rel -1.92 S I Diag gr 2.37
** P

Tins -1.74 S 1 An Taref 1.81 S I DLpla 2.34** P

DLpla 1.72 S P Tins 1.74 S I Diag gen 2.30* P

DAlt -1.67 S P DLpla -1.72S P Emp Ac 2.21 *

DAlt 1.67 S P TPrat

TPesp

Emp Cog

Apr Tor

2.19*

2.12*

1.83 S

-1.75 S

Em relagao ao modo de apresentagao da informagao, os aspectos que

salientamos sao os seguintes:

- as relagoes com as variaveis da fase pre-interactiva sao igualmente

pouco frequentes e tb. menos fortes, com algumas excepgoes;

- as relagoes mais fortes e mais frequentes sao com a participagao do

aluno - o Empenhamento Academico correlaciona-se positivamente e de forma

bastante significativa com as variaveis Apresentagao de Tarefas diferenciada,

Demonstragao e Justificagao de Objectivos, atingindo ainda quase o limiar de
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significancia estatfstica em relagao a Componentes Crfticas (r = .28); ja o

Empenhamento Cognitivo apenas se relaciona positivamente com as

Componentes Crfticas e a Justificagao de Objectivos;

-

relagoes bastante fortes sao tb. encontradas com o Feedback (em

especial, o Fb colectivo e o Fb relacionado, com as variaveis Componentes

Crfticas e Demonstragao, alem de outras relagoes);

- a gestao do tempo de aula, aparece associada a quase todos os

indicadores que caracterizam o modo de Apresentagao da Informagao,

nomeadamente, o T. em Organizagao (negativamente relacionado) eoT.de

Pratica Especffica (positivamente relacionado).

2.9 CONTEXTOS DE ACTIVIDADE MOTORA

Relativamente as formas de estruturagao das situagoes de pratica, os

Quadros 22 e 23 apresentam-nos as correlagoes estatisticamente significativas.

Quadro 22 - Contextos de Actividade Motora. Variaveis Contfnuas Associadas

Diferenciagao- dur Diferenciagao- fr Indiferenciagao- dur Indiferenciagao- fr

Cont ind d -.79
*** I Cont dif d .78

*** I Cont dif d -.79
***

I PPI ges -.49
***

P

Cont dif d -.78
*** I Cont ind d -.67

*** I Cont dif f -.67
*** I Apr T ind .48*** I

PPI ins 47
*** P DAlt .62

*** P Emp Cog .39** I PPIfr -.39** P

PPimp .43** P Fbfr .46** I DAlt -.38** P Demons .39
** I

Emp Cog .41
**

I Fbrel .46** I PPimp -.37* P PPpp -.34* P

Emp Ac .40** I Fbesp .45** I Diag gr -.34* P PPI dis -.32 S P

Apr T dif .39** I Fbfoc .45** I PPI cli -.34* P Apr T vis .33 S I

Fbesp .39** I Emp Ac .43** I PPI ins .34* P

PPIfr .39** P Fbal .41
**

I PPfr -.34* P

PPI con .38** P DLcon .38** P Fbal -.29 S I Contextos utilizados

Fbfoc .37* I PPI ins .38** P

Fbal .36* I Emp Cog .37* I TP n esp -.30 S I

Fbrel .36* I PPI cli .35* P Tins .29 S I

PPI cli .36* P Apr T dif .33 S I Cont dif d .29 S I

DAlt .35* P An Taref .32 S P

TPesp .33 S I PPimp .31 S P

PPfr .30 S P Comp Cr .30 S I

TPrat .30 S I

An Taref .30 S P

Cont uti .29 S I

Quadro 23 - Contextos de Actividade Motora. Variaveis Nominais llustrativas

Diferenciagao
- dur Diferenciagao - fr Indiferenciagao - dur Contextos utilizados

Indif -2.99*** P Indif -3.17*** P Dif Ob -2.28* P Dif Ob 2.23* P

DifSE 2.19* P DifSE 2.99*** P Indif 2.03* P

Dif Ob 2.10* P
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Em relagao a organizagao de Contextos de pratica, utilizamos os

indicadores de frequencia e duragao em relagao ao ambiente de diferenciagao do

ensino. As relagoes mais consistentes verificam-se:

-

nas modalidades de Diferenciagao do Ensino - a Indiferenciagao do

Ensino Pre-lnteractiva, negativamente correlacionada com Contextos

Diferenciados (nas duas medidas), e negativamente com Contextos

Indiferenciados (apenas em duragao); a Diferenciagao em Situagoes de Exercfcio,

positivamente relacionada com Contextos Diferenciados (nas duas medidas); e, a

Diferenciagao em Objectivos positivamente correlacionada com Contextos

Diferenciados (em duragao) e negativamente com a indiferenciagao de contextos

em duragao;

-

relagoes positivas com Contextos Diferenciados (nas duas medidas) e

negativas com Contextos Indiferenciados em duragao, revelando fortes ligagoes

sao observadas em relagao ao Empenhamento Cognitivo, Decisoes Altemativas,

Feeedback ao aluno, Preocupagoes sobre o Impacto e a estrutura de

Pensamentos Pre-lnteractivos (modalidades PPI instrugao e PPI clima);

- relagoes consistentes sao ainda observadas em relagao as variaveis

Empenhamento Academico, Apresentagao de Tarefas em diferenciagao, Analise

da Tarefa e Feedback (nas modalidades especffico, frequencia, focado e

relacionado);

- a frequencia de Pensamentos Pre-lnteractivos, positivamente relacionada

com Contextos Diferenciados em duragao, e negativamente com Contextos

Indiferenciados em frequencia;

- a frequencia de Preocupagoes Praticas, associada a diferenciagao e a

indiferenciagao de contextos, ambos em duragao, respectivamente, de forma

positiva e negativa;

-

e, finalmente, um resultado com alguma surpresa
- o recurso a modelos

visuais na apresentagao de tarefas (em numero de demonstragoes e em numero

de episodios) encontra-se positivamente associado a variavel Contextos

Indiferenciados (em frequencia).

Outras relagoes sao ainda observadas, em que a mais forte e a

associagao negativa entre Pensamentos Pre-lnteractivos sobre Gestao e

Contextos Indiferenciados em frequencia.
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Quanto ao numero de contextos utilizados, as associagoes significativas
sao reduzidas e tb. pouco intensas, a excepgao da Diferenciagao do Ensino por

Objectivos.

2.10 'FEEDBACK'

Relativamente ao feedback, os Quadros 24 e 25 apresentam-nos os

resultados encontrados.

Saliente-se, em primeiro lugar, o numero comparativamente menor de

correlagoes relativas a direcgao do Feedback. No entanto, relativamente a esta

dimensao sao observadas algumas relagoes interessantes:

- a relagao entre a Organizagao de Contextos e a modalidade Aluno (de
modo positive a diferenciagao em frequencia e duragao, e negativo a

indiferenciagao em duragao);

- a relagao positiva e bastante significativa entre a Apresentagao de

Tarefas, quer em diferenciagao, quer em indiferenciagao com o Feedback

colectivo;

-

igual relagao e estabelecida com o Empenhamento Academico, com a

Demonstragao e com as modalidades de Pensamento Pre-lnteractivo Estrategias
e Outros;

- as restantes relagoes sao tenues ou podem ser desprezadas.

Sobre as restantes modalidades de Feedback, existem relagoes bem

interessantes. Assim, sobre as variaveis pre-interactivas destacamos:

- as relagoes com a Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractiva sao coerentes

entre si - relagoes negativas entre a Indiferenciagao e as modalidades de

Feedback frequencia, especffico, focado, relacionado e nao relacionado, e

positivas com frequencia, especffico, focado e relacionado;

- relagoes positivas encontram-se com varias categorias de Pensamento

Pre-lnteractivo - PPI Instrugao, com as modalidades frequencia, especffico e

focado; PPI Gestao, com a modalidade focado; e PPI Estrategias, com a

modalidade focado, e negativamente com a modalidade nao focado;
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Quadro 24 - Variaveis Continuas Associadas ao 'Feedback'

Frequencia Especffico Nao Especffico

Fbesp .98 ***
1 Fbfr .98*** TP n esp .70

***
I

Fbal .95
***

1 Fbal 94
***

Diag al .47*** P

Fbfoc .94
***

1 Fbfoc .93
***

TPesp -.45
**

I

Fbrel .85
***

1 Fbrel .87
***

Fbesp -.43
**

I

Fbn rel .75
***

1 Fbn rel .76
***

Fbrel -.38** I

Fb nfoc .58
***

1 Fbn foe .57
***

Fb n rel -.31 S I

Cont dif f .46** 1 TPesp 47
***

PPimp .30 S P

TPesp .41 **
I Cont dif f .45

***

TPrat .39** I Fbn esp -.43
**

Cont dif d .37* I Cont dif d .39**

CompCr .34* I TPrat .38**

PPI ins .33 S P PPpp -.36* P

T org cl -.33 S I T cl org -.34*

PPpp -.32 S P Comp Cr .33 S

DAlt .31 S P PPI ins .32 S P

Tins -.31 S I TOrgan -.30 S

TOrgan -.29 S I

Relacionado Nao Relacionado Focado Nao Focado

Fbesp .87
***

I Fbesp .76
***

I Fbfr .94
***

I Fb al .66
*** I

Fbfoc .86*** I Fbfr .75
*** I Fbesp .93

*** I Fb n rel .64
*** I

Fbfr .85
***

I Tins - 49
***

I Fbrel .86*** Fb fr .58
***

I

Fbal .79*** I TPesp .34* I Fbal .86
*** I Fbesp .57*** I

CompCr .51
*** I Fbrel .33 S I Fb n rel .62

***
I DLexp -.38** P

T org cl -.48*** I Fbn esp -.31 S I TP esp .54
***

I Tins -.35
*

I

Cont dif 1 .46** I TPrat .31 S I TPrat ,49
***

Fb Vg -.34
*

I

TPesp .41
** I T org cl -.47

***
Fb rel .34

* I

Fbn esp -.38** I Cont dif f .45** TOut .32 S I

Demons .37* I TOrgan -.42
**

PPI est -.30 S P

PPpp -.36* P PPI ins .39** 3
Emp Ac -.29 S I

Cont dif d .36* I DAlt .37* =>

TOrgan -.36* I Ccyit dif d .37*

Emp Ac .35* I Comp Cr .37*

Fbn foe .34* I Emp Ac .37*

DAlt .33 S P Emp Cog .36*

TPrat .31 S I PPpp -.34* P

Emp Cog .31 S I PPI ges .30 S P

TP n esp -.29 S I

Turma Grupo Aluno Turma/Grupo

Fbt/g .92
*** I TPesp .36* I Fbfr .95

***
Fb fr .92

*** I

Apr T vis .76
*** I Diagt .29 S P Fbesp QA ***

Apr T vis .66
*** I

Apr T ind yi
••• 1

Apr T ind .29 S I Fbfoc .86*** Apr T dif .63
*** I

Apr T dif .69*** I TPrat .29 S I Fbrel .79
***

Emp Ac .59
*** I

Emp Ac .62
*** I Fbn rel .74

***
Demons .59

*** I

PPI est .42** P Fbn foe .66*** Apr T ind .58
*** I

PPI out .32 S P Cont dif f

Cont dif d

CompCr

Tins

DAlt

TPesp

TPrat

Cont ind d

.41 **

.36*

.35*

-.30 S

.29 S

.29 S

.29 S

-.29 S

PPI out .39** P

PPI est .36
* P

TP esp .35
* I

Fb n foe -.34
* I

TPrat .29 S I
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Quadro 25 - Variaveis Nominais llustrativas do 'Feedback'

Frequencia Especifico Relacionado Nao Relacionado

Indif

DifSE

Focado

-2.77 **

2.25*

P

P

Indif -2.69
**

Dif SE 2.09
*

Nao Focado

P

P

Indif -2.19
*

DifSE 1.95 S

Grupo

P

P

Exper

Indif

Apr Ob

Aluno

-2.43** -

-2.19* P

1.82 S I

Indif -3.10
***

Dif SE 2.90
**

Turma/Grupo

P

P

Exper -3.62
***

Dif Ob 1.74 S P Indif

DifSE

-2.13
* P

1.97 S P

Indif -1.75S P

- em relagao as decisoes previas, a variavel Decisoes Altemativas tern

varias relagoes positivas (com a frequencia, relacionado e focado), enquanto que

a variavel Decisoes Legitimadas pela Experiencia tern uma relagao negativa com o

Feedback nao focado;

- finalmente, as Preocupagoes Praticas sobre o Proprio associam-se

negativamente ao Feedback em frequencia, especffico, relacionado e focado, e

positivamente ao nao especffico.

Sobre as relagoes entre o Feedback e as restantes variaveis da fase

interactiva de ensino, ha a salientar:

- um maior numero de correlagoes, e mais significativas;

- na apresentagao de tarefas, esperavamos maior numero de

associagoes; as obtidas foram entre a modalidade Componentes Crfticas e o

Feedback em frequencia, especffico, relacionado e focado;

-

quanto aos Contextos diferenciados, assinale-se as relagoes positivas

com as modalidades do Feedback frequencia, especffico, relacionado e focado,

em ambos os parametros
- duragao e frequencia;

- a gestao do tempo de aula tb. se relaciona de forma particular com o

Feedback - relagoes negativas com a Instrugao (em fr., especffico, nao

relacionado e nao focado) e com a Organizagao (em fr., especffico, relacionado e

focado), e relagoes positivas com a Pratica, nomeadamente a Pratica Especffica

(em fr., relacionado, nao relacionado e focado, e negativa com a modalidade nao

especffico);
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-

por ultimo, relagoes privilegiadas com a participagao do aluno, entre o

Feedback focado e o Empenhamento Cognitivo e Academico, e entre este e as

modalidades relacionado, focado, colectivo e nao focado, todas positivas, a

excepgao desta ultima.

2.11 PARTICIPAQAO DO ALUNO

A estrutura das associagoes das duas variaveis de processo referentes ao

aluno e claramente diferente: enquanto que o Empenhamento Academico tern

poucas relagoes com as variaveis pre-interactivas, o Empenhamento Cognitivo

tern mais relagoes com estas do que com as variaveis da fase interactiva.

Quanto as relagoes com as variaveis da fase pre-interactiva o

Empenhamento Cognitivo tern relagoes com:

- os Pensamentos Pre-lnteractivos -

relagoes todas positivas com as

modalidades PPI fr, PPI conteudos, PPI objectivos e PPI gestao;

- as Decisoes didacticas previas
- Decisoes Altemativas e Decisoes

Legitimadas pela experiencia;

- a Analise da Tarefa; todas estas relagoes sao positivas;

- as Preocupagoes Praticas, positivas no caso das modalidades

frequencia e impacto, e negativas com a modalidade sobre o Proprio;

- a Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractiva, negativa com a modalidade

Indiferenciagao e positiva com a Diferenciagao em Situagoes de Exercfcio.

As relagoes mais salientes com as restantes variaveis de processo sao

observadas em relagao:

- aos Contextos, positivamente relacionado com a diferenciagao em

ambos os indicadores utilizados, e de modo negativa com a indiferenciagao em

duragao;

- a Apresentagao de Tarefas, apenas em relagao as modalidades

Componentes Crfticas e Justificagao de Objectivos;

- a Gestao do Tempo de Aula, negativamente com o T. em Organizagao

*
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da Classe e positivamente com o Tempo de Pratica Especffica;

- ao Feedback, nas modalidades frequencia e relacionado.

Quadro 26 - Variaveis Continuas

Associadas a Participagao do Aluno

Empenh. Cognitivo Empenh. Academico

DAlt _54
***

P Demons .72 ***
I

PPIfr Af
*•*

P Apr T vis .71
***

I

Emp Ac .42** I Apr T dif .69
***

I

Cont dif d .41
**

I Fbt .62
***

I

PPI con .41 **
I Apr T ind .60*** I

CompCr .40** I FbVg .59
***

I

An Taref .39** I TPesp 54
***

I

PPimp .38** P PPimp .52
***

P

Cont dif f .37** I TPrat .46
***

I

Fbfoc .36* I PPI est AA **
P

DLexp .35* P Cont dif f .43** I

PPlob .33 S P Emp Cog .42** I

PPI ges .32 S P An Taref .41
**

P

Diag gen .32 S P DLcon .41
**

P

Diag gr .31 S P Cont dif d .40** I

TPesp .31 S I Fbfoc .37* I

Fbrel .31 S I Fbrel .35* I

PPfr .29 S I PPIfr .33 S P

PPI ins

Diag ac

.32 S

.31 S

P

PCont ind d -.39
**

I

T org cl

PPpp

-.35*

-.32 S

I

P T org cl -.39
**

I

PPpp -.39
** P

T Organ -.38** I

TOut -.35* I

TP n esp -.29 S I

Fb n foe -.29 S I

Quadro 27 - Variaveis Nominais

llustrativas da Participagao do Aluno

Empenh. Cognitivo Empenh. Academico

Exper

Indif

DifSE

Just Ob

2.26** -

-2.23** P

2.20* P

1.83 S I

DifSE

Indif

Just Ob

2.92
** P

- 2.57
**

P

2.21 * I

Sobre o Empenhamento Academico, as relagoes sao mais frequentes e

mais fortes com as variaveis da fase interactiva, com dissemos. Das correlagoes

observadas, destacamos aquelas com:

fr.;

- os Pensamentos Pre-lnteractivos - PPI estrategias, PPI instrugao e PPI

- as Decisoes Legitimadas por concepgoes;

- a Analise da Tarefa; todas estas relagoes sao positivas;
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-

as Preocupagoes Praticas, nas categorias Proprio e Impacto,

respectivamente, negativa e positiva;

- a Apresentagao da Tarefas, em diferenciagao e em indiferenciagao, e

com a demonstragao (em frequencia e episodios);

- os Contextos diferenciados, em frequencia e duragao;

- o Feedback colectivo, focado, relacionado, e nao focado; a excepgao

deste ultimo, todos as relagoes anteriores sao de sinal positivo;

- a Gestao da Aula -

positivo com o T. em Pratica, geral e especffico, e

negativo com o T. em Organizagao, em Outros e em Pratica nao especffica.
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ANALISE DOS DADOS RELATIVAMENTE A EXPERIENCIA

PROFISSIONAL DOS PROFESSORES

A analise dos dados relativos a experiencia profissional dos professores

procura determinar as diferencas essenciais entre os professores com experiencia de

ensino e os professores sem experiencia, em situagao de Estagio Pedagogico.

Na revisao da literatura, ja nos debrugamos sobre esta questao. Da

analise dos Quadros 28 e 29 podemos constatar algumas diferengas

fundamentals entre os professores com experiencia e os professores estagiarios
do nosso estudo.

Quadro 28 -

Experiencia Profissional. Variaveis Continuas Caracterizadoras

Medias Desvio-Padrao Valor-

Variaveis Caracterfsticas Classe Geral Classe Geral -Teste P

| con experiencia cexp ( POIOS = 26.88 EFFECTIF - 26 )

| 33. decisoes legitimadas/experiencia dlex 3.231 2.341 1.648 1.783 3.93 888

| 35. tempo util TU 81.719 79.385 7.248 7.388 2.58 195

| 36. tempo instrucao ins 21.527 19.598 6.841 6.828 2.53 816

| 31. decisoes altemativas dalt 2.269 1.864 1.482 1.324 2.41 998

| 68. empenhamento cognitivo ec 86.677 84.191 8.169 9.116 2.26 812

| 26. pensamentos pre gestao pges 8. IN 7.159 3.223 3.867 2.16 915

j 29. pensamentos pre-interactivos freq ppi 28.269 26.227 8.164 7.693 2.89 918

j 31. pensamentos pre categorias peat 11.538 11.818 2.152 2.181 2.12 822

| 27. pensamentos pre instrujao pins 3.615 3.891 2.435 2.391 1.73 842

i 28. pensamentos pre objectivos pobj 2.538 2.258 1.474 1.316 1.73 842

| 61. feedback nao relacionado fbnr .596 .767 .469 .555 -2.43 898

| 34. decisoes legitimadas/planeamento dlpl .154 .545 .455 .964 -3.28 881

| 63. feedback nao focado fbnf .425 .598 .277 .359 -3.62 .888

Uma das primeiras diferengas essenciais em relagao a caracterfstica

Experiencia profissional reside nos sistemas de legitimagao dos pensamentos

e decisoes previas:

- os professores com experidncia suportam e justificam bastante mais

decisoes pela sua vivencia profissional (como parece obvio);

- dependem em menor grau do processo de planeamento conjunto; e,
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Quadro 29 -

Experiencia Profissional. Variaveis Nominais Caracterizadoras

Modalidades Caracterfsticas

Percentagens Peso

Cla/Mod Mod/CIa Global

Valor-

-Teste P

com experiencia

experiencia prof com experiencia

apresentagao objectivos aula Hodalite" N* 2

diferenciagao do ensino Modalite N° 3

cexp

cexp 188.81

nao 92.31

dsit 98.88

188.11

46.15

34.62

59.89

59.89

29.55

22.73

26

26

13

18

7.84

2.69

1.96

.888

.884

.925

estagiario

experiencia prof

apresentagao objectivos aula

diferenciagao do ensino

estagiario

Hodalite Na

Hodalite N"

1

1

esta

esta 188.88

sim 54.84

indi 57.14

1(8.88

94.44

66.67

48.91

48.91

78.45

47.73

18

18

31

21

7.84

2.69

1.79

.999

.994

.937

- os professores com experiencia possuem mais decisoes altemativas e

condicionadas para implementar na fase interactiva de ensino.

Quanto as decisoes legitimadas por pre-concepgoes e teorias pessoais (e

ao contrario do que poderfamos esperar), nao foi observada diferenga significativa

entre os dois grupos.

Outra grande distingao a fazer reside no caracter "indiferenciado" da fase

pre-interactiva dos professores estagiarios, enquanto que os professores com

experiencia se caracterizam (significativamente) pela Diferenciagao do Ensino - na

modalidade em Situagoes de Exercfcio, e tb., embora de uma forma nao

estatisticamente significativa, na modalidade Objectivos. De notar que esta

dimensao nao se reflecte, de forma consistente nas variaveis de processo mais

directa e supostamente relacionadas
- Apresentagao de Tarefas e Contextos.

Diferengas fundamentals sao encontradas em relagao a estrutura de

Pensamentos Pre-lnteractivos, nas modalidades Gestao, Frequencia,

Categorias, Instrugao e Objectivos, as quais mostram um comportamento que

favorece os professores com experiencia, tendo um numero maior de constructos

nessas categorias. Estes resultados sao muito parecidos aos do estudo de Griffey

& Housner (1991), embora estes autores tenham usado outro sistema de

categorias.

O 'Feedback' diferencia tb. estes dois grupos de professores: os

professores estagiarios emitem
maior numero de feedback nas modalidades nao
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focado e nao relacionado, facto a que nao sera alheio um menor Tempo em

Instrugao (embora os restantes indicadores de apresentagao de informagao nao

sejam caracterizadores).

Quanto a dimensao Instrugao, os professores estagiarios dao menos

importancia a fungao de apresentagao de informagao
-

dispendem menos

tempo em aula com informagao e tern menores taxas de Empenhamento

Cognitivo. Estes resultados confirmam o estudo de Griffey & Housner (1991),
embora neste estudo esta ultima variavel seja representada em valores absolutos

{'Receive information"), e nao em valores relativos (uma taxa) como nos fizemos.

No entanto, estes docentes apresentam quase sempre os objectivos do

piano de aula aos seus alunos, produto do processo de elaboragao do piano

escrito, embora nem sempre os justifiquem. De assinalar que a variavel

Apresentagao de Objectivos nao se correlaciona com a variavel Empenhamento

Cognitivo, o mesmo ja nao se passando com a Justificagao de Objectivos. Nos

professores experientes estas relagoes sao de sinais contrarios.

Na Gestao do Tempo de Aula, as variaveis Tempo Util e Tempo em

Instrugao sao diferenciadoras em relagao a experiencia profissional. Com efeito,

os professores experientes aproveitam melhor o tempo-programa (mais

Tempo Util) e gastam mais tempo em Instrugao (como maior expressao ainda

se a essa categoria fosse expressa em valores absolutos e nao em percentagem

sobre o Tempo Util de aula), obtendo tb. cnelhores valores no Empenhamento

Cognitivo dos alunos. Assim, mais tempo de instrugao nao significa uma taxa de

atengao a informagao menor, como as vezes podemos ser levados a pensar,

neste caso, com os professores experientes da-se precisamente o contrario.

Finalmente, em relagao a natureza da participagao do aluno, como atras

dissemos, o Empenhamento Cognitivo caracteriza os professores mais

experientes. E e de esperar que o mesmo se passe em relagao ao

Empenhamento Academico. Com efeito, esta variavel nao aparece a diferenciar

estes dois grupos de professores, no entanto, como o Tempo Util de aula e

significativamente superior nos professores experientes, a contabilizagao em

valores absolutos daria, certamente, outra expressao estatfstica a esta variavel.

Em sfntese, a experiencia profissional reflecte-se mais na estrutura

pre-interactiva do que nas variaveis de processo
- 9 variaveis correlacionadas

com significado estatfstico (em 34) do primeiro conjunto, contra 6 (em 35) do

segundo.
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ANALISE DESCRITIVAMULTTVARIADA

Atraves da aplicagao da Analise de Componentes Principais e da

Classificagao Automatica, sao ensaiadas analises complementares a tecnica de

correlagao. E a descrigao dos resultados proporcionados por esses metodos o objecto
deste capftulo.

1. ANALISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP)

Um numero elevado de indivfduos e de variaveis, pode ser ilustrado e

caracterizado por um numero mais restrito de dados. Foi com esta finalidade que

aplicamos esta tecnica da estatfstica multivariada, no sentido de descrever e

interpretar as interdependencias dentro do conjunto de variaveis, e nao as

relagoes variavel a variavel como o fizemos anteriormente.

Comegando por analisar o histograma dos valores proprios (Anexo 15),

em que a soma dos valores proprios e igual ao numero de variaveis (continuas) -

62, um problema que tivemos foi: a partir de que momento se menosprezaria as

componentes principais restantes? Alias, esta questao e colocada na propria

literatura (Bouroche & Saporta 1980).

Considerando os dados disponfveis.- o histograma dos valores proprios, a

representatividade de cada factor e a sua interrelagao com cada variavel, bem

como a capacidade de caracterizagao dos factores, consideramos apenas os dois

primeiros, representando 31 % da inercia acumulada.

Em relagao ao primeiro factor, o qual equivale a 19 % da inercia, esta

representado no Quadro 30, num total de 39 variaveis caracterizadoras (19 da

fase interactiva e 20 da fase pre-interactiva), ao nfvel de significancia considerado.

O Quadro 30 mostra-nos que o primeiro factor esta correlacionado

positivamente com variaveis da Gestao do Tempo de Aula - as tres modalidades

do Tempo em Organizagao e com o Tempo em Pratica nao Especifico, e

negativamente com as restantes variaveis:

a) da fase pre-interactiva: Pensamentos Pre-lnteractivos, em quase

todas as modalidades (frequencia, instrugao, conteudo, categorias, clima,

objectivos, gestao e outros); Diagnostico, igualmente em quase todas as
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modalidades, excepto nas categorias comportamento e aluno; Analise da Tarefa;
Decisoes Legitimadas pela Experiencia e por Pre-concepgoes; Decisoes

Altemativas; e Preocupagoes Praticas, na categoria sobre o impacto.

Quadro 30 -

Ordenagao das Variaveis Continuas na Determinagao do 12 Eixo

Factorial - Eficacia do Ensino (*)

1 TOrgan .69 I Gestao da Aula

2 T org cl .62 I
H ii

3 T cl org .52 I
n H

4 TP n esp .35 I
ii H

zona central do eixo 1

5 PPI out -.35 P Pensamentos Pre-lnteractivos

6 Comp Cr -.35 I Apresentagao de Tarefas

7 Fbal -.37 I Feedback

8 PPI ges -.42 P Pensamentos Pre-lnteractivos

9 Apr T vis -.42 I Apresentagao de Tarefas

10 PPI cli -.43 P Pensamentos Pre-lnteractivos

11 DLcon -.43 P Decisoes Legitimadas

12 PPI ob -.43 P Pensamentos Pre-lnteractivos

13 DAlt -.43 P Decisoes Altemativas

14 Diagt -.44 P Diagnostico

15 Diag gr -.44 P
m

16 PPI cat -.48 P Pensamentos Pre-lnteractivos

17 Fbfr -.49 I Feedback

18 DLexp -.49 P Decisoes Legitimadas

19 PPI con -.49 P Pensamentos Pre-lnteractivos

20 Fbesp -.50 I Feedback

21 TPrat -.50 I Gestao da Aula

22 Diag gen -.50 P Diagnostico

23 Fbrel -.51 I Feedback

24 Cont dif f -.51 I Organizagao de Contextos

os valores da correlagao variavel-factor iguais(*) Tomamos como referenda ou

superiores a .35 (de sinal positivo ou negativo).
182



Apresentagao e Discussao dos Resultados

25 Demons -.51 I Apresentagao de Tarefas

26 Apr T dif -.51 I

27 Emp Cog -.54 I Participagao do Aluno

28 Diag esp -.55 P Diagnostico
29 Cont dif d -.55 I Organizagao de Contextos

30 PP imp -.56 P Preocupagoes Praticas

31 An Taref -.57 P Analise da Tarefa

32 TP esp -.60 I Gestao da Aula

33 Fbfoc -.60 I Feedback

34 Diagac -.62 P Diagnostico

35 Diagfr -.63 P

36 PPI ins -.65 P Pensamentos Pre-lnteractivos

37 Diag t/g -.65 P Diagnostico

38 Emp Ac -.66 I Participagao do Aluno

39 PPI fr -.78 P Pensamentos Pre-lnteractivos

b) da fase interactiva: Participagao do Aluno, em ambas as qualidades

de empenhamento; Gestao da Aula, nas duas categorias de T. em Pratica;

'Feedback', nas modalidades focado, relacionado, especffico, frequencia e aluno;

Contextos de Actividade Motora diferenciados (em frequencia e duragao); e

Apresentagao de Tarefas, nas categorias demonstragao, diferenciada, visual e

componentes crfticas.

Face a estes resultados, designamos o primeiro factor por Eficacia do

Ensino pelo facto de as variaveis ilustrativas da fase interactiva serem

condizentes, no essencial, com os resultados proporcionados pela investigagao

processo-produto. Com efeito, as 19 variaveis de processo contfnuas destacadas

no primeiro eixo factorial, no seu conjunto, exibem um comportamento coerente

com a literatura sobre a eficacia pedagogica (Fig. 8). De assinalar, ainda, a

oposigao em relagao ao primeiro eixo factorial dos Grupos 1 e 3 proporcionados

pela Classificagao Automatica (Anexo 16), respectivamente, 3.85 e -3.86,

denotando um claro "efeito de espelho" entre estas duas classes em relagao ao

factor Eficacia do Ensino.

A Fig. 8 apresenta de forma grafica as 20 variaveis interactivas que se

relacionam com o factor Eficacia do Ensino.
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Gestao do Tempo de Aula Apresentagao da

Informagao- T. Organizagao
- T. Org. Classe

- T. Classe Organiza-se
+ T. Pratica Especffica
+ T. Pratica

- T. Pratica nao Especffica

+ Demonstragoes

+ Apr. Tarefas Dif.

+ Apr. Tarefa Visual

+ Componentes Crfticas

+ Justif. de Objectivos

Contexto.

Participagao do Aluno

Feedback

+ Empenhamento Academico

+ Empenhamento Cognitivo

5 Organi zativos

+ Fb Focado

+ Fb Relacionado

+ Fb Especffico

+ FbFr

+ Fb Aluno

+ Cont. Diferenc. (dur.)

+ Cont. Diferenc. (fr.)

Fig. 8
- Variaveis Interactivas llustrativas do Factor Eficacia do Ensino (*)

Ressalvemos que o paradigma e os procedimentos utilizados nao

permitem resultados conclusivos quanto a eficacia docente (nem tao pouco e este

o objecto do nosso estudo), pois as duas unicas medidas de produto que nos

podem servir de referenda sao medidas indirectas e de processo
- a participagao

motora e cognitiva do aluno.

No entanto, mesmo considerando esta limitagao, entendemos ser legftimo

utilizar a expressao "eficacia do ensino" pois, a par daquelas, o primeiro factor

reuniu um conjunto de variaveis ilustrativas que tern mostrado na literatura, um

comportamento similar as variaveis de processo associadas a eficacia

pedagogica. Referimo-nos, nomeadamente, aos indicadores de: (a) Gestao do

Tempo de Aula - tempo em organizagao, e em pratica, (b) Apresentagao da

Informagao
- modo, ambiente e especificidade na apresentagao de tarefas, (c)

Feedback, em varias categorias, e (d) Contextos organizativos.

(*) Para melhor visualizagao e realce pela positiva, os sinais das correlagoes

factor-variavel foram trocados.
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Deste modo, se a premissa anterior nao contiver uma formulagao errada,
e de esperar que as restantes variaveis ilustrativas pre-interactivas possam

igualmente ser caracterizadas como aquelas que mais se identifiquem com um

ensino eficaz em E.F.. Esta e, necessariamente, uma hipotese de trabalho a

comprovar futuramente e com procedimentos apropriados para tal fim.

Em relagao a ACP, considerando as variaveis nominais, o Quadro 31

apresenta-nos os resultados obtidos.

Quadro 31 -

Ordenagao e llustragao do 12 Eixo Factorial pelas Variaveis

Nominais (*)

1 Indif 2.18(4.0) P Diferenciagao do Ensino

2 Estag 1.23(2.0) -

Experiencia Profissional

3 JustOb/nao .74(1.9)1 Apresentagao de Tarefas

zona central do eixo 1

4 Exper -.85 (-2.0) -

Experiencia Profissional

5 JustOb/sim -1.30 (-1.9) I Apresentagao de Tarefas

6 Dif SE -3.75 (-3.9) P Diferenciagao do Ensino

O Quadro 31 mostra-nos uma associagao positiva entre a

Indiferenciagao do Ensino (modalidade do sistema Diferenciagao do Ensino), a

categoria de experiencia profissional Estagiarios e a nao justificagao de

objectivos (embora esta nao seja fortemente caracterizadora), e negativa com a

Diferenciagao do Ensino na modalidade de Situagoes de Exercfcio, com a

Justificagao de Objectivos e com os professores com experiencia (embora a

situagao desta variavel no eixo factorial nao tenha um grande significado

caracterizador).

(*) Entre parSntesis est£ o valor-teste. Tom&mos como referenda os valores-crit6rio

superiores a 1.9 (quer de sinal positivo, quer negativo). O outro valor representa a

colocacao das modalidade nominais com maior poder ilustrativo ao longo do eixo

factorial.
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O segundo factor, cuja importancia e uma vez e meia menor, representa
12 % da inercia. Traduz essencialmente a oposigao entre o feedback, por um

lado, e as variaveis pre-interactivas Diagnostico (em cinco modalidades),
Pensamentos Pre-lnteractivos (em tres categorias) e Preocupagoes Praticas sobre
o Proprio, no que respeita as variaveis continuas (Quadro 32). Quanto as variaveis
nominais os resultados nao sao significativos.

Quadro 32 -

Contribuigao das Variaveis Continuas na Determinagao do 22 Eixo

Factorial

1 Diag com .71 P Diagnostico
2 Diag esp .67 P

h

3 Diagnfr .66 P
H

4 PPI dis .62 P Pensamentos Pre-lnteractivos

5 Diag t/g .60 P Diagnostico
6 PPI cat .51 P Pensamentos Pre-lnteractivos

7 Diagt .51 P Diagnostico

8 PPpp .47 P Preocupagoes Praticas

9 Fb n esp .42 I Feedback

10 PPIfr .40 P Pensamentos Pre-lnteractivos

11 Tins .38 I Gestao da Aula

zona central do eixo 1

12 TPrat -.41 I Gestao da Aula

13 Fbn rel -.42 I Feedback

14 TPesp -.46 I Gestao da Aula

15 Fbal -.56 I Feedback

16 Fbfoc -.60 I
n

17 Fbfr -.62 I
H

18 Fbrel -.63 I
h

19 Fbesp -.66 I
n

O 22 eixo factorial, ao contrario do primeiro, nao e tao claro de caracterizar

em relagao as variaveis continuas, e ainda, nao e ilustrado por variaveis nominais.
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As relagoes mais fortes sao entre o Diagnostico e os Pensamentos

Pre-lnteractivos em algumas modalidades, relacionado positivamente, e o

comportamento de Feedback, correlacionado negativamente. Este factor esta

estreitamente ligado ao processo de verbalizagao do professor. Atentemos nas

relagoes que a Fig. 9 nos proporciona.

FASE PRE-INTERACTIVA

+ Diagnostico

FASE INTERACTIVA

- Feedback

Comportamento

Especffico

Frequencia

Turma/Grupo

Turma

Aluno

Especffico

Relacionado

Frequencia

Focado

Aluno

Nao Relacionado

+ Pensamentos Pre-inter;activos

- Gestao do TempoDisciplina

Categorias

Frequencia

T. Pratica Especffica

T. Pratica

+ Preocupagoes Praticas

Proprio + Fb n especffico

+ Tins

•

Fig. 9
- Variaveis llustrativas do 22 eixo factorial

Com efeito, este factor proporciona uma correlagao positiva com as

seguintes variaveis:

- Diagnostico, nas modalidades, comportamento, especffico, frequencia,

turma/grupo, turma e aluno, i.e., todas as modalidades a excepgao do

Diagnostico academico;
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- Pensamentos Pre-lnteractivos, nas categorias disciplina, categorias e

frequencia;

-

Preocupagoes Praticas, na categoria sobre o Proprio; todas estas da

fase pre-interactiva de ensino; e,

- o 'Feedback' nao especffico, e o Tempo em Instrugao, relativas a

variaveis de processo.

Este factor apresenta relagoes negativas somente com variaveis da fase

interactiva de ensino:

- com o 'Feedback', nas categorias especffico, relacionado, frequencia,

focado, aluno e nao relacionado; e,

- com o Tempo em Pratica, quer na categoria especffico, quer na

categoria geral.

Este factor identifica-se com a verbalizagao do professor, no entanto, as

relagoes entre e intra-fases sao fundamentalmente opostas: a um maior numero

de constructos sobre Diagnostico de Alunos e sobre Pensamentos

Pre-lnteractivos, corresponded uma maior duragao da Instrugao, menos tempo

destinado a Pratica, e consequentemente, uma menor taxa de Feedback.

A relagao entre os tempos em Instrugao e em Pratica e a taxa de

feedback parece-nos clara: o tempo dispendido em informagao e inversamente

proporcional, por um lado, as oportunidades educativas
- o tempo para a pratica e

a frequencia de feedback, por outro lado, um maior tempo em instrugao (uma

informagao mais completa?) podera eventualmente reduzir a necessidade de

feedback.

Ja as associagoes com as restantes variaveis da fase pre-interactiva sao

mais diffceis de estabelecer, a nao ser que caracterizemos o factor como a

quantidade de "verbalizagao" dos professores na fase pre-interactiva, associada

de forma inversa a frequencia de feedback (e que se repercute nas varias

modalidades, a excepgao da categoria nao especffico, em que acontece o

contrario).
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2. CARACTERIZAGAO DAS CLASSES DE AULAS E PROFESSORES

A descrigao dos dados, visualizando-se o conjunto de relagoes
estabelecidas entre grupos de indivfduos e de caracteres que os particularizam

(as classes formadas), procedendo-se a uma redugao do numero de indivfduos, e

uma das virtualidades apontadas a 'Classificagao Automatica' nos seus varios

metodos (Bouroche & Saporta 1980).

Desta forma, realizamos neste ponto uma caracterizagao das classes

formadas a partir da 'Classificagao Hierarquica' (v. Dendograma
- Anexo 16),

fazendo uma descrigao sumaria, a partir dos Quadros 33 a 36 das variaveis

continuas e nominais ilustrativas. Nestes quadros sao apresentadas as variaveis

caracterizadoras de cada classe, a media e o desvio-padrao da classe e geral,

bem como o valor-teste e a probabilidade obtidos.

2.1 CLASSE 1

A classe 1 e formada por 9 aulas (P1, P3, P7, P13, P16, e P18, este ultimo

e o primeiro em uma aula, e os restantes nas duas aulas).

Esta classe e caracterizada, em geral, por grande numero de variaveis da

fase pre-interactiva (21), e 11 variaveis de processo. Outra caracterfstica e o facto

de todas elas, a excepgao de 3 possufrem valores superiores a media geral.

As variaveis que melhor identificam esta classe sao os Pensamentos

Pre-lnteractivos em quase todas as modalidades - categorias, outros, clima,

frequ§ncia, instrugao, disciplina, estrategias e objectivos, o Diagnostico
- em

todas as modalidades, e as Decisoes Legitimadas pela Experiencia e por

Pre-concepgoes, todas de forma positiva, portanto, com valores superiores a

media.

As restantes variaveis caracterizadoras da fase pre-interactiva sao a

Analise da Tarefa, a Diferenciagao do Ensino em Situagoes de Exercfcio e as

Preocupagoes Praticas sobre o Impacto, ainda com valores positivos.

Quanto as variaveis de processo, ilustram esta classe o Empenhamento

Academico, a Apresentagao de Tarefas
- diferenciadas, em demonstragao, visual

e indiferenciada, o Feedback
- colectivo e nao focado, e, na Gestao do Tempo de

Aula, o Tempo em Organizagao e o Tempo Util. Todas estas sao de valor positive

a excepgao do Tempo em Organizagao e do Feedback nao focado.
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Todos as aulas deste grupo sao ainda caracterizados por serem de

professores experientes, na sua totalidade.

Quadro 33 -

llustragao da Classe 1 pelas Variaveis Continuas

Medias Desvio-Padrao Valor-

Variaveis Caracterfsticas Classe Geral Classe Geral -Teste P

CliSSE 1 / 3 bbi: ( POIDS =
w '1 If effect:? = i

32. pensamentos pre categorias ?cat \ 12.778 lt.eis ; 1.315 2.181 in

29 . pensamer.tos pre outros pout ! 1.444 .432 ; .956 .782 i 4.31

II. diagnostico especifico desp 22. 556
ii -j n *y

i

5.232 •
. u J L ,

4.1:

3. diagnostico freq 2S.444 16.977 ! i an 9.129 : 4.13 ,888

IS. diagnostico turma/grupo ttl/*( 25.889 15.659 ! 7.264 3.461 ; 4.81 .222

i 2. diagnostico ccmportamento deem ! 15.778 8.318 i 7.432 C 10" >
\ 5* .822

22 . pen sateatos pre clima d c i i 2.556 1 .098
'

i. . 1- V 1.358 :
" -

n

.821

22.pensaEer.tcs pre- interactivos freq ??i 34.444 26.227 7.135 7.693 ; .882

32. decisoes legitisadas/concepgoes dice , 3. 888 1.336 1.944 1,541 2 -c .882

3 3. decisoes legit iiadas/experiencia diex ; 4. Mi 2.341 2.855 1.733
*

?c .221

44. apresentagao de tarefas - :iferenciic= c at_: .241 .149 . V - Lis- .882

64. feedback turma fbtu .456 .197 :2^1 J U M . - J C i

■) OJ .822

:3. diagnostico turca
r<

- •' r 16.889 11836 6.674
*

C - ,282

67. feedback turaa/grupo fbtg .in .312 .526 .38: ; 2.33 ,222

27 .pensamentos pre instrucao pins i 5. 888 3.891 1.633 2.251 ; 2.65 .284

51, demonstragao dem j .577 .388 .681 35'
' T

r "

.884

14. diagnostico grupo dgru ; 9.888 4.773 9.428 5.575 ; 1 c* .885

69. empenhamento academico ea | 13.141 12.567 8.346 ;
1 '0 .887

13, analise da tarefa at ] 3.778 2.336 2.258 1.988 :
■> V ,818

47. apresentagao de tarefas oral-visual at_v i .367 .178 .574 ,237 ; -.;: . It* 1

11. diagnostico academico daca ; 12. sr? 8.659 4.882 6.172 ; 2.1: ,815

25. pensamentos pre estrategias pest i 2.333 1.477 1.764 1.357 ! 2.12 ,818

35. tempo util 83.878 79.385 , 8.152 7.388 ; 2.86 91!)

24 .pensamentos pre disciplina pdis i 2.778 1.545 ! 2.788 1.994 ; 2.86 .323

45. apresentagao de tarefas - indif erenci igaatj I .353 ,216 i .429 .i:;
'

.828

9. diagnostico generico dgen ,
7.889 5.758 ! 4.725 3.584 | 2.83 ,821

28. pensamentos pre objectivos pobj ! 3. CM 2.258 ! 1.414 1.315 |
1 ?2 .829

/.preocupacoes impacto pirn? ; 1.333 .886 ! .816 .859 : 1.73 .842

38. tempo classe organiza-se clor ; 8.856 18.577 ! 3.241 4.688 ; -i a' ,834

32. feedback nao focado fbnf ! .364 .598 | .398
^ r *
4 S« -2.es .819

39. tempo organizagao orga . 13.296 17.348 ! 5.112 6.388
,

-2.16 .815

De assinalar que 5 das 9 aulas sao de uma actividade (Voleibol) que

proporciona uma taxa relativamente baixa de tempo de empenhamento motor,

quando comparado com outras actividades da E.F. (Darst, Beauchamp &

Thompson 1990). Tres aulas caracterizam-se por serem de uma actividade de tipo

continuo (actividades expressivas), proporcionando maior tempo na tarefa, alem
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de constituir um conteudo em que os professores se encontram bem a vontade e

tern tb. mais gosto no seu ensino -

aspecto realcado por Fink & Siedentop (1989),
como determinante, quando comparado com actividades em que os professores
demonstram capacidades e gostos inferiores.

Quadro 34 -

llustragao das Classes 1
,
2 e 3 pelas Variaveis Nominais

Percentagens Peso Valor-

Modalidades Caracterfsticas Cla/Mod Mod/CIa Global -Teste P

CLASSE i / 3 bblb 22.45 5

experiencia prof zoi experlencta cex? 34.62 188.82 59.89 26 2.62 .224

diierenciagao do ensino Kodalite V 3 dsit 52.28 55.56 22.73 12 2.89 .2.3

CLASSE 2 / 3 :b2b 52.88 22

justificagao objectivos aula Kodalite N" 1 sim 81.25 59.25 36.36 16 2.37 .222

explicitagao objectivos Medal ire N: 1 sis 58.13 63.13 52.82 22 2.12 .21"

CLASSE 3 / 3 ;b3b 29.35 13

justificagao objectivos aula Kodalite (i° 2 AAC1 46.43 122.22 63.64 28 3.19 .22.

diferenciagao do ensino Kodalite N; 1 indi 47.62 76.52 47.73 21 2.28 .814

explicitagao objectivos Kodalite K" 2 nao 45.45 76.92 58.88 22 2.88 .223

Quanto as variaveis da fase pre-interactiva, sao aulas de professores

"diagnosticos", "pensadores", diferenciadores do ensino, que representam a sua

actividade, verbalizam muitos constructos com significado pedagogico na

entrevista previa, recorrendo frequentemente a sistemas de legitimagao e de

justificagao das suas decisoes. Outro aspecto interessante e que 6 das 9 aulas

sao de professores que leccionam na Escola Preparatoria.

Neste grupo de aulas, identificamos professores experientes, conscientes

e que reflectem o seu ensino, bons gestores do tempo de aula, com maior taxa de

empenhamento academico dos alunos (acrescido se contabilizado em valores

absolutos), com maior numero de apresentagao de tarefas (todavia, o tempo em

Instrugao nao e caracterizador, o que podera indiciar uma maior concisao na

apresentagao da informagao) e com recurso abundante a meios visuais, com

maior taxa de feedback colectivo, e menor de nao focado.

Face a estes dados, e legitime pensarmos que sao aulas de professores
"
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que demonstram um comportamento proximo dos padroes dos professores "mais

eficazes", e encontram-se caracterizadas no primeiro eixo factorial anteriormente

definido - a Eficacia do Ensino.

2.2 CLASSE 2

Os Quadros 34 e 35 apresentam as variaveis que caracterizam a classe 2,

a qual e constitui'da por 22 aulas de 13 professores - a mais numerosa.

Quadro 35 -

llustragao da Classe 2 pelas Variaveis Continuas

Medias Desvio-Padrao Valor-

Variaveis Caracterfsticas Classe Geral Classe Geral -Teste P

K h 7 »

UiJLiJ PQIDS = 11 in
-* k L. v i ± *

~ 22 ■

66. feedback aiun: fbal , 2.554 2.811 0J1 1

8' "
4 1 V i O { . 1 J w 222

6 2. feedback focado fbfo ; 2.168 1.716 .'36 .338 j 3.4' & V k

58. feedback especifico fbes | 2.753 2.282 .988 1.255 : 3.42 822

o/.teeasack rrequencia fbfr 2.837 ■> ii j ,874 .985 3.37 282

68. feedback relacionado fbre ; 1.769 1.422 .653 .726 : w . i. - 221

42. tempo pratica prat 53.532 59.623 5.394 8.737 i 2.93 222

41. tempo pratica especifica pes? 56.895 52.288 6.286 18.538 j
1 01
_ 1 J m 882

23. pensamentos pre conteudos peon 3.773 7.545 2.875 2.838 ; 2.79 282

48. componentes criticas cc | .598 .478 .327 .312 2.53 286

61. feedback nao relacionado fbnr .959 .767 .598 .555 ; 2.27 212

34. decisoes legitimadas/ planeamento dlpl : .864 .545 1.217 .964 ; 2.16 215

68. empenhamento cognitive ec ! 85.651 84.891 9.384 9.816 : 1.85 231

65. feedback grupo fbgr ; .145 .114 .125 .U6 : 1.76 235

21. pensamentos pre avaliagao pava 2.136 1.773 1.816 1.428 | 247

35. tempo util TU i 77.332 79.385 6.212 7.388 | . . 1 «/ 248

43. tempo outros tout 1.927 3.223 2.862 4.457 j -1.91 228

37. tempo organizagao classe orcl 5.658 6.734 2.188 3.295 ! -2.16 215

39. tempo organizagao orga ! 15.136 17.343 3.873 6.383 i -2.27 812

22. pensamentos pre clima pcii , .588 1.888 1.197
l 101 .1 1C

1..JJ 818

5,preocupacoes proprio ppre ,891 .258 .287 41*1 * - ^ -2.4: 223

12. diagnostico coiportamento dcom 5.955 3.318 3.522 c i<n 1

-2.42 288

46. apresentagao d? tarefas oral at_o .857 .886 .833 .872 ;
.'. Cl 884

24. pensamentos pre disciplina pdis ! .582 1.545 .873 1.994 ; -2.84 882

29. pensamentos pre outros pout .891 .432 .287 .788 -2.86 882

38, pensamentos pre categorias peat 8.989 18.888 1.738 2.188 i -3.41 888

E a classe com menor numero de variaveis ilustrativas - 25, ao nivel de

significancia considerado, e e tb. a classe mais "incaracteristica", segundo os

dados da teoria. Duas caracterfsticas definem esta classe de um modo geral:

valores negativos em relagao as variaveis da fase pre-interactiva, a excepgao de

tres, e valores positivos em relagao as variaveis interactivas, a excepgao de cinco,
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e o Feedback - este particulariza-se nesta classe por ser positivo e significativo em
sete modalidades -

aluno, focado, especifico, frequencia, relacionado, nao

relacionado e ao grupo.

As variaveis caracterfsticas deste grupo em relagao ao processo de

pensamento sao:

- os Pensamentos Pre-lnteractivos, nas modalidades categorias, outros,

disciplina e clima, com valores abaixo da media, e nas modalidades conteudo e

avaliagao, com valores positivos;

-

Diagnostico, na categoria comportamento;

-

Preocupagoes sobre o Proprio, abaixo da media, tal como para a

anterior; e,

- Decisoes Legitimadas pelo planeamento, e,

-

Explicitagao de Objectivos, ambas de forma positiva.

Quanto a fase interactiva esta classe e ilustrada pelas seguintes variaveis:

- no Feedback, em quase todas as modalidades, e de forma bem positiva,

especialmente, as cinco primeiras
- aluno, focado, especffico, frequencia,

relacionado, nao relacionado e grupo;

- na Gestao do Tempo de aula, com valores positivos para duas

categorias (Tempo em Pratica, geral e especffico), e com valores negativos para o

Tempo em Organizagao, em Outros e Util

- na Apresentagao de Tarefas, com um resultado abaixo da media para a

apresentagao de forma oral, e com valores acima da media em relagao as

componentes crfticas e a justificagao de objectivos; e, finalmente

- no Empenhamento Cognitivo do aluno, com um valor acima da media

geral.

De realgar que as 4 aulas da actividade Ginastica estao nesta classe

(elemento caracterizador desta classe?), actividade propiciadora de taxas

elevadas de feedback, quando comparada com actividades colectivas (Pieron,

"
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Neto & Carreiro da Costa 1985), e com valores mais baixos de tempo na tarefa,

quando comparado com outras actividades da E.F. (Darst, Beauchamp &

Thompson 1990). Outra caracterfstica de assinalar e que 13 das 22 aulas sao na

Escola Secundaria.

2.3 CLASSE 3

Chegamos, finalmente, a ultima classe -

precisamente aquela que tern

mais interesse sob o ponto de vista estatfstico e teorico para a Analise do Ensino.

Com efeito, e uma classe "estavel", pois manter-se-ia inalteravel nos seus

efectivos se o numero de classes formadas pela 'Classificagao Automatica' fosse

de duas, cinco ou mesmo sete. E tb. a classe que possui mais variaveis

caracterizadoras - 19 relativas a fase pre-interactiva e 20 relativas a fase interactiva

de ensino, num total de 39 (Quadros 34 e 36).

Esta classe e constitufda por 13 aulas de 7 professores, dos quais 5 sao

estagiarios. Dois dos professores tern turmas que apelidarfamos de "diffceis". As

actividades sao variadas, e sao leccionadas, quer nas duas Escolas Secundarias,

quer na Escola Preparatoria.

As caracterfsticas mais salientes desta classe sao:

- aulas com piores indicadores de. gestao (tempos em Organizagao e

em Pratica nao especffica, superiores a media, e em Pratica especffica inferior a

media), e com altos valores de significancia;

- menor participagao do aluno, quer no Empenhamento Academico,

quer Cognitivo, igualmente com altos valores de significancia;

-

professores menos especfficos e precisos na fase pre-interactiva -

no Diagnostico (nas categorias academico, especffico, em frequencia, colectivo

[turma/grupo] e generico), na Analise da Tarefa e na Especificagao de Objectivos,

nos Pensamentos Pre-lnteractivos (em quase todas as modalidades
- frequ§ncia,

objectivos, conteudos, instrugao e gestao), nos sistemas decisionais (menor

numero de Decisoes Altemativas e de Decisoes Legitimadas pela Experiencia), e

nas Preocupagoes Praticas (menor numero de Preocupagoes sobre o Impacto, e,

coerentemente, maior numero de Preocupagoes sobre o Proprio);

- esta menor precisao e especificidade manifesta-se (reflecte-se?),
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igualmente, numa menor especificidade e precisao de alguns

comportamentos na sala de aula -

casos do Feedback (focado, relacionado,

especffico, em frequencia e ao aluno), e na Apresentagao de Tarefas (Justificagao
de Objectivos, Componentes Crfticas e Demonstragao, inferior a media geral, e,

maior numero de Apresentagao de Tarefas Oral);

Quadro 36 -

llustragao da Classe 3 pelas Variaveis Contfnuas

Medias Desvio-Padrao Valor-

Variaveis Caracterfsticas Classe Geral Classe Geral -Teste P

CLASSE 3 / 3 b:2: : D:1T"C : 13.28
i :

39. tempo organizagao u 4 w a 17.343 ! 6.398 c 3«e
:

. t J w J 4.48 ,282

37. tempo organizagao ciasse ore! 9.685 6.724 ! 3.357 2.295 ; 3.32 .282

38. tempo classe organiza-se clor 14.238 1 S . 5 7 7 5.228 4.628 : 1 10
■> ■ J 0 ,222

S.preocupacoes proprio rr - v ,538
' r \ 1

.499 d*3 . C v ..

48. tempo pratica nao especifica pnes 12.322
"

-22
'

4.157 w i J J J
1 U
L. . .. t ,21,

46. apresentagao de tarefas oral at_c .122 .236 : .897 .872 | 2.82 .219

13. diagnostico turma dtur 8.154 12.336 ! 4.785 6.942 -1.57
o /

-

, t-.

53. contextos diferenciados frequencia ^ .. . i. ,815 .234 ; ,823 .249 -

1 . ; i ,244

26. pensamentos pre gestao pges 5.923 2.433 3.857
■

-

■

7
'

.844

33. decisoes legit imadas/experiencia dlex \ 1.615 2.241 1 1.496 1.783 | -1.73 .242

27. pensamentos pre instrugao pins 2.877 3.291 ; .917 : in
i

U . J J 1
|

-1.82 .236

65. feedback grupo fbgr ; .862 ... i j .862 .116 .' 01
.HI

56. contextos utilizados .838 .252 : .819 in:
■ UJ -1. 94 ,?. i ;

i V w <J

14. diagnostico grupo dgru 2,877 4.773 ; 1.591 : C7: '

-2.35 .222

18. diagnostico especifico desp '.462 11.227 i 4.788 7 ic i
■ - j -

|

.1 r
U . 11 .814

51. demonstragao dem : .18? .328 j ,869 iki i

-2.35 .883

66. feedback aluno fbal ; 1.423 2.211 ; .858 i.8i3 ; -2.45 ,22?

31. decisoes altemativas dait ; 1.877 1.264 | .828 1.324 | -2.52 .886

16. diagnostico turma/grupo dt/g i 18.231 15.659 | 4.693 8.451 ; -2.72 ,383

48. componentes criticas cc j .265 .478 | ,125 111 i

-2.79 .883

7.preocupacoes impacto pimp i .388 .886 | ,462 .859 | -2.86 .882

8. diagnostico freq dfre i 18.769 16.977 | 4.726 9.129 ! .1 90
L . \i j .882

23. pensamentos pre conteudos peer. 5.538 7.545 | 1.599 2.388 ; -2.95 .822

9. diagnostico generico dgen ; 3.388 5.758 | 1.635 3.584 1 -2.96 .322

28. pensamentos pre objectivos pobj ,
1.388 2.258 ! ,586 1.316 ; -3.84 ,821

57. feedback frequencia fbfr ; 1.619 2.233 | .855 .986 ; -3,86 ,881

58."feedback especifico fbes | 1.438 2,222 ! .888 i . v j 3 | -3.87 .881

28. pensamentos pre-interactivos freq Ppi \ 23.615 26.227 | 4.386 7.693 i -3,18 .881

19. analise da tarefa at ! .923 2.386 ; 1.141 1.938 | -3.14 ,831

68. empenhamento cognitivo ec ; 77.488 84.891 | 7.848 9.816 | -3.15 .281

42. tempo pratica prat 53.115 59.623 | 7.829 8.737 ] -3.15 ,221

68. feedback relacionado fbre ,877 1.422 : .685 .726 | -3.19 ,221

69. empenhamento academico ea 6,646 13.141 ; 3.887 8.346 : -3.32 ,222

11. diagnostico academico daca i 3.615 8.659 | 2.676 5.172 ! -3.47 . i V ■-

62. feedback focado fbfo : .985 1.716 ! .626 .838 : -3.71 ,282

41. tempo pratica especifica pesp j 42.785 52.288 ! 7.945 18.538 ! -3.32 ,222
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- aulas indiferenciadas, quer na intengao previa, quer no comportamento
do professor em relagao a organizagao de Contextos (diferenciados, em

frequencia, e numero de contextos utilizados, com valores inferiores a media).

Em sfntese, estas aulas caracterizam-se por se assemelharem as dos

professores "menos eficazes", segundo as investigagoes que utilizam o

paradigma processo-produto. Alias, em relagao ao primeiro eixo factorial
- Eficacia

do Ensino, e pela negativa, como ja o referimos, esta classe e a mais afastada da

media.
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A discussao dos resultados significa a compreensao e integracao dos dados

obtidos pelas analises efectuadas anteriormente e de acordo com as hipoteses que
nortearam este estudo. Efectuar-se-ao inferencias possiveis de realizar, com base na

evidencia dos resultados alcancados. Estes serao tambem discutidos e comparados a

outros estudos. Serao ainda adicionados aspectos complementares, presentes nos

protocolos do estudo, mas cujos resultados nao foram objecto de apresentagao.

Uma nota previa para referir que tivemos alguma dificuldade em encontrar

na literatura disponfvel em E.F. estudos que pudessem servir de confronto ou de

comparagao com os dados deste estudo, em relagao as variaveis da fase

pre-interactiva de ensino, e consequentemente, as relagoes estabelecidas entre os

varios grupos de variaveis.

Este facto deve-se, quanto a nos, a duas razoes: primeiro, os estudos

sobre o pensamento do professor sao escassos, quando comparados, p. ex.,

com os estudos sobre a observagao sistematica do comportamento de professor

e alunos na sala de aula; em segundo lugar, alguns dos estudos existentes,

utilizam abordagens qualitativas e interpretativas, o que torna diffcil a replicagao e

efectiva comparagao de dados e resultados. Outros estudos, passfveis de

comparagao, utilizam instruments e metodos de pesquisa diferentes do nosso.

Mesmo alguns estudos que utilizam metodos similares, utilizaram protocolos

diferenciados ou que desconhecemos.

Como ja anteriormente referimos, as variaveis das fases pre-interactiva e

interactiva de ensino consideradas foram sistematizadas e organizadas por

grupos, de modo a facilitar a interpretagao dos resultados.

Outra questao que queremos assinalar, reside na possibilidade de nos

referirmos, por vezes, a professores e nao a aulas, ja que a aula foi a unidade

estatfstica de referenda considerada. Esta "simplificagao" foi efectuada na medida

em que as analises efectuadas (cf. Cap. VI) vieram confirmar uma estabilidade

apreciavel das duas aulas de cada professor, em relagao ao conjunto de variaveis

consideradas.

No entanto, assinale-se que nao podemos, com apenas duas aulas,
"
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generalizar as conclusoes em relagao a consistencia, quer do pensamento, quer
do comportamento interactive dos professores de E.F..

Em seguida, a partir da analise dos dados, efectuada em capftulos
anteriores, procederemos a aferigao das hipoteses formuladas. Na parte
seguinte, e decorrente do confronto com as hipoteses de trabalho,
apresentaremos as conclusoes gerais deste estudo.

Assim, a hipotese 1 questionava-nos sobre as variaveis que mais se

encontravam associadas. No entanto, antes ainda da discussao desta hipotese,
gostarfamos de referir que encontramos tres grandes prinefpios no

comportamento das variaveis estudadas, a saber:

-

quando comparamos globalmente os grupos de variaveis, a dispersao
relativa e maior em relagao as variaveis da fase pre-interactiva do que as do

comportamento em aula; porem, este facto pode nao ser muito significativo em

virtude de termos utilizado como medida na fase interactiva duas ratio (Tempo Util

e Empenhamento Cognitivo), que ocasionaram os dois coeficientes de variagao
de menor expressao;

- de um modo geral, as relagoes intrafases sao mais frequentes e tb.

mais intensas que as relagoes interfases; assim, podemos deduzir que a

consistencia interna quer do pensamento previo, quer do comportamento

interactive e maior que as suas interrelagoes;»

- as relagoes entre as variaveis da fase pre-interactiva sao igualmente

mais frequentes e mais intensas do que as relagoes entre as da fase interactiva.

Estes dois aspectos poderao ser interpretados como decorrentes de uma

maior variabilidade do comportamento interactivo, produto de seu caracter de

imprevisibilidade das condutas dos alunos e contingencias do contexto e cenario

proximo de ensino. Pelo contrario, os sistemas de constructos pre-interactivos

nao dependerao tanto de factores "externos". No entanto, as medidas de

dispersao relativa apontam que sao as variaveis pre-interactivas que se afastam

mais da media.

Em relagao as associagoes entre variaveis, e considerando os grupos de

variaveis formados, para a fase pre-interactiva, encontramos tres conjuntos que se

comportaram tipicamente:
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-

um primeiro conjunto de variaveis que tern um menor numero de

relagoes (e tb. menos significativas, na sua globalidade), correspondendo aos

grupos Preocupagoes Praticas, Apresentagao de Tarefas, Contextos de

Actividade Motora e Feedback (*). Assinale-se a menor "dependencia" do

comportamento verbal do professor na sala de aula em relagao a outras fungoes
de ensino (pre ou interactivo), aspecto ja assinalado na literatura (Clark &

Peterson 1986).

- um segundo conjunto de variaveis com um numero de relagoes

ligeiramente acima da media, casos das Decisoes Previas, Pensamentos

Pre-lnteractivos, Especificidade Previa, Gestao do Tempo de Aula, Diagnostico de

Alunos Pre-lnteractivo e Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo;

- finalmente, o grupo de variaveis com um numero significativamente
maior de associagoes - a Participagao do Aluno, relaciona-se com todos os

grupos de variaveis.

Este resultado nao nos surpreende, acompanhando a literatura sobre o

ensino. Efectivamente, aponta-se a actividade do aluno como o factor sobre o

qual se consubtanciam e se materializam todas as decisoes e comportamentos de

ensino (cf. os resultados do relatorio sobre o Beginning Teacher Evaluation Study,

Denham & Lieberman 1980). Alias, a investigagao sobre o Ensino tern destacado

o significado da actividade do professor - o seu valor pedagogico ganha uma

outra dimensao quando se abarca o impacto e os efeitos dessa acgao sobre a

actividade do aluno nas suas vertentes educativas ou na formagao da sua

personalidade (Siedentop 1983).

Quando consideramos as modalidades, categorias ou variaveis, tomadas

individualmente, as que mais associagoes significativas tern, e por ordem

decrescente, sao as constantes do Quadro 37. Em relagao a fase pre-interactiva,

as variaveis com mais associagoes e variaveis caracterizadoras sao: Pensamentos

Pre-lnteractivos - Frequencia, Diferenciagao do Ensino - nas modalidades

Indiferenciagao e Diferenciagao em Situagoes de Exercfcio, e Diagnostico -

frequencia. Nas variaveis da fase interactiva destacamos o Empenhamento

Academico e duas categorias da gestao do tempo de aula - Pratica Especffica e

Organizagao.

(*) Relembremos que consideramos aqui o sistema, i.e., o conjunto de modalidades e

categorias do sistema, nao sendo estas tomadas individualmente.
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Sobre as variaveis que menos importancia demonstraram do ponto de

vista estatfstico foram: Preocupagoes Praticas sobre a Actividade, Pensamentos

Pre-lnteractivos -

avaliagao e Contextos utilizados (frequencia de contextos

diferentes).

Quadro 37 - Modalidades e Categorias com mais Associagoes

1 Pensamentos Pre-lnteractivos - fr.

2 Indiferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo

Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo - Situagoes de Exercfcio

4 Empenhamento Academico

Tempo em Pratica Especffica

6 Diagnostico - fr.

7 Tempo em Organizagao

8 Tempo de organizagao da classe

9 Pensamentos Pre-lnteractivos - Instrugao

10 Empenhamento Cognitivo

1 1 Tempo em Pratica

12 Diagnostico Turma/grupo

Contextos Diferenciados - duragao

14 Diagnostico Especifico

Analise da Tarefa

Diagnostico Academico

Em relagao a hipotese 2, respeitante as variaveis entre fases que mais se

encontravam associadas, seguiremos o mesmo criterio anterior, de considerar

grupos de variaveis e modalidades ou variaveis tomadas individualmente,

comegando pelas da fase pre-interactiva.

Assim, a Diferenciagao do Ensino e o sistema que, no conjunto das

suas quatro modalidades, encontra mais relagoes com a fase interactiva,

denotando claramente o caracter de intencionalidade desta dimensao,

reflectindo-se em todas as variaveis de processo consideradas.

Os restantes grupos
- Decisoes Previas, Preocupagoes Praticas,

Pensamentos Pre-lnteractivos e Diagnostico de Alunos, tern uma menor

frequ§ncia de relagoes.
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Planeamento de ensino Interacgao

Diagnostico Prescrigao Apresentagao

de tarefas
— »

Actividade

do aluno

Feedback

Supervisao

Fig. 10 -

Fungoes de ensino no modelo ALT (Fisher era/. 1980)

No nosso estudo, parece nao se ter reflectido tanto o papel do

Diagnostico de Alunos no processo instrucional como a literatura sugere (Fisher ef

al. 1980; Twardy & Yerg 1987) (v. Fig. 10). Admitimos que este facto,

provavelmente, possa ser consequencia do procedimento de pesquisa utilizado -

contabilizagao de constructos evocados pelos professores, e nao o grau de

correcgao ou de pertinencia do Diagnostico de Alunos, como nos estudos

referidos.

No entanto, o Diagnostico associa-se de forma particularmente expressiva

a Gestao do Tempo de Aula (categoria Tempo em Organizagao, com a categoria

geral do Diagnostico e em mais quatro modalidades), sugerindo-nos a seguinte

questao: os professores que "melhor" (ou "mais") conhecem os alunos das suas

turmas gastam menos tempo nas tarefas de gestao da classe? Esta sera uma

questao a confirmar.

Quando tomamos as modalidades ou variaveis individualmente, aquelas

que mais parecem "influenciar" o comportamento interactive sao: Indiferenciagao

do Ensino, Diferenciagao em Situagoes de Exercfcio (modalidades do sistema

Diferenciagao do Ensino), Decisoes Altemativas, Pensamentos

Pre-lnteractivos - frequencia, Preocupagoes Praticas sobre o Proprio,

Pensamentos Pre-lnteractivos - modalidades Conteudo e Instrugao, e

Preocupagoes Praticas sobre o Impacto.
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Na verdade, falamos em "influenciar" na medida em que, acreditamos, nao

se tratara apenas de uma relagao de associagao, mas de variaveis que podem
efectivamente determinar a fase de ensino interactiva.

Esta ilagao parece-nos pertinente em fungao dos dados da entrevista

pos-interactiva, particularmente em relagao as categorias do sistema

Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo, Decisoes Altemativas, Preocupagoes
sobre o Proprio e sobre o Impacto e Pensamentos Pre-lnteractivos - modalidades

Conteudo e Instrugao.

Sobre as variaveis da fase interactiva que melhor se relacionam com as

pre-interactivas, aparece-nos claramente a clivagem a que ja nos referimos entre o

comportamento verbal na sala de aula e os restantes comportamentos e decisoes

de ensino. Com efeito, a Apresentagao de Tarefas e o Feedback sao os grupos

de variaveis menos relacionadas com a fase pre-interactiva. A Gestao do Tempo e

os Contextos de Actividade Motora tern um comportamento mediano, e a

Participagao do Aluno e o sistema que mais se relaciona com as variaveis

pre-interactivas e com grande intensidade.

'

Processo de Pensamento Comoortamento Interactivo

Preocupagoes Praticas Gestao do Tempo

sobre o Proprio

sobre o Impacto

T. em Organizagao

Diferenciagao do Ensino

Pensamentos Pre-lnteractivos

Contextos de Actividade Motora

Participagao do Aluno

Frequencia

Conteudos

Instrugao

Emp. Cognitivo

Emp. Academico

Decisoes Altemativas

Fig. 11
- Relagao entre Processo de Pensamento

e Comportamento na Sala de Aula
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Tomando as modalidades e variaveis individualmente, aquelas que mais
se associam a caracterfsticas do pensamento sao: Empenhamento Cognitivo,
Tempo em Organizagao, Tempo em organizagao da classe, Empenhamento
Academico, Contextos diferenciados, em duragao e frequencia, e Indiferenciados
em duragao e Tempo em classe organiza-se. Estas relagoes sugerem-nos o

esquema patente na Fig. 11 (pagina anterior).

O nosso estudo acompanha as conclusoes dos estudos em E.F. que
caracterizaram as relagoes entre padroes de planeamento e algumas categorias
do comportamento de processo dos alunos (Metzler & Young 1984), nao

seguindo, no entanto, associagoes tao marcantes com a apresentagao de

informagao como no estudo de Twardy & Yerg (1987).

Quanto a Gestao da Aula, o Tempo em Organizagao parece caracterizar

os professores da nossa amostra em todos os angulos de abordagem. Foi sem

surpresa que vimos que o Tempo em Pratica, i.e., a quantidade de tempo

disponfvel para a pratica motora (mais na modalidade geral, e nao tanto na

especffica, asinale-se) nao constitufa uma variavel particularmente importante para
caracterizar o processo de ensino e de aprendizagem, enquanto que o mesmo ja
nao se passa a natureza e o tipo de participagao do aluno nas actividades de

aprendizagem. O Quadro 38 apresenta numericamente os resultados referentes

as varias dimensoes da variavel Tempo em E.F. e a Fig. 12 pretende realgar essas

relagoes.

Quadro 38 - Valores da Variavel Tempo em Educagao Ffsica

X Max. Mfn. V

dur % dur %

Tempo Util 39.3 49.5 99.1 33.4 66.8 9.7

Tempo em Pratica 23.2 34.5 69.1 13.8 27.7 17

Tempo em Pratica

Especffica 20.3 34.5 69.1 11 22.1 23.5

Tempo de Empenhamento

Motor Especffico 4.9 20.4 40.8 0.8 1.6 71.6

Legenda: x - media (em minutos); Max. - valor maximo observado; Mfn. - valor mfnimo observado;

dur -

tempo de duragao; % - relativa ao Tempo-Programa (50 minutos); V - coeficiente de

variacao; os valores de Empenhamento Especifico sao em duragao.
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TEMPO PROGRAMA

TEMPO UTIL

TEMPO DISPONIVEL

PARA A PRATICA

TEMPO DE PRATICA

ESPECfFICA

TEMPO DE EMPENHAMENTO

MOTOR ESPECfFICO

Fig. 12
- As varias dimensoes da variavel Tempo em Educagao Ffsica

Dois aspectos nos parecem particularmente interessantes. Em primeiro

lugar as varias dimensoes da variavel Tempo tern uma configuragao de piramide

invertida, em que a base e o Tempo Util teorico maximo (50 minutos), e o topo o

tempo em que o aluno passa envolvido de forma produtiva em tarefas

relacionadas com os objectivos de aprendizagem. A maximizagao deste factor,

bem como a sua optimizagao, tern sido uma finalidade perseguida na formagao de

professores.

O outro aspecto a realgar e o facto de o coeficiente de variagao -

parametro que exprime o desvio-padrao em fungao da media, permitindo

comparar de forma relativa as dispersoes de diferentes distribuigoes, apresentar

um comportamento vincado: a medida que nos dirigimos da "base" para o "topo"

desta piramide, os valores do coeficiente de variagao aumentam

consideravelmente (mais de sete vezes!). Assim, se o Tempo de Empenhamento

Motor Especffico e cerca de 1/8 do Tempo Util, em media, a dispersao relativa

entre estes dois par§metros aumenta sete vezes nas aulas da nossa amostra.
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Em relagao a hipotese 3, verificamos a possibilidade de caracterizar

grupos relativamente homogeneos de aulas e professores. Assim, e decorrente da
Classificagao Automatica, os grupos 1 e 3 apareciam claramente diferenciados,
muito em fungao do primeiro factor destacado pela Analise de Componentes
Principais - a Eficacia do Ensino. Em relagao a este factor, o grupo 2 tinha

algumas caracterfsticas de ambos os polos deste eixo factorial, e ainda outras.

Comparando os grupos 1 e 3, mais caracterizados relativamente ao

primeiro factor, a maioria das variaveis ilustrativas do grupo 1 (19 em 31)
caracterizam igualmente o grupo 3, embora de forma inversa. Por ordem

decrescente de importancia, as variaveis sao: Diagnostico -

nas modalidades

frequencia, especffico e turma/grupo, Pensamentos Pre-lnteractivos - clima,
Tempo em Organizagao, Empenhamento Academico, Diagnostico academico,
Analise da Tarefa, Tempo em classe organiza-se, Diagnostico generico,
Demonstragao, Pensamentos Pre-lnteractivos -

objectivos, Decisoes Legitimadas
pela experiencia, Preocupagoes Praticas sobre o Impacto, Diagnostico grupo e

turma, Pensamentos Pre-lnteractivos -

instrugao, Diferenciagao do Ensino e

Apresentagao dos Objectivos.

Em relagao a hipotese 4, assinalemos, em primeiro lugar, uma maior

dispersao em relagao aos professores com experiencia. Esta dispersao nao e tao

evidente da observagao dos Quadros 28 e 29 porque as classes tern efectivos

diferentes (26 experientes e 18 estagiarios), mas a Classificagao Automatica

confirma-o: os estagiarios nao compoem a classe 1, enquanto que os professores
com experiencia se repartem em todas elas.

Quanto a fase pre-interactiva, foi observado um maior numero de

constructos de planeamento (Pensamentos Pre-lnteractivos em frequencia e

Decisoes Altemativas e Condicionadas), acompanhando os resultados dos

estudos de Housner & Griffey (1985), Sherman, Sipp & Taheri (1987) e Griffey &

Housner (1991); decorrente do metodo de pesquisa utilizado em ambos os

estudos o numero de informagoes requeridas na fase de planeamento foi maior

nos professores experientes.

O mecanismo de legitimagao decisional e igualmente uma outra dimensao

que diferencia estes dois grupos de professores: os docentes experientes

justificam mais decisoes pela sua vivencia profissional e sao menos dependentes

do processo de planeamento do grupo de disciplina.

O estudo de Stroot & Morton (1989) tb. refere a maior dependencia dos
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professores estagiarios em relagao aos pianos escritos; alias, a diferenga
venficada na Apresentagao dos Objectivos na aula, como adiante referiremos,
dever-se-a igualmente a este aspecto: os professores estagiarios apresentam
quase sempre os objectivos aos alunos, os objectivos do seu piano de aula.

Um retorno aos protocolos indicou-nos que esta diferenga podia ser

atribufda, entre outros factores, a decisoes legitimadas referentes a regras e

rotinas de gestao e de organizagao dos alunos, e a procedimentos da fungao
instrugao -

apresentagao da informagao, feedback e supervisao. Com efeito, nas
decisoes sobre Organizagao de Alunos, alguns professores com maior

experiencia tenderam a trabalhar com a formagao de grupos efectuada de

antemao - nao gastando o Tempo Util de aula nessa tarefa de gestao:

-

"[...] cada equipa - eles ja tern equipas formadas desde o phncipio do

ano, tern sempre as suas equipas e trabalham sempre em grupos ". Havia mesmo

um professor que tinha a formagao de grupos efectuada de um modo especial: os
alunos tinham grupos formados para o estilo de ensino dual ou recfproco e ainda

para o estilo de ensino por pequenos grupos
- 6 elementos em cada grupo.

A diferenciagao do ensino pre-interactivo parece tb. constituir uma

dimensao bastante caracterizadora destes dois grupos
- os professores

experientes sao, em geral, professores diferenciadores, enquanto que os

estagiarios sao mais indiferenciados.

Estas as diferengas significativas em relagao a fase pre-interactiva, em

que se observa distingoes mais marcantes entre estes dois grupos do que em

relagao ao comportamento interactive na sala de aula.

Em relagao a fase interactiva diferengas fundamentals sao encontradas no

comportamento das variaveis Tempo Util, Tempo em Instrugao e Empenhamento

Cognitivo. Alias, e interessante verificar que estas duas ultimas categorias

comportam-se da mesma forma como no estudo de Griffey & Housner (1991): os

professores experientes apresentam valores significativamente mais elevados em

ambos.

Sao ainda observadas diferengas no feedback - os professores

estagiarios emitem mais Fb nao focado e nao relacionado, e na Apresentagao de

Objectivos - estes professores enunciam quase sempre os objectivos da aula aos

seus alunos. Como dissemos, as diferengas no comportamento interactive sao

mfnimas - 6 variaveis em 35.
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Em sfntese, as diferengas fundamentals entre os grupos de professores

estagiarios e com experiencia profissional acompanham, no essencial, os dados

fornecidos pela literatura especffica.
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CONCLUSOES GERAIS

Apresenta-se uma retrospectiva das ilacoes desenvolvidas ao longo do

trabalho e uma sintese dos resultados que conduziram a afericao das hipoteses,
elaborando-se inferencias a partir dos dados obtidos e ate onde as evidencias o

permitirem. Serao elaboradas ainda recomendacoes para a formagao de professores
de Educacao Fisica e para futuros trabalhos de pesquisa. Em seguida apresentamos
um resumo do estudo.

1.RESUMODOESTUDO

Este trabalho, sob o tftulo O Pensamento do Professor. Relagao entre
as Decisoes Pre-lnteractivas e os Comportamentos Interactivos de Ensino

em Educagao Fisica teve como preocupagao fundamental perspectivar as

ligagoes entre pensamento e acgao na fungao docente, tentando descortinar as
suas linhas de forga, relagoes e interinfluencias.

Esta finalidade foi concretizada pela realizagao de uma entrevista

estruturada previa a cada aula, a fim de analisar os pensamentos e decisoes

pre-interactivas, e pela utilizagao da observagao sistematica das aulas

respectivas, para determinar o perfil e o tipo de comportamentos interactivos de

professor e alunos na sala de aula.

A amostra considerada foi de 44 aulas - 22 professores leccionando cada

um duas aulas em sequencia.

Foram aplicados 8 sistemas de analise de conteudo para caracterizar o

processo de pensamento em relagao as decisoes de planeamento, 5 sistemas de

observagao do comportamento do professor e um sistema de observagao do

comportamento de alunos. Para tal, utilizaram-se dois conjuntos de recolha de

imagens, um centrado no professor
-

que inclufa um sistema de microfone sem

fio, e outro destinado a abranger a actividade da turma.
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Os dados foram tratados por intermedio dos programas estatfsticos do

SPAD -

Systeme Portable pour /'Analyse des Donnees, utilizando tecnicas

estatfsticas de correlagao e da estatfstica multivariada.

2. CONCLUSOES

Os estudos no §mbito do Pensamento do Professor permitiram, nao so

confirmar a proposigao que o ensino 6 um fen6meno complexo
-

aspecto

particularmente destacado pela observagao sistematica de professores e alunos

na sala de aula, mas tb. realgar o facto de as decisoes de ensino serem

interdependentes nao se podendo avaliar per si cada decisao sem compreender
as relagoes internas entre os varios elementos do processo decisional.

Ora, o presente estudo permitiu, em primeiro lugar, evidenciar e confirmar

esse facto.

Por outro lado, se a teoria da decisao se aplica as situagoes de escolhas

de comportamento que levam a um fim unico (a escolha optimal, os objectivos do

sistema considerado), no caso do processo ensino/aprendizagem, as escolhas

decisionais nao tern necessariamente fins unicos, pois as decisoes de ensino,

para alem de serem condicionadas por pre-concepgoes, teorias implfcitas e

representagoes diferenciadas dos professores, sao contextualizadas (tambem)

por condigoes e objectivos particulares: a necessidade de integragao social de

dois alunos, o aproveitamento integral do material didactico existente, a aula ser

de avaligao formativa por se situar no "meio" da UD, ou de avaliagao inicial de

pre-requisitos, os torneios interturmas da escola, o facto da aula se situar no

primeiro tempo da manna, a introdugao de novos materiais ou de um novo

conteudo, etc., etc.. Estas situagoes contingentes influenciaram, inevitavelmente,

o pensamento e acgao do professor (e de alunos).

Assim, algumas das caracterfsticas do comportamento de certas variaveis,

estarao impregnadas por estes factores nao controlaveis.

Por consequencia, face ao cenario proximo e ao contexto de ensino, os

professores formulam ainda o seu proprio modelo de conceber o ensino e de

actuar na sala de aula, criando rotinas proprias, desenvolvendo concepgoes e

teorias pessoais, muitas vezes ate nao conformes com a sua formagao inicial.
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Nao se trata nem de negar, nem de aceitar a colocagao no "limbo

profissional" desta formagao (*), mas antes de a repensar e de ajudar os

professores a chegar "mais depressa" a esse estadio ("mais evolufdo"?) de

pensamento e acgao profissional. Esclaregamos ainda que nao se trata de

promover o "liberalismo pedagogico", em que se estimula

"nao-importa-que-concepgoes", nem tao pouco de esquecer as prescrigoes e

indicagoes didacticas que a investigagao sobre o ensino tern produzido, mas de
orientar o processo formativo, levando em linha de conta esta realidade. Nas

recomendagoes para a formagao de professores, voltaremos a este assunto.

E inquestionavel o papel dos pensamentos e decisoes dos professores - a

parte "imersa" do processo ensino/aprendizagem, como o caracterizamos. Muitos

dos comportamentos de ensino e de aprendizagem, sao produto, nao de formas

estereotipadas de actuagao ou de "acasos decisionais", mas de escolhas

racionais, de estruturas mentais de pensamento (embora nem sempre
racionalizadas explicitamente), pois sao atitudes e comportamentos

automatizados, formas e sistemas operativos sucessivamente ajustados ao longo
da experiencia anterior.

Este facto e a sua compreensao sao de capital importancia no momento

em que estamos colocados perante um processo de reforma de programas e do

Sistema Educativo.

Decorrente dos aspectos anteriores,.temos que considerar o professor
como um especialista que dispoe de uma memoria (mais no sentido de uma

antecipagao cognoscitiva, do que a simples evocagao sensorial ou armazem de

informagao) e de um "programa" de actuagao (referente ao processo decisional e

ao comportamento na sala de aula). Assim, nao chega tentar inflectir-se e formar

os professores a partir dos produtos e resultados da sua acgao: torna-se

necessario actuar, preferencialmente, sobre a antecipagao cognoscitiva e sobre

esse "programa".

Este o quadro conceptual que o estudo permitiu desenvolver. A sua

explicitagao, ainda antes mesmo da enunciagao das conclusoes gerais, torna-se

necessaria porque nao acreditamos em conclusoes "assepticas", que estejam fora

de qualquer quadro teorico referente.

(*) A este respeito, Zeichner & Tabachnick (1981) chegam mesmo a questionar se os

efeitos da formagao inicial dos professores seriam "lavados" pela experiencia

profissional.
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Assim, decorrente das condigoes e preocupagoes anteriores,
centremo-nos agora, e a partir das diferentes analises efectuadas, no conjunto de
conclusoes que este estudo permitiu destacar:

1. Comprovou-se o caracter de INTENCIONALIDADE na acgao
docente dos pensamentos pre-interactivos sobre o comportamento
interactivo.

Nao se trata de apontar a dependencia dos comportamentos interactivos
em relagao aos pensamentos previos, mas sim a sua interdependencia.

Esta associagao e evidente quando nos confrontamos com as relagoes
entre o caracter de Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractivo e os restantes

indicadores de diferenciagao do ensino na fase interactiva, ou entre os

Pensamentos Pre-lnteractivos, em algumas modalidades e o seu reflexo na sala

de aula -

p. ex., os pensamentos sobre o clima de aula e o ambiente de

diferenciagao do ensino, os pensamentos sobre a instrugao e a frequencia de

certos comportamentos mais "substantivos e academicos" relacionados com as

aprendizagens, ou entre as Preocupagoes Praticas sobre o Impacto e a natureza

da Participagao do Aluno na aula. Muitos outros exemplos poderiam ilustrar este

constructo.

2. As RELAQOES INTRAFASES sao mais consistentes do que

aquelas entre fases.

Com efeito, constatou-se uma maior "coerencia" dentro de cada fase, do

que nas relagoes respeitantes as duas fases de ensino. Todavia, nao podemos,

de modo nenhum, falar em incoerencia entre fases.

Este facto pode ser explicado por considerarmos duas dimensoes

diferentes da conduta humana e do acto de ensino. E perfeitamente natural que

as relagoes dentro de cada dimensao sejam mais fntimas, ate porque sao

realidades de natureza identica.

Por outro lado, os factores de contingencia da fase interactiva sao

emergentes e por vezes imprevisfveis - o facto de faltarem alguns alunos e a

formagao de grupos ja pensada ter que ser alterada rapidamente, a eleigao do

aluno da turma concorrente ao Premio Espfrito Desportivo ter demorado mais

tempo porque os alunos (e o professor) quiseram discutir todos os criterios em

pormenor, um aluno que se magoou ou uma cassete de musica que se avariou
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durante a aula, etc..

3. As relagoes entre as VARIAVEIS DA FASE PRE-INTERACTIVA sao

mais intensas e frequentes.

Globalmente, as relagoes mais intensas sao verificadas precisamente
entre as variaveis ou modalidades da fase pre-interactiva de ensino. Este facto

pode ser igualmente justificado pelas razoes anteriormente aduzidas, sobre o

caracter de imprevisibilidade que e atribufdo ao ensino interactive

Por outro lado, verificamos que certos professores tinham uma

capacidade maior de implementar a aula conforme o planeado, enquanto que
outros se comportavam, por vezes, como autenticos "bombeiros", acorrendo aqui
e ali a "apagar focos de incendio", mostrando alguma dificuldade em controlar os

acontecimentos da aula e os alunos.

4. A um PROCESSO DE PLANEAMENTO mais rico correspondeu
melhores indicadores de comportamento na sala de aula.

Os resultados por nos obtidos confirmam a suspeita que a um processo

decisional mais "complexo" e a uma quantidade maior de constructos

pre-interactivos corresponded um ensino de maior qualidade, pelo menos nos

indicadores escolhidos e utilizados - salientemos, a tftulo de exemplo, uma melhor

Gestao do Tempo de Aula, nos seus varios parSmetros caracterizadores e uma

maior Participagao do Aluno.

Este resultado veio, alias, confirmar a tendencia demonstrada pela

literatura.

5. As variaveis ligadas a PARTICIPAQAO DO ALUNO sao aquelas que

mais relagoes tern, no conjunto das duas fases de ensino.

Todas os sistemas decisionais, referentes a fase pre-interactiva, e todos

os comportamentos de ensino se reflectem de algum modo sobre a natureza da

actividade de aprendizagem do aluno.

Verificamos uma grande coerencia no comportamento das variaveis de

processo com os resultados proporcionados pela investigagao

"processo-produto", pese o paradigma utilizado nao poder, com absoluta

propriedade, comparar-se aos estudos sobre a eficacia do ensino.
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No entanto, pelos dados disponfveis na literatura e pelos resultados

obtidos, e legftimo sustentar tal ilagao. Alias, esta suposigao foi ainda mais

realgada quando nos confrontamos com os resultados que a estatfstica

multivariada proporcionou, particularmente na Analise de Componentes Principais
- na identificagao e ilustragao das variaveis associadas ao primeiro factor - Eficacia

do Ensino, e ainda pela relagao de oposigao, quase simetrica, verificada entre os

grupos 1 e 3 na Classificagao Automatica, na maioria dessas variaveis.

6. A atitude de DIFERENCIAQAO DO ENSINO repercute-se no

ambiente e na pratica proporcionada aos alunos.

Poucas aulas nao foram conformes a este constructo. Na verdade, a

atitude diferenciadora/indiferenciadora associou-se, quer aos constructos previos -

p. ex., a Decisoes Altemativas, a Pensamentos sobre Clima de aula, ou sobre

Instrugao, quer a Gestao do Tempo, a Apresentagao de Tarefas, aos Contextos

de Actividade proporcionados e a Participagao Aluno.

Assim, a uma maior "complexidade" de pensamento referente a

Diferenciagao do Ensino -

p. ex., diagnosticar as diferengas individuals, atender a

essas diferengas, gerir a aula em fungao dos grupos de nfvel formados, ou atribuir

tarefas desiguais aos alunos -, correspondeu uma transposigao desses princfpios

para o piano da pratica na sala de aula.

7. A natureza dos PENSAMENTOS. PRE-INTERACTIVOS, nas varias

categorias do sistema, associa-se as dimensoes da fase interactiva mais

directamente relacionadas.

Foi interessante verificar que a maioria das relagoes entre a estrutura de

pensamentos pre-interactivos e os comportamentos interactivos

"correspondentes" sao significativas, embora, ressalvemos, nem todas se

verifiquem.

Assim, sao observadas associagoes entre os Pensamentos sobre gestao

e a Gestao do Tempo de Aula, entre os Pensamentos sobre clima e os

indicadores de diferenciagao do ensino interactivo, entre os pensamentos sobre

instrugao e o Feedback, entre os Pensamentos sobre conteudos e o Tempo de

Pratica Especffica, ou entre os Pensamentos sobre estrategias e o

Empenhamento Academico.

8. As PREOCUPAQOES PRATICAS evidenciadas na fase
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pre-interactiva sao reflectidas na sala de aula.

Este sistema de categorias, inspirado na teoria de Fuller, evidenciou que o

perfil interactive dos professores "de impacto" e significativamente diferente

daqueles que se preocupam mais sobre o self.

Deste modo, verificamos que, a maioria das variaveis caracterizadoras

tinham um comportamento simetrico, quando comparamos as associagoes de

uma e outra categoria de Preocupagoes Praticas, com um perfil de intervengao
mais positivo para as Preocupagoes sobre o Impacto.

Embora, como referimos na analise da literatura, este sistema de analise

nao tenha tido tanto sucesso como o constructo teorico que Ihe deu origem - as

implicagoes das investigagoes sobre as preocupagoes dos professores nao sao

ainda totalmente claras; este hiato pode ser atribufdo ao facto de nao se ter

verificado os efeitos dessas categorias de pensamento no comportamento
interactive

9. O DIAGNOSTICO DE ALUNOS e a variavel da fase pre-interactiva

que menos relagoes tern com os indicadores de processo.

As relagoes desta variavel sao mais fortes com as restantes variaveis da

fase pre-interactiva, mas quando se associa a fase interactiva, as relagoes mais

consistentes sao com a Gestao do Tempo de aula - com o Tempo em

Organizagao: os professores que melhor identificam caracterfsticas dos seus

alunos perdem menos tempo nas tarefas de organizagao e de regulagao da

actividade pedagogica.

E provavel que acontega o que Charlier & Donnay (1985, 8) referem: "[...]

quand les professeurs connaissent bien leurs eleves, le facteur etudiant estmoins

cite par eux commme influengant leurs decisions, ce qui ne signifie pas qu'ils

n'en tiennent pas compte." Se o Diagnostico de Alunos parece constituir a base

das restantes decisoes de ensino (Dunkin 1986), entao esta variavel merece ser

analisada com um cuidado especial.

10. A frequencia de DECISOES LEGITIMADAS PELA EXPERIENCIA

associa-se a Gestao do Tempo de Aula.

Observou-se que os professores que tinham maior frequencia de

decisoes suportadas por um quadro de referenda pratico (a sua experiencia
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pessoal), geriam melhor o tempo de aula, perdendo menos tempo na dimensao

de organizagao da aula e das condigoes de pratica dos alunos.

Este facto indicia a existencia de esquemas de acgao evocados pela
experiencia e rotinizados que contribuem para um melhor aproveitamento do

tempo de aula, nomeadamente, no decrescimo do tempo "menos" util e produtivo.

11. As DECISOES ALTERNATIVAS E CONDICIONADAS constituem

um "interface" em relagao a estrutura da pratica pedagogica.

Foi interessante verificar o comportamento dfspar desta variavel,

comparativamente com as restantes da fase pre-interactiva. Com efeito, esta

variavel, podemos dize-lo sem grandes reservas, influenciara decisivamente a

conduta do professor em classe.

Tal ilagao decorre de a grande maioria das associagoes com as restantes

variaveis ocorrerem com comportamentos interactivos.

12. A ANALISE DA TAREFA associa-se de forma significativa a

Participagao do Aluno na actividade de aprendizagem.

Ao contrario do que esperavamos, a explicitagao de objectivos nao teve

repercussao no comportamento Interactive No entanto, a frequencia de

componentes crfticas focadas pelos professores na entrevista previa associou-se

a actividade substantiva de aprendizagem do aluno, revelado quer pelo

Empenhamento Academico (Motor Especffico) e quer pelo Empenhamento

Cognitivo (Atengao a Informagao).

Todavia, outro resultado menos esperado que encontramos, foi o de a

Analise da Tarefa nao se relacionar com a Apresentagao de Tarefas,

nomeadamente, com a especificagao de Componentes Crfticas, ja que sao actos

do mesmo tipo: decomposigao dos aspectos crfticos na regulagao e domfnio das

aprendizagens, quer na fase pre-interactiva, quer na apresentagao de informagao

na aula.

13. Na GESTAO DO TEMPO DE AULA a dimensao de organizagao e a

categoria que mais se encontra associada a variaveis da fase pre-interactiva.

Na realidade, verificamos que o parametro Tempo em Organizagao e

aquele que, no sistema Gestao do Tempo de Aula, tern relagoes privilegiadas com
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variaveis da fase pre-interactiva, nomeadamente, com os Pensamentos

Pre-lnteractivos - em frequencia e nas modalidades gestao e conteudo, com o

Diagnostico -

nas categorias academico, frequencia, turma/grupo, especffico e

generico, com as Decisoes Legitimadas pela Experiencia e com a Analise da

Tarefa. As relagoes sao todas inversas, i.e., a uma maior percentagem de tempo
dispendido em organizagao corresponde menor frequencia de constructos da

fase pre-interactiva.

Em relagao as restantes categorias da Gestao do Tempo de Aula, sao

observadas menor numero de relagoes, especialmente significativas com a fase

pre-interactiva - a excepgao do Tempo de Pratica Especffica com os Pensamentos

Pre-lnteractivos sobre conteudo.

As relagoes mais consistentes dos varios parametros do tempo de aula

sao obtidas entre as restantes variaveis da fase interactiva. Sao exemplos, as

relagoes inversas do Tempo em Instrugao com a frequencia de Feedback nao

relacionado e nao focado (embora nao se associando positivamente com as

modalidades relacionado e focado) e com o Tempo em Pratica; as relagoes tb.

inversas do Tempo em Organizagao com o Tempo de Pratica; ou as relagoes
directas entre o Tempo em Pratica Especffica e o Empenhamento Academico, o

Feedback - focado, especffico, relacionado e em frequencia.

14. A APRESENTAQAO DE TAREFAS nao apresenta relagoes

significativas com as decisoes pre-interactivas.

Foi interessante verificar que a apresentagao de informagao pelo

professor aos seus alunos, no conjunto dos parametros utilizados, nao sofre

grande influencia das decisoes de planeamento. Alias, este facto acompanha os

resultados fornecidos pela literatura (Clark & Peterson 1986). O unico parametro

que pode contrariar, de certo modo, esta conclusao e a Justificagao de

Objectivos.

As relagoes mais importantes sao com as restantes variaveis da fase

interactiva, com destaque para o Empenhamento Academico. Este resultado e

coincidente com a literatura em atribuir grande influencia da Apresentagao da

Informagao no incremento do ALT (Fisher ef al. 1980, para o ensino em geral) ou

na eficacia do ensino em Educagao Ffsica (Carreiro da Costa 1988).

Quanto as associagoes com as variaveis pre-interactivas, apenas sao

observadas algumas relagoes esporadicas, em que as mais importantes sao entre
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os Pensamentos Pre-lnteractivos de Clima e a Indiferenciagao do Ensino com a

Apresentagao de Tarefas diferenciadas, respectivamente, de sinal positivo e

negativo.

Foi com alguma surpresa nossa que nao se observaram relagoes com a

Analise de Tarefas previa.

15. Existe uma grande coerencia entre a dimensao ambiente dos

CONTEXTOS DE ACTIVIDADE MOTORA proporcionados aos alunos e a

atitude de Diferenciagao do Ensino Pre-lnteractiva.

O caracter de intencionalidade que assinalamos verifica-se

particularmente em relagao a estruturagao de Contextos de Actividade Motora.

Assim, a atitude de Indiferenciagao associa-se negativamente a organizagao de

Contextos diferenciados, enquanto que as varias modalidades de Diferenciagao

do Ensino se associam positivamente aos Contextos em diferenciagao. As

restantes relagoes entre estes dois sistemas sao coerentes com este resultado.

Outras categorias de pensamento apresentam igualmente relagoes

estaveis quando se toma os parametros duragao e frequencia das situagoes de

exercfcio. As Decisoes Altemativas, os Pensamentos Pre-lnteractivos -

modalidades de instrugao, clima e frequencia e as Preocupagoes Praticas sobre o

Impacto estao neste caso.

O numero de Contextos diferentes utilizados pelos professores apenas

teve uma relagao mais significativa com a Diferenciagao do Ensino, na modalidade

de Objectivos.

16. O 'FEEDBACK' pedagogico apresenta-se como pouco

relacionado com as decisoes de planeamento.

Tal como para a Apresentagao de Tarefas, em termos globais, o

Feedback possui igualmente poucas associagoes com as variaveis da fase

pre-interactiva. Esta assepgao cabe por inteiro a dimensao direcgao do Feedback,

todavia nas outras dimensoes e categorias sao verificadas algumas relagoes

significativas
- e o caso da variavel Indiferenciagao, negativamente associada as

modalidades do Feedback focado, frequ§ncia, especffico, relacionado e nao

relacionado, das Decisoes Altemativas, positivamente associadas as modalidades

frequ§ncia, relacionado e focado, e Pensamentos Pre-lnteractivos sobre

Instrugao, positivamente associados com as modalidades frequencia, especffico e
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focado. As restantes relagoes sao pouco significativas.

Ressalvemos que estas excepgoes foram no sentido de reforgar o

caracter de intencionalidade da acgao docente.

17. Quando tomamos por referenda o EMPENHAMENTO COGNITIVO

do aluno verificamos que o peso das variaveis da fase pre-interactiva e

muito superior as variaveis de processo.

Na realidade, algumas propriedades do processo de pensamento como

as Decisoes Altemativas, algumas categorias do Pensamento Pre-lnteractivo (em

frequencia, conteudos, objectivos e gestao), a Analise da Tarefa, as

Preocupagoes Praticas sobre o Impacto, o caracter de Diferenciagao do Ensino e

as Decisoes Legitimadas pela Experiencia tern fortes relagoes com a taxa de

atengao a informagao por parte dos alunos.

Quanto as relagoes com os restantes comportamentos interactivos,

relagoes igualmente fortes foram observadas com o Empenhamento Academico,

com o caracter de diferenciagao de Contextos e com as Componentes Crfticas

focadas na Instrugao.

18. O EMPENHAMENTO ACADEMICO possui essencialmente

relagoes privilegiadas com a dimensao da intervengao pedagogica

Instrugao, embora tenha algumas associagcies significativas com variaveis da

fase pre-interactiva.

Como referimos, foi observado que o Empenhamento Academico esta

intimamente associado ao modo como o professor apresenta a informagao - o

recurso a meios visuais (em frequencia de episodios e de demonstragao), a

Justificagao dos Objectivos e a caracterfstica de diferenciagao
da instrugao -, com

o Feedback colectivo, focado e relacionado, com o Tempo de Pratica Especffico,

com o ambiente de diferenciagao das situagoes de exercfcio, e com o Tempo em

Organizagao. A excepgao deste ultimo todas as relagoes sao positivas, como e

natural, acompanhando, em geral, os resultados da literatura sobre o ensino e,

especificamente, sobre o ensino em Educagao Ffsica (Siedentop 1983; Carreiro

da Costa 1988).

As relagoes com a estrutura pre-interactiva sao particularmente verificadas

com as Preocupagoes Praticas (positiva com a modalidade sobre o Impacto e

negativa com a modalidade sobre o Proprio), com a Diferenciagao do Ensino
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(negativo com a Indiferenciagao e positivo com a Diferenciagao em Situagoes de

Exercfcio), com a Analise da Tarefa, com os Pensamentos Pre-lnteractivos

(modalidades de estrategias, frequencia e instrugao), com as Decisoes

Legitimadas por Concepgoes e com o Diagnostico Academico.

19. A EXPERIENCIA PROFISSIONAL, no que respeita as duas classes
consideradas -

professores estagiarios e professores com experiencia,

distingue os professores essencialmente em relagao ao perfil

pre-interactivo.

Verifica-se algumas diferengas em relagao aos comportamentos
interactivos (casos da menor frequencia de Feedback nao focado e nao

relacionado, na Apresentagao dos Objectivos aos alunos, de maior percentagem

de Tempo Util e em Instrugao, na Gestao do Tempo de Aula, e de maior taxa de

Empenhamento Cognitivo), no entanto, e em relagao a estrutura pre-interactiva

que se observa maior numero de diferengas entre estes dois grupos de

professores.

20. E nos SISTEMAS DE LEGITIMAQAO DECISIONAL que se observa

uma distingao nftida entre os professores estagiarios e os professores com

experiencia profissional.

Com efeito, as Decisoes Legitimadas pela Experiencia e pelo Planeamento

ilustram significativamente os dois grupos de p/ofessores considerados.

Os professores com experiencia profissional recorrem frequentemente a

sua memoria profissional para a tomada de decisoes pre-interactivas, enquanto

que os estagiarios dependem muito dos documentos de organizagao curricular do

grupo disciplinar
- principalmente dos pianos de Unidade Didactica, onde sao

sistematizadas as decisoes que guiam a sua intervengao pedagogica.

Na ausencia de esquemas de acgao activadas pela memoria, a

especificagao do desenho de instrugao parece comportar-se como um factor

altamente estabilizador para os professores estagiarios, sem pratica profissional

anterior que sirva de referenda. A ausencia de elementos referenciadores do seu

trabalho sera propfcia ao aparecimento do caracter "reprodutor" das experiencias

de ensino - o estagiario reproduzira os modelos de ensino de que foi sujeito, quer

da formagao academica, quer mesma da sua experiencia de aluno em Educagao

Ffsica, aspecto denunciado por Carreiro da Costa (1991b).
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Outras diferengas sao ainda significativas. E o caso da atitude de

diferenciagao do ensino, em que os os estagiarios demonstram uma menor

sensibilidade (no entanto, no Diagnostico de Alunos nao e observado diferengas

significativas), na frequencia de Decisoes Altemativas (abaixo da media na classe

dos estagiarios), e nos Pensamentos Pre-lnteractivos (modalidades de gestao,

frequencia, numero de categorias referidas, instrugao e objectivos).

E curioso o resultado nesta ultima modalidade, ja que sao os estagiarios

que apresentam geralmente os objectivos da aula aos seus alunos. Este resultado

pode ser justificado pelo facto de, atraves de um retorno aos protocolos de

analise, os estagiarios denotarem um comportamento mais "burocratico" -

especificam os objectivos, apresentam-nos aos alunos, mas nao os justificam, ao

contrario dos professores experientes que, embora nem sempre apresentem os

objectivos, aqueles que o fazem, justificam-nos aos seus alunos.

Estas constatagoes sugerem-nos uma outra diferenga, alias apontada na

literatura:

21. Os professores com experiencia apresentam uma MAIOR

COMPLEXIDADE NO PROCESSO DE PENSAMENTO, quando comparados

com os seus colegas estagiarios, em infcio de carreira profissional.

3. RECOMENDACOES E PROPOSTAS DE INVESTIGAQAO FUTURAS

Para terminar, gostarfamos de deixar algumas reflexoes finais, enunciadas

sob a forma de preocupagoes, dizendo respeito, quer a formagao de professores,

quer a propostas de investigagao futuras. Estas reflexoes sao-nos sugeridas na

sequdncia deste estudo, dos seus resultados e conclusoes, e tb. dos

procedimentos empregues.

RECOMENDAQOES PARA A FORMAQAO DE PROFESSORES

Assim, quanto a formagao dos professores, e em particular na formagao

de professores de Educagao Ffsica, pensamos que este trabalho esta,

acreditamos, numa posigao favoravel para analisar alguns aspectos desse

percurso, ate por abranger duas amostras
de professores em fases diferenciadas

da carreira profissional
- docentes com experiencia de ensino, todos ja

profissionalizados, e professores estagiarios, na primeira etapa da carreira

profissional, e, duplamente, na situagao de alunos do ultimo ano da Licenciatura
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em Ensino para a disciplina de Educagao Ffsica.

Assim, a ligagao entre Pensamento e Acgao na fungao docente, ponto
fulcral deste trabalho, sugere-nos que, na formagao inicial, so um efectivo modelo

integrado de formagao, organizado numa Licenciatura em Ensino em que as

varias componentes de formagao (componentes cientffica especffica, de Ciencias
da Educagao, e de pratica pedagogica) sejam estruturadas a partir de

competences de ensino a ser dominadas, permite uma ligagao verdadeiramente
potenciada.

Esta ideia nao e inteiramente nova, mas o facto e que a realidade ainda

esta longe de beneficiar deste conhecimento. O contrario significant a construgao
de um Piano Curricular ao arrepio das orientagoes da teoria de formagao de

professores, composto por tematicas e disciplinas justapostas, com criterios

outros que nao sejam a qualidade do perfil de formagao em relagao a fungao
docente, orientadois pelos resultados proporcionados pela investigagao.
Parafraseando Bennett (1978), esta proposigao constitui ainda um sonho.

Outra ilagao possfvel e a aplicagao dos metodos da Psicologia Cognitiva
na propria formagao inicial de professores, no sentido de valorizar as

representagoes sobre a pratica e sobre o processo decisional de ensino.

Para tal, e necessario reabilitar a formagao didactica - foco principal da

preparagao para ensinar, proporcionando os instrumentos teoricos,

metodologicos e praticos que tornem o futuro professor apto a "ensinar", antes

ainda do Estagio Pedagogico.

Com efeito, o Estagio Pedagogico nao devera ser considerado apenas

como o primeiro ano de pratica profissional, mas sim como um ano em que possa

ser possfvel adquirir grande parte da experiencia docente - a qual, iria ser

adquirida "naturalmente", decorridos alguns anos de pratica.

Trata-se de proporcionar as oportunidades formativas necessarias ao

estagiario para que ele possa aceder "mais depressa" ao estadio de professor

experimentado.

Para tal, e necessario, actuar na dimensao da antecipagao cognoscitiva

e no "programa" de intervengao pedagogica do estagiario, promovendo o ensino

reflexivo e dando significado as experiencias de ensino "mais bem sucedidas", a

fim de transformar essas percepgoes em instrumentos de trabalho e em rotinas de
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ensino, dando-lhe seguranga e aumentando consideravelmente a eficacia do

estagiario como docente.

No ambito da formagao continuada, e para os professores ja em

exercfcio, mais do que planear acgoes de formagao, tentando "ensinar" as ultimas
descobertas proporcionadas pela investigagao, ha que dar significado as suas

atitudes e comportamentos, partindo da sua vivencia e pratica pedagogica,
levando os professores a "observar" os seus pensamentos, bem como as suas

implicagoes e efeitos na sala de aula.

RECOMENDAQOES PARA A INVESTIGAQAO

Em relagao a propostas de investigagao futuras, na direcgao da linha de

investigagao em que se relaciona pensamento e acgao na acgao docente, varias
vias podem dar resultados de pesquisa interessantes.

Uma via consiste no estudo das relagoes entre concepgoes, teorias

implfcitas ou representagoes dos professores e a sua intervengao pratica. Podera

determinar-se o papel efectivo que o piano conceptual joga sobre a actividade

pratica de ensino, ou, dito de outra forma, ate que ponto a pratica pedagogica
podera influenciar esse piano conceptual. Aqui o estudo de casos pode constituir

um instrumento metodologico a utilizar.

Outra via consiste no retomar do paradigma processo-produto,

alargado as variaveis decisionais, na logica positivista dos estudos

processo-produto, abrangendo as decisoes pre-interactivas ou de planeamento, e

as decisoes interactivas de ensino (embora estas ultimas precisem ainda de ser

melhor estudadas). O objectivo seria responder a questao: Que decisoes

promovem um ensino eficaz?

O conhecimento sobre a materia de ensino, a atitude de diferenciagao do

ensino, as rotinas interactivas de organizagao e gestao da aula, ou as

preocupagoes praticas, sao exemplos de variaveis que merecem ser estudadas.

Mais particularmente, podemos referir o interesse investigative da

influencia do conhecimento sobre a materia na actividade substantiva de ensino

na sala de aula, nomeadamente, ao nfvel da dimensao Instrugao.

Se a pertinencia e um correcto diagnostico dos alunos, em relagao as

suas necessidades educativas, parece constituir a base das restantes decisoes de
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ensino, no sentido da estruturagao e condugao de situagoes de ensino destinadas
a suprir as insuficiencias detectadas face aos objectivos educativos, entao esta

variavel merece ser analisada com um cuidado muito especial.

Se a atitude de diferenciagao do ensino parece ser decisiva, no sentido da
promogao da participagao produtiva de todos os alunos que compoem a turma e

das aprendizagens escolares dos alunos que "escapam" ao padrao medio, entao
a complexidade de lidar ao mesmo tempo com alunos e grupos de nfvel diversos,
com objectivos, situagoes de exercfcio ou estrategias diferenciadas torna-se um

instrumento essencial. Dotar os professores, ainda na formagao academica inicial,
de propostas de trabalho e de solugoes ja ensaiadas por outrem parece

imprescindfvel.

Assim, os estudo dos mecanismos de diferenciagao do ensino e das

praticas que os suportam parece constituir uma direcgao de pesquisa a realgar.

Um outro aspecto importante a estudar e o da implementagao das rotinas

de instrugao ou de gestao, com reflexos na disciplina e organizagao dos alunos,
desde os primeiros dias do ano escolar e sua influencia numa unidade didactica

ou sequencia de ensino.

Embora este estudo nao se debruce sobre os processos de

pensamento do aluno, e, fazendo um paralelismo com os processos de

pensamento do professor, pensamos que e. importante caracterizar nao so o

comportamento interactivo do aluno nas actividades de aprendizagem, mas tb. o

significado que os comportamentos de ensino do professor e as actividades na

sala de aula nele suscitam.

Finalmente, gostarfamos de referir que, muitas vezes, nao faz muito

sentido observar o comportamento interactivo (e tb. os processos decisionais

envolvidos), esquecendo, quer o envolvimento contextual proximo do acto de

ensino/aprendizagem, quer a sequencia completa de ensino em que a aula (ou

aulas) se insere.

Por exemplo, o facto de uma aula se situar no princfpio, no meio ou no

final da unidade de ensino respectiva, altera completamente o sentido e as

implicagoes das decisoes de ensino tomadas pelo professor.
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ANEXO 1

ENTREVISTA PRE-AULA

GUIAO DE QUESTOES

1 . Quais as suas preocupagoes para a aula de hoje?

2. Que efeitos pretende nos alunos com esta aula?

3. Vai avaliar os alunos? Como?

4. Como caracteriza os alunos desta turma? Existem alunos ou

caracterfsticas que meregam um relevo especial?

5. Que preocupagoes teve em relagao aos materiais?

6. As suas estrategias de ensino poderao colocar problemas? Porqu§?

7. Quais os conteudos para esta aula? Porque?

8. Quais os aspectos que podem ser.mais crfticos nesta aula?

9. Face a esses aspectos crfticos que altemativas possui?
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ANEXO 2

ENTREVISTA POS-AULA

GUIAO DE QUESTOES

1 . Gostou da aula? Porque?

2. Que aspectos ou factos mais destacaria nesta aula?

3. O que destacaria em relagao aos alunos? Porque?

4. Em relagao aos materiais utilizados o que tern a salientar?

5. Acha que as estrategias resultaram? Porque?

6. As situagoes de exercfcio e conteudos estavam adequadas ao nfvel dos

alunos? Porque?

7. Os objectivos que tinha em mente foram atingidos? Porque?

8. Se tivesse que dar esta mesma aula alteraria alguma coisa? Porque?

9. Face a estes aspectos que pensa fazer para a proxima ou proximas

aula?
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ANEXO 3

SISTEMA DE ANALISE ESTRUTURA DE PENSAMENTOS E DECISOES
PRE-INTERACTIVAS

I - CATEGORIAS, DEFINIQOES E EXEMPLOS DE CODIFICAQAO:

1. AVALIAQAO DE ALUNOS (PPI av) - referenda a utilizagao de tecnicas
ou procedimentos de avaliagao - inicial ou de pre-requisitos, formativa e final em

relagao a aprendizagem dos alunos. Ex.:

-

"[...] nos na Unidade Didactica definimos dois exercicios-chteho."

(decisao que referenda tb. a existencia de um planeamento conjunto no grupo de

EF - Decisoes Legitimadas pelo Planeamento);

2. CLIMA (PPI cli) -

procedimentos ou preocupagoes relativas ao

ambiente psicossocial e de relagao em que decorre a aula. Ex.:

-

"[...] dar 'feedbacks', normalmente positivos, ou talvez ate em genero de

brincadeira [...]".

3. CONTEUDOS (PPI con)
- enunciados relativos a selecgao, sequ§ncia,

quantidade e caracterfsticas especfficas das materias de ensino, actividades ou

situagoes de pratica, excepto as decisoes de definigao de objectivos. Nao foram

codificadas as referencias a temas de UD. Ex.:

- "[...] para ja vou fazer um exercfcio de passe de dedos, vou tentar

vehficar como e que esta a situagao. Se estiver estabilizada [...]".

4. DISCIPLINA (PPI dis)
- referenda a pensamentos ou decisoes sobre a

organizagao, controlo e manutengao dos alunos em comportamentos

apropriados, ou em relagao a ocorrencia de comportamentos inapropriados. Ex.:
"

- "[...] e eles dispersam-se muito, langam bolas ao cesto, driblam,

demoram muito tempo a parar, apesar de haver grande insistencia desde o

principle do ano."

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO (PPI est) -
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constructos mais gerais sobre as abordagens estabelecidas para o ensino e a

aprendizagem ou a utilizagao de estilos ou estrategias particulares. Estas decisoes

podem nao se constituir como tomadas de decisao explfcitas, encontrando-se,
neste caso, consubstanciadas nas restantes decisoes mais particulares. Por

vezes, e diffcil de dissociar ou separar quando acabam as decisoes sobre as

estrategias de ensino e comega as estrategias de aprendizagem. Ex.:

- "Em todas as situagoes ha um ou mais tipos de dificuldade. No

enrolamento a frente e no apoio invertido ha duas situagoes."
- estilo de ensino

inclusive segundo a classificagao de Mosston (1981).

6. GESTAO - decisoes e pensamentos sobre a organizagao das

actividades. Sub-categorias consideradas:

6.1. MATERIAL (PPI ges) - proposigoes sobre a selecgao, montagem,

utilizagao ou avaliagao de instalagoes, espagos, equipamentos e materiais para a

E.F.. Ex.:

-

"[...] a preocupagao essencial e gerir os dois espagos que vou ter.";

"[...] e depois e a questao das bolas para uma situagao da aula em que vao estar

divididos - num dos grupos e uma bola para cada aluno, no outro grupo nao."

6.2. ORGANIZAQAO DE ALUNOS - decisoes e pensamentos relativos a

formagao de grupos de trabalho e disposigao dos alunos nos espagos, materiais

e tarefas. Ex.:

-"[...] num dos grupos e uma bola para cada aluno, no outro grupo nao

[...]".

6.3. REGRAS - estabelecimento de regras de participagao dos alunos ou

de rotinas nestes ou nas actividades. Ex.:

- "[...] tentei combinar com eles um sinal -

portanto, um apito, eles ficam

no seu lugar para eu falar"

6.4. TEMPO - decisoes e preocupagoes relativas a especificagao do

tempo de aula ou a sua optimizagae
Ex.:

- "[...] nao gosto de ver ninguem parado, tudo tern que estar em

actividade, mesmo nas mudangas de actividade procuro que eles se organizem
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rapidamente." (constructo que referenda uma pre-concepgao).

6.5. OUTRAS decisoes relativas a Gestao.

7. INSTRUQAO (PPI ins) - decisoes e pensamentos sobre procedimentos
relativos a acgao directa do docente de orientar e conduzir as aprendizagens.
Contem as seguintes sub-categorias:

7.1. ALUNOS COMO AGENTES DE ENSINO - referenda a utilizagao de

alunos para demonstrar ou servir de monitores. Ex.:

-

"[...] geralmente no fim, costumo pedir a alguns, ou a todos consoante o

tempo, para exemplificar e criar o seu proprio movimento, e todos imitam esse

movimento."

7.2. APRESENTAQAO DA INFORMAQAO
- decisoes e pensamentos

sobre os episodios de apresentagao e estruturagao da materia aos alunos. Ex.:

-

"[...] depois vou ali para o quadro onde vou, mais uma vez, relembrar o

sistema de rotagao e de marcagao de pontos."

7.3. 'FEEDBACK' -

reacgao do professor a prestagao do aluno. Ex.:

- "[...] costumo estar sempre a inte/vir, a dar 'feedback', normalmente

positivos."

7A. SUPERVISAO - decisoes sobre o controlo das actividades de

aprendizagem dos alunos, exceptuando as referencias a Feedback. Ex.:

- "[...] vou estabelecer um sistema de rotagao, vou passar por todos os

grupos e informar os grupos todos."

7.5. OUTRAS decisoes relativas a Instrugao.

8. OBJECTIVOS (PPI ob)
- decisoes sobre metas propostas para a

actividade.

9. OUTRAS decisoes (PPI out) nao enquadradas nas categorias

anteriores.
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ANEXO 4

SISTEMA DE ANALISE DIAGNOSTICO DE ALUNOS PRE-INTERACTIVO

I - CATEGORIAS, DEFINIQOES E EXEMPLOS DE CODIFICAQAO:

A - DIMENSAO ESPECIFICAQAO -

qualidade do diagnostico de alunos

ser mais ou menos explfcito e precise Para isso foram criadas duas categorias:

Diagnostico Especffico e Diagnostico Generico.

1. GENERICO (Diag gen) -

avaliagao global da turma ou dos alunos. Exs.:

- "Pronto, tern alguns erros ate nos gestos tecnicos [...]"; "[...] mas em

jogoja fazem algumas coisas."

2. ESPECIFICO (Diag esp)
-

qualidade do diagnostico ser concreto em

relagao a precisao de erros, dificuldades ou criterios de sucesso nas tarefas

motoras, ou em relagao as insuficiencias ou suficiencias pessoais e educacionais

dos alunos. Ex.:

- "O aluno recusa-se a realizar o apoio invertido porque tern medo."

3. INDETERMINADO - na impossibilidade de codificagao

B - DIMENSAO FOCO -

para alem especificidade dos enunciados, o

professor pode referir-se a aspectos de ordem academica, comportamental ou a

outros aspectos:

4. ACADEMICO (Diag ac)
- caracterfsticas focadas que se prendem com

as aprendizagens programaticas em Educagao Ffsica. Ex.:

- "Elesja fazem a leitura dojogo \ ja naojogam a toa, \ ja nao aglomeram

sobre a bola." [cada caracterfstica foi contabilizada como uma unidade].

5. COMPORTAMENTO (Diag com) -

aspectos que se prendem com

factores da participagao nos pianos pessoal, social e emotional do aluno, ou

ligados a dimensao disciplina/indisciplina na sala de aula. Ex.:
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- "Eles sao bonzinhos, | dao-se bem uns com os outros [...]".

6. OUTRO/INDETERMINADO - na impossibilidade de codificagao nas

categorias anteriores.

C - DIMENSAO INDIVIDUALIZAQAO -

grau de identificagao e de

particularizagao dos problemas e dificuldades dos alunos, tornados

individualmente, em relagao a grupos de alunos ou a turma no seu conjunto.

7. TURMA (Diag t) - referenda a caracterfsticas da turma ou dos alunos

no seu conjunto. Ex.:

- "Esta turma ja tern um nivel ... nao e o nivel inicial [...]".

8. GRUPO (Diag gr)
- refere-se a grupos de alunos. Ex.:

- "Gostei da prestagao daquele grupo que melhorou bastante."

9. ALUNO (Diag al)
-

precisa caracterfsticas, perfis e estados de

desenvolvimento ou de aprendizagem de alunos. Ex.:

- "[...] os dois alunos tiveram comportamentos-desvio"; "O aluno

recusa-se a realizar o apoio invertido porque tern medo."

II - EXEMPLO DE CODIFICAQAO DE UMA ENTREVISTA

(P1 7/1 ) CONSTRUCTOS - DIAGNOSTICOS

G_A_T 1 . Esta turma tern um nfvel ... nao e o nfvel inicial

G_A_T 2. ja um nfvel, digamos, intermedio de evolugao no jogo

G_A_T 3. ja fazem bastantes coisas em termos analfticos.

E_A_T 4. Pronto, tern alguns erros ate nos gestos tecnicos,

G_A_T 5. mas em jogo ja fazem algumas coisas

G_A_T 6. Ja cumprem,

E_A_T 7. ja olham para o jogo,

E_A_T 8. ja nao jogam a toa,

E_A_T 9. ja nao driblam,

E_A_T 10. ja nao aglomeram muito sobre a bola,

E_A_T 11. jadispersam.

-j 2. ja fazem uma serie de coisas em relagao ao jogo ( = 5)
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13. e situam-se um relagao ao jogo, ja nao num nfvel inicial (=1)
14. ja a um nfvel mais avangado de jogo, digamos assim. (= 2)

G_C_T 15. nesta altura, esta turma agora esta numa fase melhor

G_C_A 16. a custa de alguns alunos que safram no 2$ perfodo.
17. Esta turma agora esta numa fase boa, (=15)
18. safram alguns alunos (=16)

E_C_A 19. que eram alunos-problema

E_C_T 20. e praticamente agora qualquer estrategia quase que sempre da

resultado.

E_A_T 21 . Portanto, nao tenho problemas de disciplina com esta turma,

raramente, um ou outro so, esporadico
22. e penso que nao vou ter problemas. (=21)

E_A_T 23. Estes conteudos surgem porque me parece que sao a necessidade

deles nesta altura.

E_A_T 24. e parece-me que e a desmarcagao que eles estao a necessitar de

fazer mais.

25. Eles ja fazem a leitura do jogo, vamos la, (= 7)

26. e agora parece-me que esta na altura de eles aplicarem a

desmarcagao. (= 24)

E_C_A 27. Na turma jogam alguns alunos que faltaram nas primeiras aulas,

28. e que tern vindo a nao fazer as aulas, ( = 27)

E_C_A 29. e que provavelmente hoje vao aparecer e nao tern equipa.

ECT 30. E vai surgir aqueles problemas em termos de organizagao antes do

jogo,

G_C_T 31. e sempre um pouco problematic© nesta turma, nesta e nas outras tb.

32. esta turma esta reduzida agora (=16)

ECA 33. ja tive alguns em que tive mas experiencias com os alunos a arbitrar
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ANEXO 5

SISTEMA DE DIFERENCIAQAO DO ENSINO PRE-INTERACTIVO

I - CATEGORIAS, DEFINIQOES E EXEMPLOS DE CODIFICAQAO:

1. ENSINO DIFERENCIADO. Intengao de promover um ensino mais

individualizado e ajustado as caracterfsticas ou nfveis dos alunos. Esta intengao

pode manifestar-se de varias formas:

1.1. OBJECTIVOS (Dif Ob) diferenciados para os alunos. Ex.:

-

"[...] que os alunos se vao apercebendo cada vez mais com a execugao

dos gestos tecnicos de uma forma mais correcta, nao estando tao

desconcentrados naquilo que estao a fazer, estando mais empenhados e

percebendo aquilo que sao os conceitos fundamental's dos gestos tecnicos. No

outro grupo, em jogo, introduzir alguns conceitos fundamental's em jogo, como o

drible pelo corredor central, alem da ocupagao dos espagos, da marcagao

homem a homem -

que ja foi feita nas aulas anteriores, mas tb. a ocupagao

racional do espago no ataque, com 5 jogadores abertos, e e fundamentalmente o

drible pelo corredor central, com a posigao dos lateral's e dos outros elementos."

1.2. TAREFAS DE APRENDIZAGEM ou situagoes de exercfcio (Dif SE)

diferentes ou modificadas para alguns alunos, embora os objectivos sejam os

mesmos. Ex.:

- "Se eu vir que ha, no geral a turma esta a reagir bem aos exercicios de

manchete, e que haja alguns alunos que nao estejam a reagir tao bem, vamos

tentar o velho truque da parede
- ver se eles conseguem controlar o movimento

em.relagao a parede."

1.3. ESTRATEGIAS DE ENSINO (Dif Est)
- procedimentos do professor

diferenciados para os seus alunos.
Ex.:

- "[...] feita esta 1- abordagem [...] se nao houver de facto uma

progressao considerada satisfatoria
da parte de todos os alunos e de alguns em

especial, terei que fazer um trabalho mais individualizado e recorrer a outras

estrategias, no sentido que eles ultrapassem, de facto, essas dificuldades

252



maiores."

2. ENSINO INDIFERENCIADO (Indif) -

nao ha referenda a intengao
pedagogica de diferenciagao do ensino.
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ANEXO 6

ANALISE DO TEMPO DE AULA - ATA (adaptado)

I - CATEGORIAS, DEFINIQOES E EXEMPLOS DE CODIFICAQAO:

1. INSTRUQAO (Tins) -

episodios de intervengao verbal (incluindo as

intervengoes nao verbais, como p. ex., a demonstragao, bem como as mistas ou

audio-visuais) do professor para toda a turma, relativas a materia de ensino -

episodios iniciais, intermedios e de condusao da aula.

E contabilizado nesse tempo o questionamento do professor, bem como

as intervengoes verbais dos alunos, desde que relativas a materia de ensino. Em

geral, considera-se Tempo em Instrugao quando a informagao se dirigir a, pelo

menos, 50% dos alunos da turma. As situagoes em que um aluno e utilizado como

agente de ensino ou como fonte de informagao - as demonstragoes iniciais ou as

exemplificagoes, desde que surjam como solicitagoes do professor,
consideram-se como Instrugao. Tb. serao consideradas como fonte de

informagao a utilizagao de outros meios visuais.

2. ORGANIZAQAO DA CLASSE (T org cl)
-

episodios em que a

intervengao do professor, geralmente de orrjem verbal, regula as condigoes de

funcionamento da classe, nomeadamente, dando indicagoes sobre colocagao e

deslocamentos doa alunos, transporte de materiais, formagao de grupos e

indicagoes sobre o local e regras de funcionamento das situagoes de exercfcio.

Esta categoria engloba ainda as situagoes em que o professor, mesmo

com a ajuda de alunos, acompanha e direcciona a regulagao das condigoes de

organizagao da classe.

3. CLASSE ORGANIZA-SE (T cl org) - episodios em que os alunos se

preparam para a realizagao das situagoes de exercfcio, procedendo a formagao

de grupos, lidando com o material a ser utilizado, deslocando-se para se reunirem

num determinado local, para ocuparem o lugar de realizagao de uma tarefa ou

para transitarem de local.

Regista-se o tempo nesta categoria desde o final do episodio anterior, que

pode ser qualquer das outras categorias, desde que os alunos estejam em
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transigao para uma qualquer actividade, ou ate que o professor introduza uma

outra fungao de ensino.

4. PRATICA (TPrat) -

episodios em que mais de 50% da classe esta

centrada em tarefas motoras prescritas pelo professor.

Durante o tempo de pratica o professor pode ter varios comportamentos
de ensino: observar a pratica dos alunos, fomecer 'feedback' a alunos, a grupos
ou a toda a turma (aqui, o criterio seguido e desde que os alunos permanegam

em actividade motora), proporcionar reacgoes de afectividade aos alunos, como

encorajar, elogiar, corrigir comportamentos desviantes, etc..

Esta categoria geral tern duas sub-categorias:

4.1. PRATICA NAO ESPECIFICA (TP n esp) -

tempo de pratica dedicado

a actividades de aprendizagem nao relacionadas directamente com os objectivos

propostos pelo professor para a aula.

Algumas das actividades iniciais, de aquecimento estao inclufdas nesta

categoria, desde que satisfagam o requisito anterior.

4.2. PRATICA ESPECIFICA (TP esp)
-

tempo de pratica dedicada a

actividades de aprendizagem substantivas e directamente relacionadas com os

objectivos e conteudos proprios da aula.

Deverao ser inclufdas nesta categoria as actividades de aquecimento

especfficas. O criterio seguido e que utilizam as estruturas ou padroes motores

dos conteudos, no sentido e na direcgao dos objectivos propostos.

5. OUTROS (T out)
- episodios nao contemplados nas categorias

anteriores, ou que ocorrem fora do perfodo de pratica, e que impliquem a

interrupgao da actividade motora de pelo
menos 50% da turma.

De entre as varias possibilidades, e como exemplificagao, encontram-se

nesta categoria, p. ex., os episodios de disciplina/indisciplina
em que o professor

interrompe a actividade em curso na aula, ou os episodios de eleigao de alunos

para cargos escolares ou para representagoes
da turma.

II - FICHA EXEMPLO
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ANEXO 7

SISTEMA DE ANALISE MULTIDIMENSIONAL DE APRESENTAQAO DA
INFORMAQAO

Y

I - CATEGORIAS, DEFINIQOES E EXEMPLOS DE CODIFICAQAO:

A - DIMENSAO DIFERENCIAQAO DO ENSINO -

pretende-se
caracterizar o tipo de situagoes de ensino/aprendizagem propostas em relagao ao
ambiente de individualizagao do ensino.

1. SITUAQOES DIFERENCIADAS (Apr T dif) -

intervengao do professor
em que existe uma preocupagao de diferenciar o ensino, no sentido de o ajustar
as capacidades dos alunos.

1.1.OBJECTIVOS e/ou SITUAQOES DE EXERCICIO diferentes para os

alunos.

1.2.CRITERIOS DE SUCESSO diferentes, embora com as mesmas

situagoes de exercfcio.

1.3. OUTRAS - outros procedimentos e formas encontradas pelo

professor, em que atende a diferenciagao do ensino para os seus alunos.

2. SITUAQOES INDIFERENCIADAS (Apr T ind), em que nao ha

referenda a diferenciagao do ensino.

B - DIMENSAO CANAL DE COMUNICAQAO
-

respeita a forma de

apresentagao da informagao pelo professor, a qual pode revestir varias formas:

3. VERBAL (Apr T or)
-

apresentagao de tarefas pelo professor

exclusivamente sob a forma oral.

3.1. COMPONENTES CRITICAS (Comp Cr) - interessa-nos analisar o

grau de precisao e de especificagao da informagao, registando-se as

Componentes Crfticas das tarefas apresentadas pelo professor, e apenas as

relativas as actividades especfficas. Ex.:

- "Ora bem, o exercfcio e, na rede, na rede, 2 a 2, frente a frente, com tres

257



toques, so passe de dedos, tres toques, e enviar de um para o outro. Vamos

tentar fazer algumas vezes sem deixar cair a bola no chao. Nao agarram a bola,
nao agarram bola em caso algum, deixa a bola cair no chao, e vamos tentar tocar
a bola a frente (Filipa, toma atengaol), tentar tnr.ar a hola a frenta da nah*Ca a

(rente, e em p/ma da cahega sem a palma das mans, esta?". Neste caso, a

sublinhado estao as Componentes Crfticas presentes no discurso do professor.

3.2. REFERENCIA AO OBJECTIVO DA AULA (Apr Ob) - referenda ou

chamada do objectivo proposto para a aula.

3.3. JUSTIFICAQAO (Just Ob)- dados que situam as actividades da aula

em relagao com as experiencias anteriores ou posteriores, seja ainda com as

actividades de extensao curricular, que exprimem a utilidade das actividades da

aula.

4. DEMONSTRAQAO (Demons) -

apresentagao verbal de tarefas

acompanhada de demonstragao, a qual constitui uma intervengao em que se

utiliza um modelo da prestagao motora pretendida, destinado a ajudar os alunos a

melhor compreender a mensagem.

4.1. MEIO DE DEMONSTRAQAO - fonte utilizada:

4.1.1. O PROFESSOR - nesta categoria sao tb. inclufdas as

demonstragoes em que o professor executa sonjuntamente com um aluno.

4.1.2. O ALUNO demonstra.

4.1.3. MEIOS AUXILIARES - o professor apresenta as tarefas de forma

verbal, utilizando ainda sequencias fotograficas, graficos, esquemas no quadro,

etc..

4.2. MODELO - a demonstragao pode referir-se a:

4.2.1. TOTALIDADE da tarefa ou gesto motor.

4.2.2. PARTE da tarefa ou gesto motor.

4.3. NUMERO de demonstragoes de cada elemento.

II - EXEMPLOS DE FICHAS UTILIZADAS
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SISTEMA DE ANALISE MULTIDIMENSIONAL DE APRESENTAGAO DA INFORMACAO
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COMPONENTES CRITICAS
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ANEXO 8

SISTEMA DE OBSERVAQAO DO CONTEXTO DE ACTIVIDADE MOTORA -

OCAM (adaptado)

I - CATEGORIAS, DEFINIQOES E EXEMPLOS DE CODIFICAQAO:

A - DIMENSAO DIFERENCIAQAO - ambiente pedagogico em que

decorre as situagoes de exercfcio, o qual pode ser diferenciado ou indiferenciado.

1. DIFERENCIADO (Cont dif) - situagoes de ensino/aprendizagem criadas

pelo professor, em que adopta uma aprendizagem mais individualizada,

promovendo situagoes de exercfcio mais ajustadas aos nfveis de capacidade dos

alunos. A diferenciagao pode consistir em:

1.1. OBJECTIVOS e/ou SITUAQOES DE EXERCICIO;

1.2. CRITERIOS DE SUCESSO, embora com as mesmas situagoes de

exercfcio;

1.3. OUTRAS FORMAS DE DIFERENCIAQAO, como p. ex., tempos

desiguais atribufdos a tarefas ou actividades.

2. INDIFERENCIADO (Cont ind)
- os alunos participam em tarefas

comuns a globalidade da turma, em simultaneo ou alternadamente, nao havendo

referenda a diferenciagao da aprendizagem.

B - DIMENSAO ORGANIZAQAO DA TURMA - formas de enquadramento

dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Igualmente serao objecto de analise

apenas as situagoes de ensino/aprendizagem especfficas.

3. DISPERSA - situagoes de pratica em que os alunos realizam

isoladamente as tarefas sem integrarem qualquer formagao.

4. EM FORMAQAO
- os alunos realizam as tarefas nao isoladamente,

mas integrados numa formagao: coluna, fileira, xadrez, vaga, cfrculo, percurso,

etc..
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5. EM GRANDES GRUPOS - a turma e dividida em dois grupos,

trabalhando-se, altemadamente ou em dissincronia, as mesmas tarefas de

aprendizagem ou com ajustamentos variados -

tempo de aprendizagem atribufdo

desigual, criterios de sucesso diferentes, etc.. Muitas vezes, a forma de

organizagao dos alunos varia nos dois grupos.

6. EM PEQUENOS GRUPOS - os alunos realizam tarefas identicas em

pequenos grupos (consideram-se as situagoes em que existam, pelo menos, tres

grupos).

7. POR ESTAQOES - os alunos realizam tarefas que nao sao identicas

para toda a turma. Todavia, atraves do sistema de rotagao, todos os alunos

acabam por realizar as mesmas estagoes.

8. EM PARES - os alunos realizam as tarefas com um companheiro, o

qual desempenha o papel de ajudante, de componente, ou de corrector do

executante. Algumas situagoes de organizagao em trio sao categorizadas nesta

categoria, desde que satisfagam o requisito de ensino recfproco.

9. OUTROS - forma de organizagao nao enquadravel nas anteriormente

definidas.

II - FICHA EXEMPLO (pag. seguinte)
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ANEXO 9

SISTEMA DE ANALISE DO 'FEEDBACK* PEDAGOGICO

I - CATEGORIAS, DEFINIQOES E EXEMPLOS DE CODIFICAQAO:

A - DIMENSAO CONTEUDO -

respeita a componente da actividade a que

se refere a retroacgao do professor.

1. ESPECIFICO (Fb esp)
- o feedback reporta-se a uma actividade

substantiva, directamente relacionada com os objectivos e conteudos proprios da

aula. Incluem-se nesta categoria as actividades de aquecimento especfficas, i.e.,

que utilizam os conteudos a tratar na aula ou esquemas motores implicados.

2. NAO ESPECIFICO (Fb n esp)
-

retroacgao proporcionada sobre uma

actividade nao especffica de aprendizagem.

B - DIMENSAO CONGRUENCIA - pretende-se saber a natureza da

relagao entre o feedback e a informagao de instrugao colectiva de apresentagao

da tarefa proporcionada. Assinale-se ainda que apenas os feedbacks relativos a

actividades especfficas serao orjjecto de analise nesta dimensao.

3. RELACIONADO (Fb rel)
- retroacgao que se relaciona directamente

com os aspectos crfticos focados pelo professor, quer na informagao de instrugao

inicial, quer em informagoes de instrugao intermedias.

4. NAO RELACIONADO (Fbn rel) - retroacgao que se reporta a aspectos

ou componentes crfticas nao mencionados pelo professor na informagao de

instrugao. Ex.:

- "Tu estas sobre a linha de fundo, se tu estivesses aqui dentro tinhas-te

apercebido que esta bola ia fora. Estas a perceber, Tiago? Devemos estar

sempre um metro para ca da linha de fundo."

Neste caso, aquando da Instrugao o posicionamento dos jogadores em

campo nao foi abordado. O feedback teria sido Relacionado se o professor

tivesse referido a seguinte Componente Crftica hipotetica na Instrugao:
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- "Em jogo devemos estar dois passos para dentro da linha, pois as bolas

que nos passam a altura da cabega vao para fora."

5. INDETERMINADO - na impossibilidade de categorizagao, por

dificuldades de audigao na gravagao, ou por serias duvidas de categorizagao,
deve ser utilizada esta categoria.

C - DIMENSAO EXPLICITAQAO - diz respeito a qualidade do feedback

ser mais ou menos discriminative preciso e explfcito em relagao as tarefas

motoras propostas.

6. FOCADO (Fb foe) - o professor apresenta uma exacta prescrigao ou

precisa aspectos da execugao do aluno para a melhoria da tarefa motora, quer se

trate de actividades de aprendizagem especfficas, quer sejam actividades nao

especfficas. Ex.:

- "Procura olhar em frente, nao olhes para a bola."

7. NAO FOCADO (Fb n foe) - feedback generico ou muito geral, nao

discriminando factores ou aspectos crfticos da prestagao. Ex.:

- "Nao esta la assim muito bem feito, faz melhor."

8. INDETERMINADO - na impossibilidade de codificagao

D - DIMENSAO DIRECQAO - respeita a quern se dirige a retroacgao.

9. a TURMA (Fb t)
- a toda a classe.

10. ao GRUPO (Fb g)
- a um conjunto de alunos ou a um grupo.

11. ao ALUNO (Fb al), tornado individualmente.

Como criterio de registo, deve assinalar-se como varios feedbacks a

situagao em que haja 2 ou mais retroacgoes seguidas num mesmo episodio de

ensino, bem como no caso da existencia de um ou mais ciclos de feedback ao

mesmo aluno. Ex.:

- "Mario, devagar, agora que eu quero ver isso como deve ser. Coloca-te

la na posigao!" [o aluno coloca-se em posigao para servir em voleibol] | 7sso
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mesmo, e agora esse brago vai ao encontro da bola, isso vamos!" [o aluno

atende as directivas do professor e faz o servigo] | 7sso, esta melhor!" [Feedback
de resultado do professor]. Neste caso, existe um episodio, que durou 10 seg.

(dos 28' 32" aos 28' 42" de uma aula), com tres ciclos de feedback.

O feedback quinestesico foi considerado Relacionado e Focado, quando
a acgao motora exterior do professor o indiciava.

O feedback avaliativo simples categorizara-se como feedback nao

relacionado com a Instrugao e nao focado.

Nao devera ser registado como feedback as reacgoes de Afectividade do

professor e que nao se refiram a prestagao do aluno. Ex.:

- "Ena, estas a progredir, Joana!"

Nao deverao tb. ser registados como feedback os comportamentos de

ensino que tenham a ver com o clima da aula, com a organizagao ou as reacgoes
do professor a comportamentos fora da tarefa ou de modificagao da tarefa por

parte do aluno.

II - FICHA EXEMPLO
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ANEXO 10

ANALISE DA PARTICIPAQAO DO ALUNO - APA

I - CATEGORIAS, DEFINIQOES E EXEMPLOS DE CODIFICAQAO:

1. ATENQAO A INFORMAQAO (Al)
- refere-se ao empenhamento

cognitivo do aluno em relagao a informagao de conteudo prestada pelo professor.
E registado o tempo em que o aluno esta atento a instrugao fornecida pelo

professor -

instrugao de conteudo e feedback, nao se contabilizando as

informagoes de organizagao ou episodios de clima e disciplina. Este estado e

induzido atraves dos sinais exteriores do aluno em relagao a prelecgao efectuada

pelo professor: foco de atengao direccionado para o professor ou para a fonte de

informagao.

2. DESATENQAO (D) - o aluno esta desatento a informagao de conteudo

prestada pelo professor, seguindo-se o criterio oposto ao anterior: foco de

atengao nao direccionado para o professor ou para a fonte de informagao.

3. EMPENHAMENTO MOTOR ESPECIFICO (EME)
- perfodo de tempo

em que o aluno esta centrado em tarefas motoras especfficas, relacionadas com

os objectivos propostos pelo professor para a aula e na pratica de

exercfcios-criterio.

Em termos gerais, devera ser considerado Empenhamento Motor

Especffico, o tempo que medeia entre a fase inicial de um exercfcio, tarefa ou

acgao motora, e a sua fase final. Alguns exs. de categorizagao:

- registar desde a definigao da posigao inicial do rolamento a retaguarda,

ate a definigao da posigao final, em ginastica desportiva; no jogo de voleibol, a

colocagao em posigao fundamental basica para recepgao da bola ao servigo, e o

deslocamento em direcgao a bola, tb. devem ser considerados como

empenhamento motor, para alem da respectiva acgao tecnica; o aluno que esteja

em marcagao individual a um atacante, em basquetebol, ou o corte a seguir a um

passe devem ser considerados como comportamentos de participagao produtiva

do aluno.

4. OUTROS COMPORTAMENTOS PRODUTIVOS (CP), em que o aluno

270



esta empenhado, como demonstragao e ajuda, seguindo-se o mesmo criterio da

categoria anterior - em actividades especfficas, propostas pelo professor e dentro

dos exercfcios-criterio.

5. OUTROS (O) - restantes comportamentos do aluno, como organizagao
da classe, espera, transigao, condutas de gestao, pratica motora nao especffica,

portanto, nao relacionados com os exercfcios-criterio.

6. FORA DO VIDEO (FV) -

porgao de tempo em que o aluno a observar

se encontra fora do campo visual de observagao. Estas situagoes acontecem

quando o aluno se encontra momentaneamente encoberto por outros, sai do

espago de aula para ir buscar ou colocar material, ou simplesmente nao e

captado no espago angular da objectiva. Este categorizagao devera, tanto quanto

possfvel, ser evitada, observando-se alunos que permanegam no campo visual do

monitor de televisao durante todo o perfodo de observagao considerado.

II - EXEMPLO DE FICHA UTILIZADA
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ANEXO 11

FIDELIDADE NA UTILIZAQAO DOS INSTRUMENTOS DE ANALISE

Como referimos, este Anexo contem o resultado da testagem da fidelidade na aplicagao

dos sistemas de analise de conteudo na entrevista pre-interactiva e dos sistemas de observagao

do ensino interactivo. €. por esta ordem que apresentaremos estes dados.

1.ESTRUTURA DE PENSAMENTOS E DECISOES PRE-INTERACTIVAS

Em relagao a estrutura de pensamentos e de decisoes pre-interactivas,

aplicamos estes procedimentos em diferentes momentos, a tres entrevistas

repetidas e ao acaso.

Em relagao ao numero total de unidades codificadas, os pares de

resultados foram de 40/50, 31/33 e 38/41. Atraves do calculo da ratio entre os

registos de pares de observagoes
- o valor mais baixo sobre o valor mais alto, os

valores foram, respectivamente, de .80, .93 e .96.

De assinalar que este procedimento, embora simplificado e sem valor

estatfstico acaba por ser mais rigoroso, pois que aplicando a formula de acordos

de codificagao indicada, os valores seriam ligeiramente superiores: .86, .96 e .93,

respectivamente.

Os resultados obtidos em relagao ao sistema de categorias da estrutura

de pensamentos e de decisoes de planeamento, aplicando o fndice proposto por

Holsti, foram os seguintes:

-

para a 1^ aplicagao repetida
- M = 39; N1 = 40; N2 = 50, o fndice

obtido foi de .86;

-

para a 2? aplicagao
- M = 30; N1 = 31; N2 = 33, o resultado foi de .93;

-

para a 3^ testagem
- M = 37; N1 = 38; N2 = 41

,
o fndice foi de .93.

2. DIAGNOSTICO DE ALUNOS

No que respeita ao Diagnostico de Alunos, aplicamos igualmente a

formula anterior.
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Para o processo de unitizagao, nas tres aulas tomadas ao acaso, e como

amostra para testar a fidelidade, os resultados foram de .95, .96 e .96.

Em relagao ao processo de codificagao, os resultados foram: .66, .85, .88,

.83, .75 e .92, em relagao a primeira aula (P9/2); .77, .83, .94, .92, .96 e 1, para a

seguinte (P1/2); e, .77, .71, 1, 1, .91, .80 e .91 para a terceira (P22/2).

Como podemos observar, existe um valor (uma categoria) em que o

fndice esta abaixo do limite sugerido pela literatura - .70, bem como quatro valores

entre os .70 e .80. Estes valores, que sao baixos em termos de constancia do

codificador, acontecem devido a baixa expressao de algumas celulas, em que um

simples erro de codificagao nessa categoria acarreta um fndice baixo.

Todavia, tomando o total de categorias codificadas, a media de fidelidade

de codificagao e de .86.

Para os restantes sistemas de analise - Preocupagoes Praticas, Analise da

Tarefa, Explicitagao de Objectivos, Diferenciagao do Ensino, Decisoes Altemativas

e Decisoes Legitimadas, aplicamos uma validagao empirica, voltando a analisar

todos os protocolos, e replicando os criterios utilizados. No caso das

Preocupagoes Praticas, p. ex., listamos todas as proposigoes enunciadas pelos

professores e categorizamo-las de acordo com os criterios semanticos descritos

no ponto anterior.

Os resultados a que chegamos apresentam uma estabilidade alta dos

dados codificados. Nao aplicamos qualquer coeficiente de fidelidade devido ao

valores demasiado baixos em algumas celulas. Assim, p. ex., havia valores de

zero: ausencia de referencias a componentes crfticas, no caso da sua

contabilizagao (Analise da Tarefa), ou ausencia de preocupagoes em relagao ao

proprio, no caso da aplicagao do sistema Preocupagoes Praticas.

3. SISTEMA ATA - ANALISE DO TEMPO DE AULA (adaptado)

Para a gestao do tempo de aula, aplicamos o sistema ATA - Analise do

Tempo de Aula, instrumento ja familiar para nos, e registamos a fidelidade

considerando dois pares de observagoes.

Os valores encontrados foram de .95 e .94 em termos de media das varias

categorias nas duas observagoes repetidas, e com valores em cada uma das

categorias a oscilar entre .99 e .80, como maximo e mfnimo, utilizando a ratio

275



entre os valores mais alto e mais baixo. Acresce dizer que a utilizagao da tecnica

de registo de duragao, e para categorias com frequencias muito altas (no caso

presente, e, p. ex., para a categoria tempo de pratica especffica, na ordem dos

1300 seg.), proporciona indices de fidelidade que com facilidade atingem os .99.

Quadro 39 - Fidelidade na Aplicagao do Sistema ATA (P21/2)

12 Registo 22 Registo r

Instrugao 339 363 .93

Organizagao Da Classe 80 78 .97

Classe Organiza-se 250 221 .80

Pratica Nao Especifica 0 0

Pratica Especffica 1314 1315 .99

Outros 334 340 .98

Quadro 40 - Fidelidade na Aplicagao do Sistema ATA (P9/1)

12 Registo 22 Registo r

Instrugao 594 603 .98

Organizagao Da Classe 55 55 1

Classe Organiza-se 169 164 .97

Pratica Nao Especffica 0 0

Pratica Especffica 1356 1365 .99

Outros 24 30 .80

4. SISTEMA DE ANALISE MULTIDIMENSIONAL DA APRESENTAQAO

DE TAREFAS - SAMAT

A fidelidade na aplicagao deste sistema de analise foi testada em dois

pares de observagoes, e foi obtida atraves da ratio entre os valores mais baixo e

mais alto dos pares de observagoes (Quadros 41 e 42).

Para o registo de Componentes Crfticas focadas pelos professores na

instrugao, a fidelidade na aplicagao deste sistema de analise foi testada em quatro

pares de observagoes. O fndice de fidelidade teve um valor medio de .86,

situando-se os valores entre .75 e 1 (18/18 = 1; 6/7 = .85; 6/7 = .85; e, 6/8 =

.75); como referimos, utilizou-se ainda como recurso o auxflio de dois

especialistas de conteudo em materias que suscitaram algumas dificuldades e

duvidas no observador.
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Quadro 41 - Fidelidade na Aplicagao do SAMAI (P12/2)

Episodios 12 Registo 22 Registo r

Diferenciagao 0 0

Indiferenciagao 11 12 .91

Apresentagao verbal 6 7 .85

Objectivos sim sim

Justificagao nao nao

Demonstragao

Professor 4 4 1

Aluno 0 0

Outros meios 1 1 1

Modelo

Parte 2 2 1

Total 4 4 1

N 2 de demonstragoes 8 7 .87

Quadro 42 - Fidelidade na Aplicagao do SAMAI (P21/1)

Episodios 12 registo 22 registo r

Diferenciagao 0 0

Indiferenciagao 14 15 .93

Apresentagao verbal 12 13 .92

Objectivos sim sim

Justificagao nao nao

Demonstragao

Professor 2 2 1

Aluno 0 0

Outros meios 0 0

Modelo

Parte 0 0

Total 2 2 1

N2 de Demonstragoes 2 2 1

5. SISTEMA DE ANALISE MULTIDIMENSIONAL DO 'FEEDBACK'

Em relagao ao sistema de analise do feedback pedagogico, encontramos

alguns problemas de fidelidade entre os dois observadores utilizados. Assim, apos

o primeiro perfodo de treino de observagao, o fndice de fidelidade encontrado foi

de .78, portanto baixo. Iniciamos de novo outro perfodo de treino de observagao,
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com vista a aumentar esse valor inicial. Desta vez, os valores obtidos foram de .82

e de .80. Estes valores nao nos satisfizeram, pelo que tomamos a decisao de

prescindir do contributo do segundo observador.

Assim, e utilizando apenas um observador, e testando a fidelidade

intra-observador em tres momentos, os valores encontrados foram de .85, .84 e

.88, respectivamente, em dois perfodos de 10 minutos e um de 20 minutos para o

primeiro momento, e quatro perfodos de 5 minutos e dois de 10 minutos para o 22

e terceiro momentos, num total de 80 minutos de observagao (Quadros 43 a 45).

Quadro 43 - Fidelidade na Aplicagao do SAMFB (I)

12 Registo 22 Registo r

Total de FB 118 129 .91

Dimensao Conteudo

Especffico 109 119 .91

Nao Especffico 9 10 .90

Dimensao Congruencia

Relacionado 68 81 .83

Nao Relacionado 40 37 .92

Indeterminado 1 1 1

Dimensao Explicitagao

Focado 96 105 .91

Nao Focado 21 23 .91

Indeterminado 1 1 1

Dimensao Direcgao

Turma 6 8 .75

Grupo 10 12 .83

Aluno 102 109 .93

Aplicando o metodo da percentagem de acordos, o total de acordos foi

de 111, e o numero de desacordos foi de 19, pelo que o fndice de fidelidade

encontrado foi de .85. O valor medio das ratio foi ligeiramente superior (.90).

No segundo momento (Quadro 45), o numero de acordos foi de 67, e o

numero de desacordos foi de 12, pelo que o fndice de fidelidade encontrado foi de

.84. O valor medio das ratio foi de .96.
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Quadro 44: Fidelidade na Aplicagao do SAMFB (II)

12 Registo 22 Registo r

Total de FB 74 jq g7

Dimensao Conteudo

Especffico

Nao Especffico

Dimensao Congruencia

Relacionado

Nao Relacionado

Dimensao Explicitagao

Focado

Nao Focado

Dimensao Direcgao

Turma

Grupo

Aluno

Quadro 45 - Fidelidade na Aplicagao do SAMFB (III)

71 73 .97

3 3 1

46 48 .95

25 25 1

44 45 .97

30 31 .96

6 7 .85

0 0

68 69 .98

12 Registo 22 Registo r

Total de FB 70 73 .95

Dimensao Conteudo

Especffico 70 73 .95

Nao Especffico 0 0

Dimensao Congruencia

Relacionado 48 48 1

Nao Relacionado 20 24 .83

Indeterminado 2 1 .50

Dimensao Explicitagao

Focado 58 60 .96

Nao Focado 10 12 .83

Indeterminado 2 1 .50

Dimensao Direcgao

Turma 2 2 1

Grupo 4 5 .80

Aluno 63 65 .96

Indeterminado 1 1 1
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Aplicando o mesmo metodo, o total de acordos foi de 66, e o numero de

desacordos foi de 9 - o fndice de fidelidade registado foi de .88. O valor medio dos

ratio foi de .85. Este valor, bem como os anteriores, satisfizeram-nos, ate porque
as percentagens relativas se mantiveram no mesmo perfil nos tres momentos.

6. ORGANIZAQAO DOS CONTEXTOS DE ACTIVIDADE MOTORA -

OCAM (adaptado)

Este sistema, relativamente simples, foi testado em duas aulas,
seleccionadas ao acaso. Os valores de fidelidade encontrados sao os

apresentados nos Quadros 46 e 47.

Quadro 46 - Fidelidade na Aplicagao do Sistema OCAM (P12/2)

12 Registo 22 Registo r

Diferenciagao

Tempo

Episodios

Indiferenciagao

Tempo

Episodios

n2 de Contextos

Quadro 47 - Fidelidade na Aplicagao do Sistema OCAM (P21/1)

12 Registo 22 Registo r

Diferenciagao

Tempo

Episodios

Indiferenciagao

Tempo

Episodios

n2 de Contextos

7. SISTEMA APA - ANALISE DA PARTICIPAQAO DO ALUNO

Relativamente a analise do comportamento do aluno, a fidelidade foi

testada em tres ocasioes (Quadros 48 a 50). Os resultados apresentam um fndice

de fidelidade global de .95, considerando os tres momentos.

8'55" 9'06" .97

2 2 1

20' 13" 20'02" .99

5 6 .83

3 3 1

0 0

0 0

17' 12" 17'11" .99

6 6 1

1 1 1
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Quadro 48 - Fidelidade na Aplicagao do Sistema APA (P4/1)

12 Registo 22 Registo r

Tempo de Observagao 1080 1080

Fora do Vfdeo 26 30 .86

Atengao a Informagao 203 203 1

Desatengao 20 19 .95

Outros 695 685 .98

Empenhamento Motor 136 143 .95

Outros Comport. Produtivos 0 0

A media geral nas cinco categorias consideradas e de .95.

Quadro 49 - Fidelidade na Aplicagao do Sistema APA (P4/2)

12 Registo 22Registo r

Tempo de Observagao 1080 1080

Fora do Vfdeo 10 9 .90

Atengao a Informagao 306 302 .98

Desatengao 30 33 .90

Outros 544 553 .98

Empenhamento Motor 190 183 .96

Outros Comport. Produtivos 0 0

A media geral nas cinco categorias consideradas e de .94.

Quadro 50 - Fidelidade na Aplicagao do Sistema APA (P21/1)

12 Registo 22 Registo r

Tempo de Observagao 1055 1055

Fora do Vfdeo 0 0

Atengao a Informagao 153 145 .94

Desatengao 58 56 .96

Outros 820 831 .98

Empenhamento Motor 24 23 .95

Outros Comport. Produtivos 0 0

A media geral nas cinco categorias consideradas e de .96.
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ANEXO 12

ESTATISTICA DESCRITIVA BASICA

Os resultados da estatfstica basica sao ilustrados pelas medidas de

tendencia central (media e desvio-padrao), bem como pela amplitude de variagao

(os dois valores maximos e mfnimos), para as variaveis continuas, e as

frequencias absoluta e relativa para as variaveis de tipo nominal.

A matriz de correlagao para variaveis continuas esta patente no Anexo 13.

O Anexo 14 apresenta os resultados de comparagao entre grupos para as

relagoes entre as variaveis nominais e entre estas e as variaveis continuas.

O Anexo 15 apresenta a edigao de valores proprios e as coordenadas das

variaveis sobre os eixos factorials.

Finalmente, o Anexo 16 apresenta os dados referentes a Classificagao

Automatica.
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5TATISTIQUES S0MHAIRE5 DES VARIABLES CONTINUES EFFECTIF TOTAL : 44

P01DS TOTAL 44.11

! NUM . IDEN - LI8ELLE EFFECTIF POIDS HOYENNE I CART-TYPE HIN1HUM HAXIHUH HIN.2 MAX. 2 ]

! 2 ■ prof
-

professor 44 44.11 11.51 6.34 111 22. ii 2.11 21.11 |
: 4 - ppf

-

preocup pratica freq 44 44.11 2.41 1.17 1.11 6.11 2.11 5. 88 |
! 5 ppro

-

preocup proprio 44 44.11 .25 .43 .11 l.li 1.11 .ii :
: ( pact

-

preocupac actividade 44 44.11 1.27 .91 .11 4.11 1.11 3.ii |
| 7 piip

-

preocupacoes impacto 44 44.11 .89 .86 Ii 3.11 1.11 2.11 !
! 8 dfre -

diagnostico freq 44 44.11 16.99 9.13 4.11 39.11 6.11 38.11 |
: 9 dgen

-

diagnostico generico 44 44.11 5.75 3.51 1.11 16.11 2.11 12.11 |
: ii desp

-

diagnost especifico 44 44.11 11.23 7.25 .11 28.11 111 26.11 |
: ii daca -

diagnostico academic 44 44.11 8.66 6.17 .11 26.il lit 22.11 |
! 12 dcoi -

dlagn coiportaiento 44 44.11 8.32 6.39 .11 31.11 111 21.11 |
! 13 dtur -

diagnostico tuna 44 44.11 11.89 6.94 2.11 28.11 3.11 27.il {
! 14 dgru

-

diagnostico grupo 44 44.11 4.77 5.58 .11 32.11 111 18.11 !
i is dalu -

diagnostico aluno 44 44.11 1.31 2.53 .11 12.11 2.11 6.H :

: k dt/g
-

diagnost tuna/grupo 44 44.11 15.66 8.46 3.11 38.11 4.11 33.it :

i 19 at - analise da tarefa 44 44.11 2.39 1.98 .11 8.11 lit 7.11 |
! 21 PP 1 -

pensaa pre-inte freq 44 44.11 26.23 7.69 16.il 48.11 17.11 45.il |
I 21 pava

-

pensai pre avaliacao 44 44.11 1.77 1.43 .11 9.11 111 5.11 |

: 22 pell
-

pensaient pre clima 44 44.11 l.li 1.41 .11 5.11 1.11 3.11 |
i 23 . peon

-

pensaa pre conteudo 44 44. ti 7.55 2.89 3.11 15.11 4.11 14. tl |
! 24 pdis

-

pensaa pre disciplin 44 44.11 1.55 1.99 It 8.11 1.11 7.11 |
: 25 pest

-

pensaa pre estrategi 44 44.il 1.46 1.36 .11 6.11 1.11 4 ii :

: 26 pges
-

pensaient pre gestao 44 44.il 7.16 3.17 2.11 13.11 3.11 12. Ii |

! 27 pins
-

pensai pre instrugao 44 44.11 3.19 2.39 .ti 11. Ii 111 9.it :

i 28 pobj
-

pensai pre objectivo 44 44.il 2.25 1.32 .11 6.11 til 5.it :

! 29 pout
-

pensaient pre outros 44 44.lt .43 .78 .11 3.11 111 2.11 !

! 31 peat
-

pensai pre categoria 44 44.il 11.11 2.11 5.11 I5.il 7.11 I4.il |

! 31 dalt - decisoes alternativa 44 44.lt 1.86 1.32 .81 6.11 1.11 5.11 |

! 32 dlco - d legitimadas concep 44 44.11 1.39 1.54 it 6.11 111 5.11 |

! 33 dlex - d legitiaadas experi 44 44.11 2.34 1.78 .11 9.11 111 5.11 !

: 34 dlpl
- d legitimadas planea 44 44.11 .55 .96 .11 4.11 1.11 3.11 :

! 35 TU -

teipo util 44 44. Ii 79. 31 7.39 66.81 99. It 67.61 91.91 |

! 36 ins -

tempo instrucao 44 44.11 19.61 6.12 8.51 32.11 9.91 29.51 :

! 37 orcl - t organizacao classe 44 44.11 6.73 3.29 .71 14.71 1.91 13.31 |

! 38 clor - t classe organiza-se 44 44. ii 11.59 4.61 1.21 22.11 3.21 21.61 |

! 39 . orga
-

teipo organizacao 44 44.il 17.35 6.39 3.81 33.11 8.61 33.11 |

! 41 pnes
- t pratica nao especi 44 44.il 7.41 5.59 .11 21.61 2.21 19.91 :

; 4t pesp
- t pratica especifica 44 44.11 52.21 11.53 28.21 78.71 28.41 68.21 :

! 42 prat
-

teipo pratica 44 44.11 59.62 8.74 41.11 78.71 41.61 71.11 :

! 43 tout -

teipo outros 44 44.11 3.22 4.46 it 23.11 .21 14.41 |

: 44 at_d
-

apres tarefas difer 44 44.11 .14 .19 .11 .52 .12 -21 !

! 45 at_i
-

apres tarefas indife 44 44. ii .22 .22 .12 1.52 .14 ■ 42 |

! 46 at_o
-

apresentacao oral 44 44.11 .19 .17 tl .36 .12 .23 |

! 47 at_v
-

apresentacao visual 44 44.11 .17 .29 .11 1.96 .12 ■36 :

! 48 cc
-

componentes criticas 44 44.11 .47 .31 .It 1.35 .11 1.25 |

! 51 dai - demonstracao 44 44.11 .31 .35 .It 2.17 .14 .88 |

! 52 eddu - contextos dif duraca 44 44.11 15.91 18.29 .11 62.11 5.11 53.11 |

! 53 cdfr - contextos dif freq 44 44.11 .13 .15 .11 .19 .12 .18 |

: 54 cidu - contextos Indif dura 44 44.11 39.61 17.77 .it 7l.it 4.11 69.91 |

i 55 clfr - contextos Indif freq 44 44.11 .12 .18 .11 .34 .12 ■ 29 !

! 56 cuti - contextos utilizados 44 44.11 .15 .13 .12 .13 .13 ■ 11 !

! 57 fbfr - feedback frequencia 44 44.lt 2.33 .99 .45 5.11 .55 4.11 !

! NUM . IDEN - LIBELLE EFFECTIF POIDS
1

HOYENNE ECART-TYPE MINIMUM MAXIMUM HIN.2 HAX.2 |

! 59 . fbes - feedback especifico 44 44.11 2.21 1.15 .45 5.11 .55 4.11 |

> 59 . fbne - feedback nao especif 44 44.11 .13 .21 .11 .85 .15 .65 :

! 61 . fbre - feedback relacionado 44 44.11 1.42 .73 .21 3.35 .35 2.9t |

! 61 fbnr - feedback nao relacio 44 44.11 .77 .55 .15 2.71 .11 1.75 |

! 62 fbfo - feedback focado 44 44.11 1.72 .84 .15 4.25 .25 3.35 |

! 63 fbnf - feedback nao focado 44 44.11 .59 .36 .15 1.55 .11 1.45 !

: 64 fbtu ■ feedback tuna 44 44.11 .21 .31 .11 1.61 .13 .81 :

! 65 fbgr
- feedback grupo 44 44.11 .11 .12 .11 .35 .13 .31 |

! 66 fbal - feedback aluno 44 44.11 2.11 1.12 .31 4.85 .41 3.85 |

! 67 fbtg
- feedback turma/grupo 44 44.11 .31 .31 .11 1.61 .15 1.15 |

: 6t . ec
-

eapenhaiento cogniti 44 44.11 84.19 9.12 63.31 98.21 66.51 97.21 |

: 69 . ea
-

eipenhaiento acadeii 44 44.11 13.14 8.35 2.31 47.61 2.7t 29.71 ;

283



ANEXO 13

KATRICE DES CORRECTIONS

! ppf ppro pact pimp dfre dge- desp daca dcoa dtur dgru dalu dt/g at ppi pava pcli

ppf ! 1.22

ppro ! .22 1.88

pact | .68 .88 1, 29

pimp ! .54 -.23 -. 13 1.88

dfre ! .32 ,89 . 84 .32 1.28

dgen .26 -.14 13 ,29 .67 1.2?

desp .25 .18 -. 22 .2? .93 .36 1.22

daca .25 -.28 -. 24 .48 .72 ,52 .66 1.22

icon .19 .32 . 29 -.21 .74 ,48 .72 .26 1.22

dtur .28 .17 -. 83 .22 .75 , j. ,79 .62 .47 1.22

dgru .15 -.15 . 84 .24 .53 ,63 .36 .31 .45 -.12 1.82

dalu .28 .18 . 13 .85 .38 .13 .41 .17 .37 .16 -.83 1.88

dt/g .26 .84 82 .33 .96 ,63 ,88 .72 .68 .76 .58 .11 1. 82

at .16 -.83 -. 17 .41 .39 .17 .41 .49 .39 .45 -.81 .17 . 36 1.22

ppi .41 .88 . 18 .32 .69 .52 .63 .44 .56 .42 .51 .28 68 .48 1.22

para -.23 -.24 -. 16 -.22 -.18 -.22 -.23 .22 -.15 -.89 -.11 .12 -. 15 .24 -.99 1.39

pcli .11 -.84 -. 29 .27 .43 .15 .45 .22 .42 .22 .37 .13 . 42 .14 .48 -.23 1.22

peon .42 .84 12 .42 .25 .3: .15 ,42 -.25 .28 .85 -.81 . 26 .52 .53 -.17 -.81 1.83

pdis .15 .52 26 -.11 .44 .15 .43 ,21 .61 .22 .31 .27 . 39 .26 .33 -.27 .15 -.13

pest ! -.22 -.16 - 31 .11 ,13 -.85 .19 .23 -.83 .15 .85 -.84 . 16 .23 .21 -.11 .28 .88

pges ! .27 .18 32 -.24 .39 « L > .36 .25 .58 .19 .32 .19 . 35 .92 .72 .83 .18 .22

pins i .49 -.82 23 .31 .48 .47 .38 .38 .39 .26 .41 .12 . 48 .16 .72 -.25 .58 .26

pobj ! .23 -.15 17 .21 .35 .23 .36 .15 .25 .27 -.85 . 38 .46 .47 -.24 .85 .37

pout ! -.17 -.85 - 22 .81 .33 .15 .2° .16 .39 .24 .36 -.29 . 43 .11 .38 -.14 .31 -.26

peat ! .16 .17 - 18 ,19 .52 .3: .47 .25 .52 ,35 .39 .83 . 54 .21 .55 -.32 .53 .28

dalt ! .27 -.18 12 .29 .22 .1: .18 .32 -.22 ,13 .87 .22 .

1 v.

.36 .31 -.29 .29 ,27

dlco ! -.16 -.14 - 33 .21 .34 1 i. V .37 .35 .15 .43 .84 -.85 . 38 .42 .32 -.13 .53 .14

dlex ! .16 .18 - 84 .17 .35 • l. i .34, "<7 '0 .37 .88 .23 36 .41 .51 .22 .18 .38

dipl ! -.16 -.27 - 25 .18 .86 .ii .25 .11 -.22 -.92 .15 -.26 . 28 .26 .12 .52 .32 .12

TU ! -.26 .85 - 12 -.25 .15 .n .18 .27 .14 M3 .84 .89 13 -.27 .28 -.16 .19 -.12

ins ! .87 .84 - 13
• n.

• *

.32 .31 .13 -.25 .12 ,15 28 .91 .27 -.81 .22 -.27

orcl ! -.13 .17 15 -.28 -.29 -.29 -.17 -.37 -.25 :.16 -.33 .16 - 35 -.32 -.37 -.22 .12 -.32

clor i -.14 .88 89 -.15 -J6 ■.j
■ - v -.35 -.34 -.19 -.28 -.28 -.31 - 29 -.25 -.41 -.11 -.22 -.27

orga i -.34 .89 14 -.25 -.41 ^ 1

-.35 -.44 -.16 -.23 -.31 -.14 - 39 -.34 -.49 -.19 -.12 -.35

poes ! .21 .29 83 -.16 -.21 -.13 .25 -.11 .29 -.88 -.87 .34 - 11 -.94 -.21 .29 -.21 -.17

pesp ! .32 -.24 - 27 .28 .83
■, i

-.27 .22 -.15 .24 .89 -.22 29 .25 .35 .16 .26 .47

prat ! .81 -.11 - 96 .14 .23 .13 -.85 .16 -.12 -.81 .87 -.82 23 .28 .29 .25 -.86 .45

tout ! -.86 .82 .12 -.22 .13 -.24 .13 .29 .22 .17 .95 12 -.98 .23 -.22 .24 -.38

atj ! .13 -.85 - .23 .29 .12 -.29 .17 .28 .67 .88 .18 -.89 14 .22 .31 .21 .42 -.82

atj ! -.13 -.13 - .17 .21 -.23
"

« i * .82 -.21 -.83 .11 . n -.13 31 .19 -.85 .26 .36 -.18

at o ! -.15 -.81 - .89 -.12 -.24 - 1
'

.22 -.28 .82 .22 -.82 -.17 22 .23 -.17 -.18 .14 -.19

atj ! .85 -.12 - .13 .27 .83 -.23 .27 .25 -.21 .11 -.85 -.89 95 .15 .12 .29 .14 -.34

cc i .17 -.16 .86 .25 .85 .23 .27 .25 -.15 .25 -.25 .19 21 .18 .17 .26 -.17 .31

den ! .81 -.25 - .21 .37 .11 -.21 ,15 ,28 -.84 .28 .11 -.85 .14 .16 .13 .18 .15 -.81

eddu ; .38 -.89 .83 .43 .13 10 .27 ,21 -.82 -.22 .28 -.15 .18 .32 .39 -.17 .36 .38

cdfr ! .11 -.15 - .28 ,31 .34 -.22 .26 ,16 -.18 -.91 .89 -.24 .95 .32 .23 -.16 .35 .24

cidu ! -.34 .89 - .13 -.37 -

1 c
• j. -j

"

. _ I -.13 -.17 -.25 .27 -.34 .81 - .17 - 10 -.25 .25 -.34 -.12

cifr ! -.27 -.34 - .23 .85 -.18 .21 -.13 . i i -.25 -.84 -.85 -.15 - .97 -.21 -.39 -.84 -.83 -.28

cuti ! .13 -.17 .24 .22 -.86 .25 -.29 .25 -.13 -.17 .21 -.22 .22 .31 .83 .22 .24 -.81

fbfr ! .11 -.32 .12 .19 .84
1 !

, : i -.21 .16 -.18 -.83 .11 -.83 .95 ,24 .16 .21 .21 .19

fbes ! .18 -.36 .89 .19 .21 ,2? -.83 ,17 -.15 -.84 .13 -.12 .25 .22 .15 .24 .23 .18

fbne ! .13 .38 .88 -.26 .12 .27 .12 . 1 1 .27 .28 -.11 .47 - ,91 .21 -.82 -.18 -.11 -.85

"fbre ; .88 -.36 .87 .22 -.23 .2" -.26 t i 1 -.21 -.12 .13 -.14 .92 :i .17 .17 -.12 .13

fbnr ! .82 -.28 .87 .25 .26 .23 .24 .2? .21 .84 .26 -.83 .28 .14 .87 -.15 .22 .16

fbfo ! .14 -.34 .89 .27 .27 .21 -.22 .15 -.25 -.81 .17 -.89 .12 .25 .27 -.23 .92 .24

fbnf ! -.81 -.86 .13 -.12 -.23 -.'■] -.23 .23 -.14 -.88 -.96 .99 - .11 .23 -.21 -.26 .23 -.25
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ANEXO 14

CARACTERISAT1 PAR LES CONTINUES

OES CLASSES OU HOOALITES OE aula

! VARIABLES CARACTER I STIQUES HOYENNES ! ECARTS TYPES | V.TEST PR08A |

i NUH.LIBELLE IDEN CLASSE 6ENERALE CLASSE 6ENERAL
i

i

! aula 1 aull ( POIOS - 22.88 EFFECTIF - 22 )

| 12. diagnostico comportamento dcoa 18.591 8.318 7.298 6.392 ! 2.33 .818 i

| 31. pensamentos pre categorias peat 18.682 18.888 1.868 2.188 ! 2.13 .817 j

| 8. diagnostico freq dfre 19.591 16.977 18.228 9.129 ! 1.88 .838 i

| 11. diagnostico especifico desp 13.273 11.227 7.927 7.252
'

1.85 .832 :

! 16. diagnostico turma/grupo dt/g 18.888 15.659 9.288 8.461 1.81 .835 :

| 24. pensamentos pre disciplina pdis 2.891 1.545 2.418 1.994 1.79 .836 |

| 29. pensamentos pre outros pout .636 .432 .979 .788 1.72 843 i

| 56. contextos utilizados cuti .843 .858 .122 .825 -1.77 839 :

! 4.preocupacoes praticas freq ppf 2.891 2.489 .848 1.174 -1.78 838 |

| 6.preocupacoes actividade pact .955 1.273 .786 .914 -2.28 811 |

! aula 2 aul2 ( POIOS = 22.11 EFFECTIF - 22 )

| 6.preocupacoes actividade pact 1.591 1.273 .984 .914 2.28 811 |

! 4.preocupacoes praticas freq ppf 2.727 2.489 1.355 1.174 1.78 138 |

! 56. contextos utilizados cuti .857 .851 .827 .825 1.77 839 :

| 29. pensamentos pre outros pout .227 .432 .419 .781 -1.72 843 |

! 24. pensamentos pre disciplina pdis 1.888 1.545 , 1.243 1.994 -1.79 836 j

! 16.diagnostico turma/grupo dt/g | 13.318 15.659 | 6.778 8.461 -1.81 835 !

! 11. diagnostico especifico desp 9.182 11.227 | 5.826 7.252 -1.85 832 |

| 8.diagnostico freq dfre | 14.364 16.977 | 6.958 9.129 -1.88 831 i

! 38. pensamentos pre categorias peat j 9.318 18.188 | 2.897 2.188 -2.13 817 >

! 12.diagnostico comportamento dcoi | 6.145 8.318 | 4.269 6.392 -2.33 818 |

CARACTERISATION PAR LES HOOALITES

OES CLASSES OU HOOALITES OE : aula

HOOALITES CARACTERISTIQUES IOEN - — POURCENTAGES —- POIDS V.TEST PROBA

CLA/HOD HOD/CLA GLOBAL

aula 1

aula aula 1

aull 58.88 22

aull 188.88 198.88 58.86 22 7.14 .861

aula 2

aula
aula 2

aul2 58.88 22

au12 181.16 118.88 51.11 22 7.14 .ill
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CARACTER ISAT ION PAR LES CONTINUES

DES CLASSES OU HOOALITES DE experiencia prof

! VARIABLES CARACTER I STIQUES HOYENNES ECARTS TYPES | V.TEST PROBA |
| NUH.LIBELLE IDEN CLASSE GENERALE CLASSE 6ENERAL

| com experiencia cexp ( POIDS = 26.11 EFFECTIF = 26 )

| 33. decisoes legitimadas/experiencia dlex 3.231 2.341 1.648 1.783 3.93 .688 !
! 35. teipo util TU 81 719 79.385 7.241 7.388 2.58 165 j
j 36. tempo instrucao ins 21 527 19.598 6.846 6.828 866 |

| 31. decisoes altemativas dalt 2 269 1.864 1.482 1.324 888 |
| 68. empenhamento cognitivo ec 86 677 84.891 8.169 9.816 812 |

j 26. pensamentos pre gestao pges 8 816 7.159 3.223 3.667 815 |

| 26. pensamentos pre-interactivos freq ppi 28 269 26.227 8.164 7.693 818 |

| 31. pensamentos pre categorias peat 16 538 11.(68 2.152 2.118 822 |

| 27. pensamentos pre instrucao pins 3 615 3.191 2.435 2.391 642 |

| 28. pensamentos pre objectivos pobj 2 538 2.258 1.474 1.316 642 i
| 61. feedback nao relacionado fbnr 596 .767 .469 .555 -2.43 868 j
| 34. decisoes legitiuadas/planeamento dlpl 154 .545 .455 .964 -3.26 661 |

! 63. feedback nao focado fbnf 425 .596 .277 .359 -3.62 686 |

| estagiario esta ( POIOS = 18.86 EFFECTIF * 18)

| 63. feedback nao focado fbnf .828 .596 .328 .359 3.62 668 j

| 34. decisoes legitieadas/planeamento dlpl 1.111 .545 1.197 .964 3.21 861 !

| 61. feedback nao relacionado fbnr 1.614 .767 .576 .555 2.43 818 |

| 28. pensamentos pre objectivos pobj 1.833 2.256 .898 1.316 -1.73 642 |

| 27. pensamentos pre instrucao pins 2.333 3.891 2.168 2.391 -1.73 642 j

| 31. pensamentos pre categorias peat 9.222 18.686 1.751 2.111 -2.82 622 |

| 21. pensamentos pre-interactivos freq ppi 23.278 26.227 5.818 7.693 4.19 818 |

| 26. pensamentos pre gestao pges 5.944 7.159 2.345 3.667 -2.16 615 j

| 68. empenhamento cognitivo ec 86.356 84.891 8.871 9.616 -2.26 812 i

j 31.decisoes altemativas dalt 1.278 1.864 .731 1.324 -2.41 688 |

! 36. tempo instrucao ins 16.811 19.598 4.778 6.621 -2.53 866 |

! 35. tempo util TU 75.817 79.315 6.691 7.388 -2.58 685 |

! 33. decisoes legitimadas/experiencia dlex 1 156 2.341 1.626 1.783 -3.93 888 |

:z*x»s:sx::::

CARACTER I SAT ION PAR LES HOOALITES

DES CLASSES OU HOOALITES DE experiencia prof

HOOALITES CARACTERISTIQUES IDEN POURCENTAGES — - POIDS V.TEST PROBA

CLA/HOO HOO/CLA 6L0BAL

con experiencia cexp 59.19 26

experiencia prof

apresentacao objectivos aula

diferenciagao do ensino

com experiencia cexp 166.11 1)1. II 59.19 26 7.64 .661

Hodalite N' 2 nao 92.31 46.15 29.55 13 2.69 .664

Hodalite N* 3 dsit 96.81 34.62 22.73 18 1.96 .625

estagiario

experiencia prof

apresenta;ao objectivos aula

diferenciacao do ensino

esta 46.91 18

estagiario esta 116.11 166.81 46.91 18 7.64 .116

Hodalite Na 1 sit 54.84 94.44 71.45 31 2.69 .664

Hodalite N* 1 indi 57.14 66.67 47.73 21 1.79 .137
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CHARACTERISATION PAR LES CONTINUES

OES CLASSES OU HOOALITES OE : explicitagao objecti

+ + + +

VARIABLES CARACTER 1 ST IQUES j HOYENNES | ECARTS TYPES | V.TEST PROBA j:
UM-LIBELLE IDEN | CLASSE 6ENERALE | CLASSE GENERAL | j

-

+ + + +

Kodalite N' 1 sim ( POIOS = 22.88 EFFECTIF = 22 )

19. analise da tarefa at 3.273 2.386 2.884 1.988 2.94 .882

23. pensamentos pre conteudos peon 8.591 7.545 2.949 2.888 2.37 .889

28. pensamentos pre objectivos pobj 2.682 2.258 1.458 1.316 2.15 .816

13. diagnostico turma dtur 13.888 18.886 7.311 6.942 2.88 .823

11. diagnostico especifico desp 13.182 11.227 6.932 7.252 1.77 .839

11.diagnostico academico daca 18.273 8.659 6.824 6.172 1.71 .843

8.diagnostico freq dfre 19.273 16.977 8.941 9.129 1.65 .858

38. tempo classe organiza-se clor 9.418 18.577 4.115 4.688 -1.65 .849

31. pensamentos pre categorias peat 9.455 11.888 2.883 2.188 -1.78 .844

37. tempo organizacao classe orcl 5.836 6.734 2.622 3.295 -1.79 .837

29. pensamentos pre outros pout .182 .432 .498 .786 -2.18 .818

39. tempo organizagao orga 15.295 17.348 5.275 6.388 -2.11 .818

2. professor prof 9.489 11.588 5.581 6.344 -2.16 .815

Hodalite H' 2 nao* ( POIOS = 22.88 EFFECTIF = 22 )

2. professor prof 13.591 11.588 6.372 6.344 2.16 815

39. tempo organizagao orga 19.488 17.348 6.736 6.388 2.11 818

29. pensamentos pre outros pout .682 .432 .924 .788 2.18 818

37. tempo organizagao classe orcl 7.632 6.734 3.636 3.295 1.79 837

36. pensamentos pre categorias peat 18.545 18.886 1.971 2.188 1.78 844

38. tempo classe organiza-se clor 11.736 18.577 4.765 4.688 1.65 849

8. diagnostico freq dfre 14.682 16.977 8.738 9.129 -1.65 858

11. diagnostico academico daca 7.845 8.659 4.948 6.172 -1.71 843

18. diagnostico especifico desp 9.273 11.227 7.834 7.252 -1.77 839

13. diagnostico turma dtur 8.773 18.886 5.838 6.942 -2.88 823

28. pensamentos pre objectivos pobj 1.818 2.258 .983 1.316 -2.15 .816

23. pensamentos pre conteudos peon 6.588 7.545 2.467 2.888 -2.37 889

19. analise da tarefa at 1.588 2.386 1.588 1.988 -2.94 .882

+ + + - +
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CARACTERISATION PAR LES CONTINUES

DES CLASSES OU HODAL1TES OE apresentagao objectivos aula

NUH.LIBELLE

VARIABLES CARACTER I ST I QUES

IDEN

! HOYENNES

! CLASSE 6ENERALE

ECARTS TYPES

CLASSE GENERAL

V.TEST

Hodalite N* 1

Hodalite N° 2

33. decisoes legitimadas/experiencia
19. analise da tarefa

36. tempo instrugao
31. decisoes altemativas

34. decisoes legitimadas/planeamento
61. feedback nao relacionado

41. tempo pratica especifica

42. tempo pratica

sim ( POIDS = 31.88 EFFECTIF = 31 )

42. tempo pratica prat 61.665 59.623 7.639 8.737 2.37 819
41. tempo pratica especifica

pesp 54.283 52.288 9.828 16.538 1.93 827
61. feedback nao relacionado fbnr .866 .767 .578 .555 1.82 834
34. decisoes legitimadas/planeamento dlpl .718 .545 1.883 .964 1.72 64?
31. decisoes altemativas dalt 1.645 1.864 1.882 1.324 -1.67 847
36. tempo instrugao ins 18.561 19.598 5.395 6.828 -1.74 841
19. analise da tarefa at 2.832 2.386 1.656 1.988 -1.81 .835
33. decisoes legitimadas/experiencia dlex 2.888 2.341 1.481 1.783 -1.94 .826

nao ( POIDS = 13.88 EFFECTIF = 13 )

dlex 3.154 2.341 2.143 1.783 1.94 .826

at 3.231 2.386 2.391 1.988 1.81 .835

ins 22.869 19.598 6.677 6.828 1.74 .641

dalt 2.385 1.864 1.778 1.324 1.67 .847

dlpl .154 .545 .361 .964 -1.72 .142

fbnr .529 .767 .433 .555 -1.82 .834

pesp 47.423 52.288 18.616 18.538 -1.93 .827

prat 54.754 59.623 9.258 8.737 -2.37 .819

CARACTERISATION PAR LES HOOALITES

DES CLASSES OU HODALITES DE apresentagao objectivos aula

HODALITES CARACTERI STIQUES IDEN POURCENTAGES — -

POIOS V.TEST PROBA

CLA/HOD HOO/CLA 6L0BAL

Hodalite N' 1

sentagao objectivos aula

ificagao objectivos aula

•iencia prof

sim 78.45 31

Hodalite Na 1 sim 188.88 118.88 76.45 31 6.61 .888

Hodalite N* 1 sim 188.88 51.61 36.36 16 3.19 .681

estagiario esta 94.44 54.84 48.91 18 2.69 .664

Hodalite N' 2

entacao objectivos aula

ficacao objectivos aula

iencia prof

enciagao do ensino

nao 29.55 13

Hodalite N' 2 nao 188.88 188.68 29.55 13 6.61 .866

Hodalite N' 2 AAC1 46.43 188.81 63.64 28 3.19 .881

com experiencia cexp 46.15 92.31 59.89 26 2.69 .684

Hodalite N* 3 dsit 61.68 46.15 22.73 18 1.96 .825
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CARACTERISATION PAR LES CONTINUES

DES CLASSES OU HODALITES DE justif icacao objectivos aula

+
+ + + t

NUH.LIBELLE

VARIABLES CARACTER I ST IQUE S

Modalite N' 1

21. pensamentos pre avaliagao
14. diagnostico grupo

34. decisoes legitimadas/planeamento
9. diagnostico generico

69. empenhamento academico

42. tempo pratica

41. tempo pratica especifica

68. empenhamento cognitivo
46. apresentagao de tarefas oral

38. tempo classe organiza-se

37. tempo organizagao classe

5 .preocupacoes proprio

39. tempo organizagao

! HOYENNES

IDEN | CLASSE 6ENERALE

ECARTS TYPES

CLASSE GENERAL

V.TEST PROBA

+ + +

sim ( POIOS : 16.88 EFFECTIF = 16 )

pava 2.563 1.773 1.999 1.428 2.74 883

dgru 7.438 4.773 7.697 5.575 2.37 889

dlpl 1.888 .545 1.323 .964 2.34 818

dgen 7.375 5.751 3.756 3.584 2.38 811

ea 16.869 13.141 9.886 8.346 2.21 813

prat 63.487 59.623 6.694 8.737 2.19 814

pesp 56.713 52.211 8.145 16.538 2.12 817

ec 87.425 84.191 6.545 9.816 1.83 133

at_o .861 .186 .842 .872 -1.75 841

clor 8.116 18.577 3.878 4.688 -2.77 883

orcl 4.881 6.734 2.286 3.295 -2.79 883

ppro .111 .258 .881 .433 -2.86 882

orga 12.931 17.348 3.399 6.388 -3.43 188

Hodalite N' 2

39. tempo organizagao

5. preocupacoes proprio

37. tempo organizagao classe

38. tempo classe organiza-se

46. apresentagao de tarefas oral

68. empenhamento cognitivo
41. tempo pratica especifica

42. tempo pratica

69. empenhamento academico

9. diagnostico generico

34. decisoes legitimadas/planeamento
14. diagnostico grupo

21. pensamentos pre avaliagao

AAC1 ( POIOS 28.88 EFFECTIF = 28 )

orga 19.871 17.348 6.325 6.388 3.43 888

PPro .393 .258 .488 .433 2.86 882

orcl 7.793 6.734 3.315 3.295 2.79 883

clor 12.846 18.577 4.681 4.688 2.77 883

at o .181 .886 .881 .872 1.75 848

ec 82.186 84.191 9.658 9.816 -1.83 833

pesp 49.621 52.218 18.864 18.538 -2.12 817

prat 57.414 59.623 8.996 8.737 -2.19 814

ea 11.611 13.141 7.117 6.346 -2.21 813

dgen 4.821 5.751 2.977 3.584 -2.38 811

dr)l .286 .545 .525 .964 -2.34 818

dgru 3.258 4.773 2.935 5.575 -2.37 819

pava 1.321 1.773 .661 1.428 -2.74 883

CARACTERISATION PAR LES HOOALITES

DES CLASSES OU HODALITES DE justificagao objectivos aula

HODALITES CARACTERI STIQUES IOEN POURCENTAGES —- POIDS V.TEST PROBA

CLA/HOD HOO/CLA GLOBAL

Hodalite N1 1 sim 36.36 16

Justificagao objectivos aula

apresentagao objectivos aula

Hodalite N' 1 sim 111.88 188.88 36.36 16 6.91 .886

Hodalite H' 1 sim 51.61 188.68 76.45 31 3.19 .881

Hodalite N* 2 AAC1 63.64 28

justificagao objectivos aula

apresentagao objectivos aula

Hodalite N1 2 AAC1 188.88 188.81 63.64 28 6.91 .888

Hodalite N1 2 nao 168.16 46.43 29.55 13 3.19 .861
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ANEXO 15

COORDOHKEES DES VARIABLES SUE LES AXES 1 A 5

T + +

mIABLES 1 COORDOHKEES J CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR | AKCIESS AXES UHITAIRES
+ ♦ t

IDEH - LIBELLE COURT | 1 2 3 i 5
'

1 2 3 4 5
'

1 2 3 4

VARIABLES ACTIVES

ppf
-

preocup pratica freq -.32 .17 -.31 -.19 .38 -.32 ,17 -.3! -.19 .38 ! - 89 85 - 12 - 15 y.

ppro
-

preocup proprio .22 .47 -.ii -.87 -.83 .22 ,47 -.11 -.17 -.13 ! 16 17 - 14 - 14 - 12

pact
-

preocupac actividade .91 .13 -.38 -.18 .18 .11 .13 -.38 -.18 .18 ! 11 11 - 15 - 14 14

piip
-

preocupacoes iipaeto
1 -.56 -.84 .13 -.11 ,45 1 -.56 -.14 ,13 -.11 .45 ! - 16 - 81 81 - 11 25

dfre -

diagnostico freq -.53 .66 -.18 .11 -.12 -.63 .55 -.18 ,11 -.12 ! - 13 24 - 17 01 - 87

dgen
-

diagnostico generico
1

-.51 .34 -.31 -.17 -.19 -.51 .34 -.31 -.17 -.19 ! - 15 12 - 12 - 88 - 15

desp
-

diagnost especifica -.55 .67 -.18 .19 -.11 -.55 ,67 -.18 .19 -.11 ! - 16 24 - 83 15 - 15

daca -

diagnostico acadeiic ! -.52 .24 -.19 -.18 .14 -.62 .24 -.19 -.18 .14 ! - 18 89 - 84 - 14 17

dcot -

diagn coiportaiento
1 -.3! .71 -.17 .19 '-.31 -.31 .71 -.17 .89 -.31 ! - 19 26 - e7 15 - 17

dtur -

diagnostico tuna ! -.44 .51 .13 .14 -.14 -.44 .51 .13 .14 -.14 i - 13 19 11 12 - 12

dgru
-

diagnostico grupo ! -.44 .28 -.24 .13 -.16 -.44 .28 -.24 .13 -.16 ! - 13 11 - 19 12 - 19

dalu -

diagnostico aluno ! -.16 .35 -.19 -.13 .13 -.16 .35 -.19 -.13 .13 ! - 12 13 - 18 - 16 11

dt/g
-

diagnost tuna/grupo ! -.65 .51 -.14 .15 -.14 -.65 .61 -.14 .15 -.14 ! - 19 22 - 15 12 - 18

at - analise da tarefa .,.] .15 -.12 -.83 .24 -.57 .15 -.12 -.13 .24 ! - 17 12 - 11 - 11 13

ppi
-

pensai pre-inte freq ! -J8 .41 -.19 -.12 -.14 -.78 .41 -.19 -.12 -.14 ! - 23 14 - 18 - 16 - 12

para
-

pecsat pre avaliagao ! .12 -.26 .16 -.41 -.11 .12 -.26 .16 -.41 -.11 ! 11 - 19 16 - 21 - 15

pcli
-

pensaient pre cliia ! -.43 .32 .16 .51 -.12 -.43 ,32 .16 .51 -.12 ! - 13 12 12 25 - 11

peon
-

pensai pre conteudo 1 -.49 -.13 -.25 -.35 .26 -.49 -.13 -.25 -.35 .26 ! - 14 - 11 - 18 - 17 14

pdis
-

pensai pre disciplin -.82 .62 -.24 .13 -.14 -.12 .62 -.24 .13 -.14 : - 11 22 - 19 17 - 12

pest
-

pensai pre estrategi
1 -.25 .13 .47 .12 .21 -.25 .13 .47 .12 .21 ! - 17 15 18 16 11

pges
-

pensaient pre gestao ! -.43 .25 -.31 -.31 -.31 -.43 .25 -.31 -.31 -.31 ! - 13 19 - 12 - 16 - 16

pins
-

pensai pre instrugao ! -.65 .17 -.19 .27 -.14 -.65 .17 -.19 .27 -.14 ! - 19 16 - 87 13 - 12

pobj
-

pensai pre objectivo ! -.43 .16 -.13 -.19 .86 -.43 .16 -.13 -.19 ,16 ! - 12 15 - 11 - 19 13

pout
-

pensaient pre outros » -.35 .34 .18 .16 -.35 -.35 .34 .18 .16 -.35 ! - 11 12 17 18 - 19

peat
-

pensai pre categoria -.48 .51 .14 .38 -.19 -.48 .51 .14 .31 -.19 ! - 14 18 15 15 - 85

dalt - decisoes alternativa -.43 -.17 -.26 -.83 .41 -.43 -.17 -.26 -.13 .41 ! - 13 - 82 - 11 - 12 22

dlco - d legitiiadas cones? -.43 .18 .22 .38 .11 -.43 .18 .22 .38 .11 ! - 13 17 19 19 16

dlex - d legitiiadas exper: -.49 ,29 .17 -.26 »«2 -.49 .29 .17 -.26 .12 ! - 14 11 17 - 13 11

dlpl
- d legitiiadas planea -.13 -.19 -.23 -.13 .81 -.13 -.19 -.23 -.13 .11 ! - 14 - 17 - 89 - 17 11

TU -

teipo util -.89 .21 .29 .21 -.29 -.19 .21 .29 .21 -.29 ! - 13 18 11 11 - 16

ins -

teipo instrugao -.89 .38 .26 -.15 .23 -.19 .38 JS -.15 .23 ! - 13 14 11 - 18 12

srcl - t organizagao classe .62 .16 -.17 .36 .12 .62 .16 -17 .36 .12 ! 18 16 - 13 18 16

clor - t classe organiza-se .52 -.15 -.14 .31 .33 .52 -.15 -.14 .31 .33 ! 15 - 12 - 85 15 18

orga
-

teipo organizagao .69 .15 -.14 .41 .31 .69 .15 -.14 .41 .31 ! 21 12 - 85 21 16

pies
- t pratica nao especi .35 .22 -.21 -.17 .21 .35 .22 -.21 -.17 .21 ! 11 18 - 18 - 14 11

pesp
- t pratica especifica -.61 -.46 .14 -.35 -.26 -.61 -.46 .14 -.35 -.26 i - 17 - 17 85 - 17 - 14

prat
-

teipo pratica -,5i -.41 .14 -.46 -.18 -.51 -.41 .14 -.46 -.18 ! - 14 - 15 11 - 23 - It

tout -

teipo outros .11 .23 -.23 .54 -.38 .11 .23 -.23 .54 -.38 ! 13 18 - 19 27 - 21

at_d
-

apres tarefas -difer -.51 -.18 .57 ,26 -.11 -.51 -.18 .57 .26 -.11 ! - 15 - 13 22 13 - 11

atj
-

apres tarefas indife -.29- -.21 .72 .24 -.11 -.29 -.21 .72 .24 -.18 ! - 19 - 17 28 12 - 15

at_o
-

apresentagao oral .14 .17 .15 ,57 -.15 .14 ,17 .15 .57 -.85 ! 14 13 82 28 - 13

atj
-

apresentagao visual -.42 -.21 .72 ,12 -.17 -.42 -.28 .72 .12 -.87 ! - 12 - 87 28 16 - 14

ce
-

coiponentes criticas -.35 -.25 -.14 -.24 .36 -.35 -.25 -.14 -.24 .36 ! - 11 - 19 - 16 - 12 21

dei -

deionstragao -.51 -.23 .64 .19 .13 -.51 -.23 ,64 .19 .83 ! - 15 - 18 25 85 12

eddu - contextos dif duraga -.55 -.22 -.26 .23 .48 -.55 -.22 -.26 .23 .41 ! - 16 - 18 - it 11 22

cdfr - contextos dif freq -.51 -.28 -.12 .41 .48 -.51 -.28 -.12 .48 .48 ! - 15 - 11 - 85 21 22

cidu - contextos indif dura .29 .11 .41 -.43 -.56 .29 .11 .41 -.43 -.56 ! 19 11 15 - 21 - 31

eifr - eontextos indif freq .93 -.19 .47 .27 .12 .13 -.19 .47 .27 .82 ! 11 - 17 18 13 11

euti - contextos utilizados -.17 -.15 .13 .11 .28 -.17 -.15 .13 .11 .28 ! - 15 - 15 15 It 15

fbfr - feedback frequencia -.49 -.62 -.43 .23 -.21 -.49 -.62 -.43 .23 -.21 ! - 14 - 23 - 17 11 - 11

fbes - feedback especifico -.51 -.66 -.41 .23 -.23 -.51 -.65 -.41 .23 -.23 ! - 15 - 24 - 15 11 - 13

fbne - feedback nao especif .21 .42 -.11 -.19 .21 .21 .42 -.11 -.89 .21 ! 16 15 - 11 - 84 11

fbre - feedback relacionado -.51 -.63 -.21 .89 -.16 -.51 -.63 -.21 .89 -.86 ! - 15 - 23 - 18 14 - 13

fbnr - feedback nao relacio -.27 -.42 -.47 .33 -.38 -.27 -.42 -.47 .33 -.38 ! - 18 - 15 - 18 16 - 21

fbio - feedback focado -.61 -.61 -.31 .16 -.28 -.61 -.66 -.31 ,86 -.26 ! - 18 - 22 - 12 13 - 11

fbnf - feedback nao focado .11 -.34 -.53 .47 -.28 .11 -.34 -.53 .47 -.26 ! 13 - 12 - 21 23 - 11

fbtu - feedback tuna -.34 -.12 .74 .21 .11 -.34 -.12 .74 .21 .81 ! - 11 - 15 29 It 11

fbgr - feedback grupo .88 -.12 -.15 -.43 -.34 .1) -.12 -.85 -.43 -.34 ! 11 - 15 - 12 - 21 - 18

fbal - feedback aluno -.37 -.55 -.62 .21 -.17 -.37 -.56 -.62 .21 -.17 ! - 11 - 21 - 24 11 - 19

fbtg
- feedback turma/grupo -.33 -.17 .71 .82 -.13 -.33 -.17 .71 .82 -.13 ! - 11 - 16 28 11 - 17

ec
-

eipenhaiento cogniti -.54 -.19 -.22 -.25 .37 -.54 -.19 -.22 -.25 .37 ! - 16 - 13 - 18 - 12 21

ea
-

eipenhaiento acadeii . -.66 -.27 .49 .82 .26 . -.66 -.27 .49 .82 .26 ! - 19 - 11 19 11 14
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COORDOCHHEES ET VALIURS-TE57 DES ELITES SUR LES AXES 1 I.

ITES
I

'. v; \j
:n^t:v;rc
'. L, J il it L u V VALE l'RS-1 EST

- -

r
• • ■"

— * 1. . P.13S lliJl.' ! i 2 i
4

I
i L

-

C

'. . a:la

ii 2 - aula 2

'

1
::.?2

22.22 1.47 !

-.31

. 1-

.
i c

JO ,22

-.44 !

.44 !

-

_

h

C
• j

i fl
- I s.

.i a
. 0

.2

-.3

-1 c ■

1.6 :

3 . experiencia prof

ixp
-

coe experiencia
ita -

estagiario

■6

18

26.22

:5.0a

-.85

1.23

.56

-.81

,52

-.74

.32

,43

.21 !

-.33 !

-2.3

2.3

1.6

-1.6

1.5

-1.6

-1.2

1.2

0 1

-.9 !

17 . diferenciaca o do ensino

idi - Kodalite F

lut
- Kodalite N°

iit - Kodalite F

ibj
- Kodalite" N°

1
L

4

0
u

1!

5

2: . se

8.22

12.82

5. 38

; co i

3.87 !

16.32 !

13.51 !

2.18

,14

-3.73

-1.89

■; 0
■ . -J

- Y)
i - id

.85

-.33

.33 -

,14

-.26

-.37

.32

,17

.52

.81

-.12 !

-.22 !

.44 !

-.83 i

4.2

-3.9

-1.3

-.4

-.3

i

.2

-.4
. 0

< j

. 0
. j

.3

,9

.8

- i >

-.4 !

.9 :

-.8 !

18 , expiicitacao object ivos

ii - Modal It§ N"

ao
- Kodalite' N° 2

- - 22.28

22.18

1.55 i

1.59 !

-.36

,86

-.35

,35

-.16
'. r

, i 0

.49

,43

-.28 !

,28 !

-1.7

1.7

i

-.4

,4

-1.5

1.6

-

, j j
i i

45 . apresentagao object ivcs aula

in - Kodalite F

ao
- Kodalite N°

1
x

i

L

31 21.22

13.38

.71 :

4.22 !

.34 -

, 4"
■

i o.

-.23 -

01

-.51 !

1.21 ! . 1
. i

1 i

l , /

1.7

-.3

.3

-.8

,3

-2.8 i

2.8 !

58 . justificagao object .vos aula

im - Kodalite F

Cl - Hodalite" F

i

i 16

22

15.23 4.93 !

1.63 i

-1.32
-f

. 1 1

-.66

.38

'F.
i _ v

-.13

.53

.56

-.56 !

,32 !

-1.9

1.5

-1.2

1.2

.4

-.4

-2.4

2.4

-1.5 I
1.5 !
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•DU
rnv IS V?.LEL'E5 ?R~FRES

DE Li PRECISION DES k. h u ^ f i. « TRACE AVANT DI AGOSALI SATI3N

SOME DES 7ALEURS PRCPRES .,

62.2322

62,2228

DES 48 PREMIERES VALEURS FROPRES

KRO ; VALEiJR

j PROPRE

! POURCENT. POURCENT.!

CilKULE |

! 11,7228 ! 18.92 : 18.52 ;
* ********** ******** *********************************«!***************************

J | 7.5945
! 1 ■: U

; 31.17 ;
* ********** ******** ******* **************************

J i 6.5944 i 18.64 ; 4i.8i i
* ********** <******* ****X*******t******«******

i

I 4.1238 6.65 ; 48.46 ;
* ********** ******** **********

i

; 3.3524 5.47 CO 01 i *
vf J . J M

|

********** ******** *****

': I 2.8793 1 4.64 i 58.57 |
* ********** ********

'

! 2.8146 ! 4.54 ; 63.11 ! * ********** ********

I i 4.37 67.18 ;
* ********** (******

] ! 2.1329 : ci
; 73.73 I

* ********** ****

•
1

1. 1 i 1.5515 . 73.85 ;
* ********** ***

"

7'07 ; 2.77 76.62 ! * **********

. L ! 1.4943 : 2.41 TO <p *
'

- • v J
,

**********

! 1.4256 ; . 2.32 31.33 ;
* *********

• / 1 i ; 11

2.22 ; 33.35 !
* ********

;• i 1.1426 1 1.84 ; 35.15 ;
* *******

• r I 1 ft
'

C 1
; i.64

'

36. S3 ': * ******

.

'

1 i ;.Ji 1.48 i 38.31 :
* ******

*i

.3351 ; 1.43 85.74 |
* ******

'

z
! .8293 1.31 ; 91.84 ;

* *****

"1

! .7234 : 1.14 92.19 :
* ****

,1 .

1 '171

I .illL ; i.3i ; 93.28 ;
* ****

".1 I CQC1 .96 ! 94.16 |
* ****

- A

i .84 j 95.83 J
* ***

•
J

,4438 .72 95.72 ;
* ***

j; .3541 1 .54 96.35 ;
*

ii ,3773 ; .61 ; 96.56 |
*

17 . JZ1D ! .52 i 37.48 ;
*

;C
.2469 | .42

'

97.38 ;
*

- - • id <J si J i .28 93.26 i
*

32 .2812 ; .32 98.58 |
*

- 1 .1722 i .28 98.86 |
*

22 .1493 ! .24 99.13 |
*

. o .1323 ! .21 99.32 j
*

^ /

,2942 1 : 93.47 !
*

c: ,8588
1 ;<; 95.61 !

*

. K

.2721 ; .12 95.73 ;
*

• .' .8637 .13 99.83 ;
*

-

'

.2278 : .86 99.39 |
*

:? .8256 ! .84 95.93 !
*

42 .2222 .83 99,97 :
*
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ITIQH SGKKAIRE DES VA^EURS PROPRES DE 41 A 62 (NUI1ERG = VALE-JRj

1.
- .8165 42 = ,8233 43 = ,2212 L\L -

,2282 L-

*L -

- 1 - ,8882 47 = ,3882 43 = ,2288 d« ; .im si

21 : .3288 J L,
~ ,2822 ii -

j j
- ,882? 54 = .un - j

:c = .8828 57 = ,2282 58 = .2288 55 = .2222 CA?

;1 = ,8233 52 = ,2232

TERVALIZS LAFLACIENS B' ANDERSON AH SEOIL 2,95

NUKERO | BORNE INFERIEURE 7ALEUR PROPRE

7.6369 11.7328
'

1 5 » '; 1

1 1
' 1 4.9765 7.5945

••

caao
i . , ^ U J ;

* 1 4.3211 5.5544
'

? J-C3C
. 1
-

1 2.7822 4.1233 : : o o t

C '

J
1 Li id LL j 3.3524 3.1771 i

INDUE EC POSITION RELATIVE DES INTERVALLES



ANEXO 16

20UPURE 'b' DE L'ARBRE EN 3 CLASSES

DESCRI?:!jN SOKKAIRE

CLASSE
i u i J/ 0 CCNTENif :

'

bbib

bb2b

bb3b

2
j

ii
1 - _.

13

0 * ?

11 I»e
- -. . u

1 1 » fl

1 A 9 :

1 V ft J i

32 A 44 1

DECOMPOSITION DE L 'INERTIE CA1.CULEE Sl'R 5 AXES

INERTIES ! EFFECTIF POIDS ! DISTANCE

INERTIE INTER-CLASSES

INERTIES INTRA-CLASSE

CLASSE 1 / 3

LuAJJi. L I _

CLASSE 3 / 3

INERTIE TOTALE

12.5731

3.9983

8.3396

3.8249

33.4359

22

13

3.83 i 26.1373

22.38 ; 4.6264

13.28 ! 16.5959

QUOTIENT (INERTIE INTER / INERTIE TOTALE) : .3768

200RDONNEES ET VALEJRS-TEST SUR LES AXES 1 A

CLASSES VALEURS-TEST

IDEN - LIBELLE EFFEC. P.ABS DISTO

COUFiiRE T DE L'ARBRE EN 3 CLASSES

bblb - CLASSE 1 / 3 9 9.88 26.19 J -3.85 2.73 1.75 .86 -.35 j -3.74 3.32 2.26 i

bb2b - CLASSE 2 / 3 22 22.88 4.63 | -.78 -1.58 -.85 -.95 .86 ; -1.35 -3.76 -2.16 -3

bb3b - CLASSE 3 / 3 _ j 13.88 16.68 | 3.86 .79 .23 1.82 .15 : 4.73 1.21 ,37 2

T
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UK IID. I.EI DESDROGBAKM (INDICES El POUBCEIMGE DE U SOME DES INDICES : 33.43592 Kin .

: .54 ? :

2 2.14 ? 13 — -•
r

3 2.6- ? '.2 '—

4 .74 ? 2 ♦ |

5 3.69 ? 7 ■ »
.

5 11.59 ? 7 i

7 .14 : 16 --

■ 5.39 ? 16 --■
♦

! 16.79 F 2 '
.

It .73 ? 11 -

11 .25 ? 11

12 2.57 ? 1! — «-•

13 .75 P U *

14 .54 ? 9 - -♦

I

15 11.11 P 14 - -'

16 .31 ? 1 — t

17 .71 ? 17 — •-

IS .15 ? 4 --*

19 4.53 ? 13 --«--» -

2. .51 ? 15 -

21 .19 ? 17 --'

22 .19 F 6 --•

23 1.41 P 15 --•-•-—«

24 .31 ? II

25 1.13 ? 4 — ♦ --*

26 .It P II — t

27 .13 ? 3 •

23 .14 ? :
-

25 1.52 P 12 --•»—•-•

31 .26 ? 12 — ♦

31 21.31 ? 21 ---«—■

12 .51 ? 21

22 .1: ? 2 — *

'

34 .31 r 2 --«-'--

i: .21 P 19 -t i

25 3.79 ? :
--•—•-

37 .14 F 5 —

38 1.45 ? 8 --•

35 .21 ? 3 --♦

II .21 ? 2! -•-

.1 .22 F 2e — ;

42 1.19 ? 22 --••— *

43 .15 P 19 --* [
i i

44 P 22 --•-—»

.14. / XAX = 21.81.)
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ANEXO 17

DICIONARIO DASV

N°

ARIAVEIS

Abreviatura Identificagao da Variavel Tipo
An Taref 19 Analise da Tarefa Contfnua

Apr Ob 49 Apresentagao de Objectivos (1) Nominal

Apr T dif 44 Apresentagao de Tarefas diferenciadas Contfnua

Apr T ind 45
" "

indiferenciadas
u

Apr T or 46 oral
n

Apr T vis 47 visual
H

Comp Cr 48 Componentes Crfticas
n

Cont dif d 52 Contextos diferenciados - duragao
n

Cont dif f 53 - frequencia
M

Cont ind d 54 indiferenciados - duragao
u

Cont ind f 55 - frequencia
h

Cont util 56 utilizados
H

DAlt 31 Decisoes Altemativas e Condicionadas
H

DLcon 32 Decisoes Legitimadas por Concepgoes
H

DLexp 33
" "

pela Experiencia
n

DLpI 34
" "

pelo Planeamento
n

Demons 51 Demonstragao
n

Diag ac 11 Diagnostico academico
M

Diag al 15 aluno
H

Diag com 12
"

comportamento
H

Diag esp 10
"

especffico
H

Diag fr 8
"

frequencia
H

Diag gen 9
"

generico
M

Diag gr 14
"

grupo
n

Diagt 13
"

turma
n

Diag t/g 16
"

turma/grupo
n

Dif Ob 17 Diferenciagao do Ensino - Objectivos (2) Nominal

Dif Est 17
- Estrategias (2)

H

DifSE 17
- Sit. Exercfcio (2)

H

Emp Ac 69 Empenhamento Academico Contfnua

Emp Cog 68 Empenhamento Cognitivo
H

Esp Ob 18 Especificagao de Objectivos (1) Nominal

Est 3 Estagiario (3)
H

Exper 3 Professor com Experiencia (3) Nominal



Fbal

Fbesp

Fbfoc

Fbfr

Fbgr

Fb n esp

Fb n foe

Fb n rel

Fbrel

Fbt

Fbt/g

Indif

Just Ob

PPact

PPimp

PPfr

PPpp

PPlav

PPI cat

PPI cli

PPI con

PPI dis

PPI est

PPIfr

PPI ges

PPI ins

PPI ob

PPI out

T cl org

Tins

TOrg

T org cl

Tout

TPrat

TPesp

TP n esp

TUti

,/

66 Feedback aluno

58
"

especifico

62
-

focado

57
"

frequencia
65

"

grupo

59 nao especffico
63

"

nao focado

61
"

nao relacionado

60
"

relacionado

64
"

turma

67
"

turma/grupo

17 Difer. do Ensino -

Indiferenciagao (2)
50 Justificagao de Objectivos (1)

6 Preocupagoes Praticas - actividade

7
" "

impacto

4
" "

-frequencia

5
" "

-

proprio

21 Pensamentos Pre-lnteractivos - avaliagao

30
"

-

categorias

22
" "

-clima

23
" "

-conteudo

24
" "

-disciplina

25
" "

-estrategias

20
" "

-frequencia

26
" "

-gestao

27
" "

- instrugao

28
" "

-

objectivos

29
" "

- outros

38 Tempo em Classe Organiza-se

36
"

em Instrugao

39
"

em Organizagao

37
"

em Organizagao da Classe

43
"

em Outros

42
"

em Pratica

41 "em Pratica Especffica

40
"

em Pratica nao Especffica

35
"

Util

Contfnua

Nominal

ii

(1) £ uma variavel dicotdmica - sim/nao; quando nao se refere o polo caracterizador e tornado o

valor "sim"; (2) Trata-se de um sistema com 4 modalidades; (3) A Experiencia Profissional constitui

uma variavel dicot6mica - Professor com Experiencia ou Estagiario.
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ANEXO 18

ENTREVISTAS PRE-AULA

Prof. 1/1

1. Ha uma preocupagao geral (que por acaso hoje e um bocado atenuada porque esta e uma
das turmas melhorzinhas nesse aspecto), que e uma questao de disciplina. Aqui, a escola tern um

problema de disciplina grave, e portanto uma das preocupagoes principais em todas as aulas, tern

que ser a disciplina. Tirando essa parte, hoje eu ando a tentar corrigir dois aspectos que eles tern
mostrado na actividade (que e voleibol), que e o contacto na bola, que em relagao ao passe, que
costumam fazer com a palma das maos. Ha muita gente a fazer com a palma das maos e o

movimento incorrecto de extensao dos bragos que nao e de extensao, grande parte dele e de

balanceio, movimento de balango. Portanto, eu tenho estado a insistir muito nisso, atraves de
exercicios com tres toques, para eles tentarem encontrar a posigao correcta; isso advem, penso eu,

de uma incorrecta colocagao do corpo em relagao a bola, e do toque da bola nao enquadrado com
a cabega. Na manchete, vamos trabalhar a seguir, a insistencia - neste momento estou so a

trabalhar a base do FB, portanto ja nao ha hipotese, porque ja vamos longo, a insistencia e no

trabalho das pernas e na extensao dos bragos, portanto na execugao da manchete.

2. Os objectivos principais e que eles consigam trocar a bola entre si, cada um com o maximo

de 3 toques consigam trocar a bola entre si, 3-4 vezes sem a deixar cair no chao. Penso que ja
demonstrara alguma evolugao relativamente ao controlo do corpo relativamente a bola e em relagao
ao espago. Isto em relagao ao passe e manchete, porque a 25 parte da aula e servigo e recepgao de

servigo. Bom, no servigo as preocupagoes principais sao um correcto movimento de balango do

brago, porque o erro mais comum e o cruzamento a frente do corpo, e condiciona logo o resto, e a

entrada para o jogo, porque normalmente fazem o servigo e ficam fora do campo. Em relagao ao

servigo sao estas 2 preocupagoes, portanto o correcto movimento de balango e a amplitude do

movimento, e a entrada para o jogo. Na recepgao vou tentar insistir para que eles tomem atengao a

trajectoria da bola desde o momento em que ela sai das maos do companheiro, e que consigam

antecipar minimamente a trajectoria de maneira a cons%guirem intervir. 0 objectivo e que o aluno

que serve o consiga fazer de maneira a ir ter na zona do colega, e o colega que recebe que consiga
fazer uma recepgao em manchete de maneira que a bola suba na vertical e que Ihe caia petto dos

pes. A ultima fase da aula vai ser jogo, numa primeira fase um para um. A ideia vai ser tentar que

eles explorem o espago, afastem um bocado a ideia, a atengao do gesto tecnico em si.

3. Na pratica, hoje nao. Nao estava a pensar, nao tenho nenhum teste. Eu costumo fazer

observagao, ha FB, costumo circular a volta, ou de um lado para o outro, e ha sempre aqueles

alunos que tern mais dificuldades, que eu costumo estar sempre a intervir, a dar FBs, normalmente

positivos, ou talvez ate em genero de brincadeira para nao se sentirem, porque ha miudos -

principalmente 2 miudas, que ficam muito tensas. E as vezes, eu ja tenho visto, muita intervengao de

feedback em cima, eles acabam por ficar tensos.

4. Em termos de comportamento e uma turma muito boa, nao tern problemas de

comportamento, nao tern nada desse aspecto. Em termos de participagao na aula e empenhamento

e tb. muito boa. Em termos de qualidades, portanto de dificuldades dos alunos ha um grupo de

alunas e 2 ou 3 alunos, talvez pela vivencia anterior, tern particulares dificuldades, entao nesta

actividade que e bastante mais ... e uma actividade completamente nova, um movimento anti-

natural, portanto e mais complicado. Mas nao me parece (em relagao ao resto das turmas que

tenho), nao me parece que esta turma apresente grandes dificuldades.

5. N6s temos a rede que esta montada ja, esta permanentemente montada, tern este aspecto

assim. Esta permanentemente montada porque nesta fase ja esta no piano das actividades que e

voleibol, por uma questao de economia de tempo esta sempre montada.
Em relagao as bolas, eu
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costumo trabalhar com 10 bolas e grupos de 2. Quando ha jogo, eu costumo dividir isto em 6

campos
- da para trabalhar 12 alunos, e costumo ir rodando, fazendo os outros trabalhar na parede

toque de dedos, passe de dedos e manchete.

6. Colocam devido aquilo que eu disse em relagao aos alunos, colocam porque os miudos tern
muita dificuldade na colocagao das maos sobre a bola, e na posigao em tocam a bola, quer no
passe, quer na manchete, e ate no servigo. Estes exercfcios em anos anteriores, nesta mesma

actividade, costumo fazer ate mais exercfcios e esta ano restringi bastante porque estou a sentir

especiais dificuldades em ultrapassar este problema, que e um problema que eu, pela 1* vez, estou
a ter dificuldades em conseguir nesta altura, com 9 aulas que n6s temos de voleibol, ja nao havia
em mais de 70%, ja nao havia este problema, e neste momento continua a permanecer, e 6 um

problema que esta a ser diffcil de ultrapassar.

7. Passe de dedos, manchete, servigo e recepgao do servigo. No passe de dedos, passe de
dedos com 3 toques, para tentar encontrar o controlo da bola. No servigo, o servigo por baixo que e
o unico que eu dou (nao adianta ir a frente). E depois jogo 1 para 1, e, est£ uma incbgnita ainda, se
o jogo um para um, na maior parte da turma, eu vir que ha gente que ja esta a dominar bem o jogo
de um para um, vou fazer jogo 2 para 2. Acima de tudo porque sao os conteudos que eu tenho

vindo a insistir, e sao aqueles conteudos onde eu encontro mais dificuldade; eu experimentei no

princfpio do bloco, portanto dei a informagao minima sobre a parte teorica, ou teorico-pratica desta
actividade, e nestes conteudos eu encontrei especiais dificuldades. Estou a tentar insistir sobre eles,
sao conteudos chave, se eles nao dominarem isto, eu nao posso avangar no jogo.

8. E= talvez o problema da organizagao. Os miudos nao conseguiram bem, ainda, organizar isto
como eu pretendo. Eles dispersam-se muito -

por exemplo, nos temos sinais convencionados para
eles voltarem, portanto, eu normalmente chamo ou, quando eles estao muito lentos a vir [inaudfvel],
ou fago-os vir mais depressa, e eles dispersam-se muito, langam bolas ao cesto, driblam, demoram

tempo a parar, apesar de haver grande insistencia desde o princfpio do ano.

9. Nao insisto mais, uma vez ou outra, chamo-os mais alto, dou um grito ou qualquer coisa,
mas face ao ambiente geral da escola, face aos problemas de indisciplina que ha a nfvel da escola,

eu parece-me que nao sera talvez muito importante estar a insistir num pormenor em que nos

perdemos 10 segundos mais porque eles nao vem a correr, vem a andar. A informagao e dada,

portanto em relagao aos sinais convencionais. Eles deslqcam-se, h& um ou outro que perde tempo,
mas eu acabo por perder mais tempo a dizer, as vezes, do que deixar que eles venham. E depois se

eu comego a falar eles la vem mais depressa. A forma que eu uso normalmente para fazer

interrupgoes da aula para fazer instrugao, transmitir informagao, eu tentei combinar com eles um

sinal -

portanto eu apito, e eles ficam no lugar para eu falar, mas nao deu resultado. Eu tento intervir,

dizer tudo de uma vez porque eu quando apito, para eles ficarem no lugar -

apesar disso, eles

vao-se aproximando, vao-se aproximando, quando eu acabo a instrugao estao ca, e acabam por

nao ouvir bem. Portanto, chamo- os, eles reunem-se, eu dou 2 ou 3 FBs mais gerais, normalmente,

e depois vou fazer a intervengao aluno a aluno.

Prof. 1/2

1 . Em relagao aquilo que eu tinha previsto no final da ultima aula em Dezembro, tern que haver

aqui uma pequena alteragao porque, como este perfodo e muito grande, sao uns 7-8 dias, portanto

eles nao tiveram uma sessao entretanto. Vou ter que comegar um bocadinho mais atras, porque

eles ja esqueceram alguma coisa. Portanto, hoje as preocupagoes: eu vou tentar incidir mais no ...

para ja vou fazer um exercfcio de passe de dedos, vou tentar verificar como e que est& a situagao.

Se estiver estabilizada em relagao a ultima aula, vou incidir mais na manchete, que era o que estava

mais fraco, se a situagao tiver regredido em relagao ao passe de dedos vou tentar dedicar mais um

bocadinho ao passe de dedos. Depois vou passar ali para o quadro, onde eu vou explicar a rotagao,

e relembrar mais uma vez o sistema de marcagao de pontos e quais as faltas que dao direito a

marcagao de pontos ou mudangas de servigo, e depois vamos fazer pela 1s vez, possivelmente com

mais de metade da turma (que ja est£ em condigoes disso) jogo 2x2, para tentar movimentar,
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portanto, cnar a mecanica da rotagao e criar a mecanica da deslocacao, pq. e uma coisa que se
tern venficado e que eles, como estao habituados ate agora a fazer 3 toques, dao o is e depois o
colega nao tern a reacgao, nao tern o movimento para ir la ao 2^ toque.

2. Hoje eu pretendia que eles -

para ja melhorassem a manchete, que era o que estava fraco.
Portanto, que conseguissem perceber -

que e um problema que tern vindo a surgir aqui - eles nao

percebem que a manchete e um movimento defensive e que tern uma participagao reduzida do

corpo, portanto, serve para amortecer bola e para a conduzir. Portanto, tern tendencia para dar

grandes pancadas na manchete. Eu tenho tentado conter isso. E importante as dimensoes do

campo de maneira a que eles sejam obrigados a fazer ... portanto, se dao pancadas muito grandes,
movimentos com muita forga as bolas vao fora. Esse e um objectivo. A mecanica, o movimento em
si nao esta mal, mas eles tern a mania de grandes pancadas, balangos com o ombro. Portanto,
perceberem esse movimento, melhorarem e evidente a prestagao na manchete, e depois pretendia
que eles hoje ficassem a compreender a mecanica da rotagao no terreno, e que comegassem a

ultrapassar esse defeito que eles (nao e defeito, e normal), que e ficarem parados a espera de ver o
que e que acontece a bola, sem iniciativa de intervengao. Sao esses dois objectivos.

3. Hoje a ideia e fazer uma 1^ observagao, assim tipo varrimento, ver mais ou menos quantos,
pronto, se se ve os 2 parceiros empenhados na actividade, se se ve as pessoas cafdas. Ha uns
tantos alunos, que eu ja tenho, ja estou mais ou menos de pe atras, porque ja sei que sao

normalmente alunos que tern dificuldade em atengao, sao muito parados.

4. Esta turma nao e ma. Em termos de comportamento e relativamente boazinha, e em termos

de aproveitamento, portanto, empenhamento e de dificuldades - e talvez uma turma media. Ha uns

quantos alunos com algumas dificuldades e tern outros alunos que estao mais a vontade, tern um

pelo menos que e um aluno que tern um desenvolvimento motor bastante avangado para a idade,
para alem de ja ter uma idade tambem acima da media. E ha um ou 2 no sentido negativo -

bastantes dificuldades. Penso que e uma questao de 1§ infancia.

5. Os materiais sao as bolas de volei, temos a rede que esta montada. Eu tinha pensado utilizar

pinos - temos af uns pinos, mas sao poucos para aquilo que eu queria fazer, nao da.

6. Nao. Pronto, ja e mais ou menos - nao sendo rotineiro, ja sao coisas que ja foram

explicadas, que ja foram feitas. Eu procuro nao variar muito o esquema geral da distribuigao e do

trabalho, nao vario muito para evitar coisas novas para elds se habituarem.

7. Passe de dedos, manchete, servigo e recepgao do servigo e a rotagao. Porque tern sido

aqueles conteudos que ... Bom, em termos de jogo, e em sequencia, nao e? Eles tiveram a fazer a

sequencia do bloco, que tern sido exercfcio, contacto com a bola, passe, manchete -

portanto a

sequencia do contacto com a bola, depois exercfcios sozinhos, 2 a 2 com varios toques, 2 a 2

reduzindo o numero de toques, jogo um para um, e agora a sequencia normal sera: 2 para 2 - se eu

vir que isto esta bem, troco o 2 x 2 e vou tentar fazer o salto logo para o 4 x 4, para tentar ganhar

tempo, e depois deles no 4 x 4 ja porem o problema da recepgao ao servigo e das modificagdes de

posicionamento no terreno, e depois tentar logo evoluir para o 6 x 6, como informagao. Em relagao
aos exercfcios de passe e manchete ... o servigo, nao estando muito bem, eu penso que esta

suficientemente bem para eu deixar cair um bocadinho agora nesta fase. Eles fazem servigo durante

o jogo, portanto vao praticando. A manchete vai ser especialmente trabalhada porque foi aquela

que na ultima aula revelou problemas, e o passe de dedos porque o passe de dedos e sempre bom.

8. Manchete e a questao da rotagao, porque eles percebem-na ali, ou pelo menos creio que

sim, e depois aqui no jogo, e diffcil porque as linhas
- vamos jogar com linhas que nao sao habituais

- as linhas sao diffceis e eles nao sabem porque estao a utilizar marcas de ... a zona de servigo para
eles terem uma referenda, e depois as marcagoes nao sao habituais - quando se passa para a

marcagao azul do campo de volei (que se divide em 3 partes, suprime-se ali a linha lateral), passa a

ser mais facil porque a rotagao e mais facil.

9. Neste momento nao tenho, nao tenho altemativas. Alias, tenho altemativas, mas nao estava

a pensar utiliza-las. 0 que e que vai acontecer? Se eu vir que ha, no geral a turma esta a reagir bem
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aos exercfcios de manchete, e que haja alguns alunos que nao estejam a reagir tao bem, vamos
tentar o velho truque da parede - ver se eles conseguem controlar o movimento em relagao a

parede. Em relagao a movimentagao, nao ha assim muitas altemativas, pronto, tern que ser

individualizado e possivelmente hoje nao se consegue fazer isso. Tenho que ir grupo a grupo
explicar a movimentagao, estar ali um bocadinho com eles para ir controlando caso a caso - "Agora
es tu, por isto, por aquilo, por aqueloutro", e depois como isto vai dar 5 situagoes de jogo,
possivelmente isto e capaz de nao dar tempo para toda a gente.

Prof. 2/1

1. As preocupagoes fundamentals sao no que diz respeito a organizagao. E uma aula de
futebol em que havera tres situagoes de aprendizagem, em que e necessario um certo controlo da

organizagao dos alunos, organizagao e disciplina, sobretudo. Porque e uma turma que tern poucos
habitos de trabalho, e as situagoes de aprendizagem sao feitas com a condugao de bola, e e

necessario maior controlo. A bola pode fugir e tambem e a primeira aula de futebol, e tambem ha

poucos habitos, poucas rotinas, e entao e necessario, de facto, o controlo da organizagao e da

disciplina.

2. Vou pretender que eles efectuem o drible - a condugao de bola, controlada dentro do

espago motor, o remate, e as raparigas, sobretudo, efectuarem o passe com a parte interna do pe,
com a bola controlada e direccionada para o alvo.

3. Estas aulas sao so duas aulas de futebol, que vao no sentido de irem de encontra a

mot'rvagao dos alunos, no entanto, nao vai ser objecto de nenhuma avaliagao em registo, mas de
uma avaliagao atraves da observagao, e de modificagao de alguns aspectos que se mostrem

pertinentes.

4. Do ponto de vista motor sao muito fracos, muito fracos mesmo, nunca tiveram educagao
ffsica alguns, outros tern muito poucas vivencias. E a nfvel motor e isso - tern muito poucas

vivencias ffsicas e sao muito fracos, nao dominam bem os gestos motores basicos. Podem saltar,

mas alguns caem para o chao
- nao se seguram em p§. E depois, a nfvel psicoldgico estao muito

desmotivados, ja estao no decimo ano, andam a fazer conteudos do quinto e sexto, o que mostra

um certo grau de desinteresse perante a actividade toda. E ate tern uma concepgao de educagao
ffsica que nao esta de encontra ao que nos pretendemos, nao veem a educagao ffsica como uma

disciplina de ensino-aprendizagem, estar ca para aprender, e depois vem equivocados, vem mais

como um recreio, para libertar tensoes, energias e divertimento, nao veem a educagao ffsica como

uma disciplina em que ha conteudos para aprender.

5. A colocagao dos cones, dos pinos, para delimitar as areas de jogo e de intervengao de cada

aluno, sobretudo isso.

6. Podem acontecer alguns problemas, nomeadamente de organizagao, porque como a

estrategia e mais directiva e mais do tipo: "Ponham-se todos aqui atras do Joaquim ou do Manuel",

nao ha perfodo para balburdias nem desorganizagoes, todos alinham ali e nao ha desvios. Portanto,

penso que virao contribuir nesse sentido.

7. Os conteudos de hoje sao condugao de bola, remate, passe e recepgao, e depois ira ser um

jogo de futebol - futebol entre os rapazes, tambem para olharem o passe (e algum cabeceamento,

mas nao temos rede, por isso vai s6 ser passe), e depois no final e fazer um jogo rapazes-rapazes e

outro de raparigas-raparigas, pois nao acho pertinente nesta altura fazer equipas mistas.

Estes conteudos estao desligados de uma unidade didactica de futebol, porque nao temos

instalagoes exteriores, e entao para ir de encontra as motivagoes deles e interesses, eu dediquei-lhe

duas aulas de futebol. E entao irei comegar com os conteOdos mais bctsicos, e na proxima irei ter

mais jogo. Mas sobretudo dedicada mais as raparigas porque os rapazes ja um auto-conceito muito

elevado no que diz respeito ao futebol.

8. Pois, pode haver algumas alteragoes, nomeadamente com a delimitagao do campo de jogo
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do futebol. Como e a primeira vez que fago, e entao ja la fui ver abaixo ao ginasio, e o que e facto, e
que pode-se tornar curto em relagao aos elementos que irao fazer, pode-se tornar excessivamente
longo, e terei que reduzir ou alterar. E tambem e critico o perfodo de espera para a informagao, e
depois dar a informagao para eles comegarem a actividade. it necessario montar la os cones, que

pode tambem causar algum tempo de espera, em que eles poderao ter alguns comportamentos
desvio ou de disciplina.

9. Se esses aspectos forem crfticos, terei que os mandar sobretudo sentar, para eles nao

manusearem o material, sentados, e entao esperarem af que se monte o material, que um ou dois

colegas monte para depois comegarem a actividade.

Prof. 2/2

1 . As preocupagoes, pronto, e continuar com os conteudos do futebol, e algumas em termos

de organizagao e dos comportamentos de desvio - sao sempre preocupagoes a ter em conta, sao

sempre aspectos a prevenir e a tentar remediar na aula, mas sobretudo na prevengao. Sao essas as

minhas preocupagoes: organizagao, comportamentos fora da tarefa e disciplina.

2. Hoje vou pretender que eles executem a condugao de bola, passe e recepgao, e remate,

antes disso irei procurar que eles fagam os gestos tecnicos todos, nomeadamente o cabeceamento,

raparigas e rapazes a fazer cabeceamento, e depois finalmente vou dar um perfodo de jogo, na

medida em que, pronto, isto devido tambem a um bocado tamb6m de clima.

3. Esse efeitos sao avaliados logo na aula, desde o cumprir dos criterios de exito, desde o

passe com a parte interna do pe, ao cabeceamento com a zona anterior da testa, 6 verificado logo
na aula, nao e uma avaliagao p6s cinco ou seis aulas, na medida em que sao s6 duas, o feedback e

imediato.

4. Sim, existem uns quantos que tern grandes interesses e motivagoes pelo futebol, mas na

realidade o nfvel de interesse pela disciplina de EF em geral 6 fraco, assim como o nfvel motor

deles, que tb. e fraco, e muito fraco (quase ao nfvel do 59/62 ano de escolaridade), no entanto vou

aproveitar a motivagao e interesse eles para implementar estas 2 aulas de futebol, ja que nao as

pude fazer no espago respectivo, que era a rua.

5. Pronto, quer na sua disposigao, tenho que os manter sentados, tenho que manter os alunos

em poucas situagoes que propiciem comportamentos de desvio, para se proceder a montagem do

material, quer por eles, quer por mim. E depois, sera a montagem do material - e so manter a ordem

dentro de umas determinadas normas para que nao se fuja ao estabelecido, ao contratual, ao

contrato.

6. Nao, podem nao causar, nomeadamente ... penso que nao, mas no entanto e capaz de

haver algum atrito com a parte das raparigas, na parte do cabeceamento. Pronto, e uma situagao

em que elas nao estao habituadas, mesmo por isso e que eu a fago, para eles viverem, terem um

sentido de experiencia, passarem por elas, e talvez elas ponham assim um bocadinho um pe a

frente e dizer alguma coisa. No entanto, vou insistir, mobilizar-me relativamente a actividade e vou

aos objectivos, e penso que vai a bom termo.

7. Os conteudos sao: cabeceamento, condugao de bola, passe, remate, e depois jogo,

procurando dois aspectos tacticos: ocupagao do espago livre, o que implica desmarcagao. Porque

estes conteudos para a aula de hoje: vem na sequencia da aula anterior, que sao os conteudos

muito b£sicos, mais basicos do futebol, como eu s6 tenho duas aulas, optei por estes, por ser os

mais basicos e por ser, va la, os de mais facil vivencia, porque aquisigao, eu nao posso falar em

aquisigao, porque § diffcil, 6 diffcil em 2 aulas fazer adquirir estes conteudos.

8. Respondi isso no infcio. Poder£ ser a organizagao e a indisciplina, mas vou tentar

controla-los. Quanto ao Fb e a parte de instrugao, penso que esta conseguido, nao ha assim

nenhum problema a colocar, no entanto,
o Fb e sempre um aspecto tambem a manter, Fb imediato,

logo, circular de grupo para grupo, tambem
nao deixar muita gente fora do meu campo visual, para
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tambem nao causar muitos problemas.

9. Situagoes de aprendizagem? Nao, nao tenho nenhuma situagao de apz. alternativa, no

entanto, tenho 2 tipos de jogo, misto e sem ser misto. Se emergirem alguns problemas, tera que ser
manter a ordem, e senta-los, porque eles sentados da logo um aspecto de ordem, mais calma, falo

com eles, explico o porque e depois voltamos entao a actividade. Manter a ordem, manter a calma,
o retorno a calma, porque a aula e de EF, a gente sabe que e verdade, e todo um momento de

excitagao, por muito que a gente queira que nao, penso que e um libertar de energias da parte
deles -

que ha, e e necessario confer essas energias, nao fazer um condicionamento, mas penso

que e necessario uma certa ordem, respeitar as normas, respeito pelos outros, pelo professor e pela
actividade, pelas normas de funcionamento na turma.

Prof. 3/1

1 . Hoje o que me preocupa mais e fundamentalmente a observagao escrita deles. Portanto, eu

vou dar uma aula de volei, eles ja fizeram toda a fase inicial (nos no 3e perfodo temos o ciclo de

volei e de futebol), eles ja fizeram toda a parte de revisoes, do ano anterior, portanto, nao poderei
dizer que seja iniciagao porque nao § - 6 69 ano, e agora estou na preocupagao da observagao
escrita. Portanto vou por 2 equipas a jogar e vou por 2 equipas a observar, essencialmente os

servigos bons e maus, passes bons e maus, manchetes boas e mas, e nao vou tocar na parte de

remate e bloco porque eles falham imenso, eles tern poucas vivencias nesse aspecto e as aulas sao

poucas
- n6s demos para af umas 4, 5 aulas ainda so de jogo, tern muito poucas, mas vou po-los o

observar, porque e para mim fundamental: eles aprendem imenso a observar, nao especificamente

se foi a ou b que fez mat, mas nao, quando acaba o jogo esta equipa teve x manchetes boas, x mas,

x passes bons ou maus, ou servigos, e a outra. E depois entramos na fase de comparagao e eles

gostam muito, porque no proximo jogo vao tentar superar aquilo, mais em prol da equipa do que

deles mesmo. Para mim isso e bom a nfvel deles, e resulta imenso.

2. Uma melhoria dos gestos tecnicos, portanto o essencial, depois essencialmente uma

melhoria da parte tactica do jogo, porque eles tern muitos defeitos de base, portanto nao sabem

como hao-de colocar o corpo, fixam-se myito ainda ao terreno, nao se movimentam de um lado

para o outro, portanto eu na ultima aula fiz uns exercfcios de jogo s6 3 a 3, e eu penso que eles

perceberam mais que 3 num campo nao dava e que tinham que se movimentar. Portanto, hoje vou

por os 6 e vou ver como e que eles vao reagir, depois* da ultima aula em que tiveram que se

movimentar imenso senao a bola estava sempre no chao.

3. Pois, eu avalio todos os dias, mas 6 mais na progressao em si deles, porque eles gostam

muito - ja gostam porque ja se movimentam alguns, e como n6s temos os tomeios no fim do

perfodo eles estao excitadfssimos a nfvel de torneios, e nos temos que dar um bocadinho ... e

mesmo atraves da avaliagao eles gostam, quer dizer, nao vou fazer avaliagao escrita, nao vou

po-los a escrever nem nada, nao fago nada disso, mas vou vendo como eles vao indo, vou

ensinando, vou sempre acompanhando, vou contando em voz alta a pontuagao e ks vezes jogo

com eles.

4. Esta turma e uma turma boa. A turma e muito homogenea, toda ela: e mais ou menos meio

por meio, i. e., 10 rapazes, 11 raparigas. Depois sao extremamente amigos uns dos outros.

Partilham muito o trabalho de grupo, mesmo nas minhas aulas (nao so nas minhas como nas

outras), e sao extremamente simp£ticos, bem dispostos, nao sao nada mal comportados. Se agora

acontecesse um aluno aleijar-se, ou outra coisa, ele imediatamente ia ter comigo: "Ai, desculpe la.

Olhe, aconteceu aquilo, a gente trata ja do assunto", quer dizer, sao muito conscienciosos nesse

aspecto, e como eu gosto muito da turma nesse aspecto, estou muito mais a vontade com eles.

5. Tive s6 a preocupagao de montar
a rede, porque n6s combinamos, sempre que precisamos

usar, montamos e desmontamos as redes,
nunca fica fixo. E depois, vou fazer na 1* parte da aula,

aquecimento de 5 minutos, cada equipa
- eles ja tern equipas formadas desde o princfpio do ano,

tern sempre as suas equipas e trabalham sempre por grupos, como disse
- portanto, como disse,
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eles azem aqu. um aquecimento, as 4 equipas, muito breve, e depois vou escolher 2 equipas, nao e
escolher, geralmente e por sorteio, ou eles dizem: "Hoje comega a outra", nao ha problema nesse
aspecto

-

comegam 2 equipas e as outras 2 vao observar por escrito, eu marco metade do tempo
de aula, depois na outra metade do tempo, trocam com a observagao das outras 2 equipas, e
geralmente nos ultimos 5 minutos e tempo de conversar, e comparar: "Eu fiz isto, tu fizeste aquilo,
n6s fizemos mais umas coisas, temos que melhorar para a prdxima aula", nesse aspecto.

6. Eu penso que nao nos causa ... ate porque sao tao simples as estrategias, temos que partir
de estrategias muito simples, eu penso que nao. S6 que, por exemplo, eu tb. ja os pus na outra aula
2 a 2, a fazer passes, tentativas de remate, outros 2 no outro lado a tentar fazer bloco, nao resultou -

eles nao tern elevagao suficiente, e n6s nao temos muito tempo para treinar isso. Portanto, nao vale
a pena fazer isso. Portanto, as estrategias sao todas muito simples -

passe de dedos, posigao baixa,
meterem-se debaixo da bola, sao aquelas coisas essenciais este nfvel, nao temos hipotese de ir

mais longe.

7. Uma fase inicial de aquecimento, s6 de passes e manchetes, depois jogo mesmo, portanto
completo - temos aqui as marcagoes, com os servigos, passes, as manchetes, a tactica de jogo, a

rotagao eles fazem por si. Eu utilizo muito o sistema de contagem em voz alta, eles vao fazendo a

contagem do jogo, eu vou corrigindo se esta certo, se esta mal, ou se se enganam.

8. Portanto, ha sempre alguns aspectos, na medida em que ha sempre 1 ou 2 elementos mais

fracos, como e normal em qualquer equipa, e portanto esses elementos mais fracos da equipa irao

um pouco desestabilizar, na medida em que quando a bola vem eles as vezes ficam ... mas como a

turma e muito homogenea e nao e nada de se insultarem, nem de brigarem por nao terem feito.

9. Ponho a treinar os mais fracos mais, os outros apoiam-nos mais, portanto junto-os as

equipas mais fortes, porque e a unica maneira de eles se desenvolverem. Jogo as vezes com eles,
se a equipa tern menos um, ou estou em campo com eles e digo: "Nao, vais tu, nao vou eu", e entao

e uma briga por causa da equipa em que vou.

Prof. 3/2

1. Portanto, a minha preocupagao numero um e dar-lhes a nogao de espago e de tempo no

ginasio que, mesmo nos conhecendo-o desde o principio do ano com as outras actividades, eles

tern sempre um pouco a dificuldade em estabelecer urrr espago prdprio; portanto, tentam andar

muito em cima uns dos outros, ou entao a fazer movimentos circulares no ginasio, o que nao me

interessa nada, desde o princfpio do ano. Interessa que se movimentem, mas sem ser a roda, e

sobretudo que criem o seu proprio espago, e o diferenciem do espago restante - e a primeira

preocupagao. A outra preocupagao com eles e deixa-los estar absolutamente a vontade, seguir o

ritmo da musica, numa primeira fase de exploragao do aparelho, a medida deles, como quiserem.

Depois uma fase da aula logo imediatamente seguida a minha explicagao do que e o aparelho,

como e que se deve utilizar o aparelho, e entao exercfcios seguidos sob a minha orientagao.

Geralmente no final da aula costumo pedir ajuda a meia duzia ou, as vezes consoante o tempo, a

todos para cada um criar o seu exercfcio, e de todos eles imitarem esse exercfcio. Portanto, sao tres

fases distintas. A preocupagao e essencialmente eles explorarem o maximo o aparelho, ficarem

com uma nogao (porque o numero de aulas sao poucas) de como e que o podem explorar.

2. Que eles se centralizem bem, ocupem o espago definido, fagam uma expressao corporal

mais definida, portanto nao andarem assim muito, digamos, descoordenados, ou sem movimentos

pr6prios. Mas eles, como ja tern um bocado de preparagao de base, das aulas de ginastica de base

-

que eu fago sempre com musica, o facto de terem um aparelho na mao e mais virado para o

aparelho - exploragao do aparelho.

3. Sim, eu avalio sempre. Eu vou verificando se houve evolugao. Como nao e uma primeira

aula, vou ver se eles melhoraram, como e que melhoraram - sobretudo na criagao de exercfcios

pr6prios, nao s6 no seguimento de dados por mim, mas sobretudo deles, se com as aulas que ja

tiveram, conseguem fazer qualquer coisa sem a minha orientagao. Portanto, avalio
- sabes que e
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muito importante, vejo o desenvolvimento da parte de flexibilidade, coordenagao -

que e muito

importante, com um aparelho, se estao melhor eu sei que ha determinados alunos que tinham

problemas no princfpio, melhoraram alguma coisa, e quero ver se continuam a melhorar, ou se

pioraram. Portanto, a minha avaliagao e constante, geralmente e nesses alunos que tern certas

dificuldades que eu pego para exemplificar, precisamente para os puxar um bocadinho mais,
demonstrando.

4. Eles sao bastante bonzinhos, sao muito participativos, gostam imenso de participar, nao me

dao problemas absolutamente nenhuns, e rarfssimo faltarem, e aceitam perfeitamente qualquer
coisa. Pode haver um ou dois que: "Ah, e cordas, mas tudo bem, vamos experimentar a corda",

reagem dessa maneira. Eles ja sabem que temos que dar varios aparelhos, n6s estamos no da

corda, ha uns que gostam, ha outros que nao gostam, mas aceitam perfeitamente, e: "Pronto,
vamos experimentar, vamos tentar fazer o melhor possfvel", tento isso com este meu 29 ano.

5. Em relagao aos materiais, as cordas ... eu sou a directora de instalagoes, como tu sabes, e

so agora e que dei por isso - faltam imensas cordas, portanto, eu nao vou ter cordas, va la

essenciais para todos, isto e, como tu sabes, as cordas tern de ter um tamanho definido consoante

o tamanho da pessoa. Portanto, nao vai acontecer isso com alguns, porque nao tenho material

(mas eu ja tomei nota e vou tentar comprar mais cordas, que e material de educagao ffsica, uma vez

que varios professores utilizam), e so temos mesmo cordas para uma turma - tern indo

desaparecendo e etc.. Portanto, eu vou ter a preocupagao de (e s6 o material que eu vou utilizar 6

esse, e o gravador e as cassetes), provavelmente eles vao-me trazer cassetes porque eles

costumam trazer e eu costumo utilizar. Se trouxerem muitas eu nao posso utilizar todas, mas ponho
um bocadinho de uma, se vejo que o ritmo esta mais ou menos, tambem tento por outra, se acho

que o ritmo nao esta muito (pois eu gosto dum ritmo intensivo) pois tento mudar logo, mas tento um

bocadinho de cada uma. Hoje apareceram-me cinco no meu primeiro 69 ano.

6. Ah nao, de maneira nenhuma. Alias, eu nao fago coisas muito complicadas, o mais simples

possfvel. Puxo muito, na parte de abdominais, da forga de bragos, da parte de coordenagao, mas

nunca tive problemas nenhuns felizmente assim, a nfvel de conteudos.

7. Essencialmente coordenagao motora, flexibilidade, ritmo, e como te disse, a nogao de

espago, penso que e essencialmente esses. Porque eu penso que 6 especffico para as aulas de

ginastica rftmica.

8. e 9. Nao sei, vamos ver, francamente nao sei, vamos ver. Em princfpio nao vai haver

alteragoes dentro do que eu programei para a aula, so se acontecer qualquer coisa, mas espero

que nao.

Prof. 4/1

1. Hoje e a 1§ aula da UD de basquetebol, onde n6s vamos procurar fazer a avaliagao inicial

especialmente da componente tecnica. Temos 2 exercfcios-criterio que pre-estabelecemos, e que

faz parte, integra a UD desta materia, e sao esses que vamos aplicar para todos os alunos, tentando

fazer uma avaliagao o mais criteriosa possfvel.

2. Esta turma, como eu ja te tinha dito, e uma turma que em termos das destrezas motoras

basicas tern muitas carencias - e uma turma de teatro, tern uma serie de alunos que vieram este ano

de fora para esta opgao, vieram de escolas - como tu conheces aqui a volta, que nao tern EF, e uma

turma que eu sei a partida, que vai ser extremamente diffcil levar a pratica os conteudos e os

objectivos desta UD. No entanto, o que eu vou pretender e que, pelo menos, eles ganhem algum

gosto pela modalidade em termos do prazer que pode dar a pratica desta modalidade, em todos os

seus aspectos, quer nos aspectos tecnicos
-

que, efectivamente, sozinhos com uma bola s6, eles

possam aprender a fazer algumas destrezas
tao faceis de executar agora em qualquer lado, pois

existem imensas tabelas de basquete por todo o lado, mas tambem em termos de jogo, do 1 contra

1
,
2 contra 2, 3 contra 3, ate ao jogo formal, de 5 contra 5.

3. Agora mesmo, fundamentalmente
e a componente tecnica, que eu vou avaliar com os dois

'
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exercfcios-criterio, e mais dirigido para os pre-requisitos -

aquilo que nos estabelecemos como pre
requisites, as questoes que eles deveriam ter adquirido anteriormente. A partir dessa avaliagao,
desses pre-requisitos estarem ou nao adquiridos, e que nos vamos, realmente, fazer as adaptagoes
necessarias a UD. Em termos da parte tactica, vamos pura e simplesmente ver como e que eles

conseguem ocupar o espago, como e que eles fazem, digamos, uma leitura do dialogo com a bola

e com os companheiros.

4. A grande maioria sao raparigas, como eu ja te disse, muitos nao tiveram anteriormente EF,
tiveram em escolas que nao Ihes permitiram essa pratica, essa disciplina, e portanto, o nfvel motor

da turma e relativamente baixo. Do ponto de vista disciplinar e considerada tambem na escola

como das piores turmas da escola - nos nao temos tantos problemas como isso aqui, mas

efectivamente ha um grupo significativo que nao demonstra grande empenhamento nas aulas.

5. Muito simples: e uma bola para cada grupo de dois, e pusemos apenas uns sinalizadores

para, na parte inicial, fazermos um trabalho de mudanga de direcgao e de velocidade sem bola.

6. Sim. Eu penso que sim. Eu ja pus em pratica uma UD identica a esta com uma turma

completamente diferente, em que as estrategias que eu usei, penso que deram resultado, porque o

fim de 9 - 10 aulas, eles estavam todos a jogar, todos em pleno empenhamento. Nesta turma, eu
vou tentar por em pratica algumas daquelas estrategias que resultaram - nao sei se isto vai

acontecer ou nao, vamos experimentar.

7. Os conteudos sao, como eu te disse, dentro dos exercfcios- criterio, o 19 tern a ver com os

pre-requisitos, portanto o fundamental deste exercfcio 6 o passe de peito e o langamento curto

parado, mas nos vamos incidir a nossa atengao sobre a recepgao da bola, sobre a paragem a 1 - 2

tempos, sobre a aquisigao da posigao ofensiva basica, sobre a rotagao, e menos preocupados
estaremos com a questao do langamento, que essa e a que vamos desenvolver nos conteudos da

UD. O outro exercfcio e um exercfcio muito simples, de drible de progressao e langamento na

passada. Tb. aqui a nossa preocupagao vai ser mais sobre o controlo de bola no drible, e sobre a

aquisigao ou nao anterior dos tempos rftmicos, que podem levar a um correcto desempenho desta

destreza.

Tern a ver com o que n6s estabelecemos para a UD, como os objectivos fundamentals. Como

eu te disse, vamos ver se eles ja adquiriram realmente alguns destes requisitos, e se os adquiriram
vamos avangar mais em termos do que a ud nds permite. Se nao adquiriram, vamos

preocuparmo-nos nas proximas aulas com o trabalho dentro destes pre-requisitos.

8. Os aspectos mais crfticos tern sempre a ver, nesta turma, com uma certa dispersao de

algumas pessoas. Ha sempre alguns comportamentos de indisciplina, ha sempre algumas pessoas

fora da tarefa, sao esses os principais problemas, porque em termos ... eu ja conhego o nfvel motor

- baixo, portanto, vamos ter isso em atengao.

9. Uso algumas estrategias de chamar a atengao, de procurar empenha-los, e como vou ter

muita preocupagao no tempo de empenhamento motor, penso que mesmo assim vamos conseguir

alguma coisa de bom nesta aula.

Prof. 4/2

1. Como eu te tinha dito no fim da ultima aula, o que se notou desta turma ou que se veio a

confirmar, foi que havia grande carencia em termos de tudo o que sao as destrezas motoras

basicas, especialmente aquelas que sao especificamente do basquetebol. N6s tfnhamos previsto

nesta UD uma serie de pre- requisitos para entrarmos depois nos conteudos, que sao alias muito

simples, mas que requeriam realmente essas habilidades que ainda nao estao adquiridas. Nesta

aula, e provavelmente ainda na pr6xima
- vamos ver como reagem a esta aula - vamos trabalhar

alguns desses pre-requisitos que sao absolutamente fundamentals para se movimentarem com uma

bola de basquete.

2. 0 que eu vou pretender e que, fundamentalmente, consigam pegar numa bola de basquete

308



duma forma razoavel, ja nao acredito que se possa, como e evidente, em tao pouco tempo adquirir
uma habihdade que nao foi adquirida ao longo de tantos anos, que adquiram uma posigao mais
baixa que a posigao normal para daf poderem fazer os arranques, trabalharem em velocidade, que e
uma das coisas fundamentals no basquetebol, e saberem ou melhorarem o esquema corporal para
as mudangas de direcgao - como se viu na ultima aula, era realmente muito mau, as mudangas de
direcgao eram feitas de pulinhos, eram feitas por cruzamentos de pernas, e vamos introduzir

algumas formas ludicas para trabalhar isso.

3. Eu nao vou voltar a fazer uma avaliagao formal senao, como sabes, temos tao poucas aulas
que passarfamos o tempo todo a faze-lo. 1= evidente que vou tirar no fim da aula algumas ilagoes
sobre o que se fez, e sobre a forma como reagiram a estes pre- requisitos, ao trabalho com estes

pre-requisitos. Portanto, hoje vai ser uma aula talvez um pouco analftica - a sua 1§ parte, por isso
reservei um bocado maior de tempo no fim para o jogo.

4. Eu ja disse um pouco na ultima aula que esta turma, do ponto de vista motor e realmente

muito fraca. Aparecem uma serie de alunos, especialmente raparigas que vem de outras escolas

aqui a volta que nao tern EF, porque vem para aqui para ter a opgao de teatro, ou porque foi a unica

opgao que tiveram, e e, na generalidade, muito fraca. E existe um grupo de 5, 6, especialmente 3

dos rapazes e pelo menos 2 ou 3 das raparigas que tern um desempenho motor francamente acima
da media. Mas entre esse grupo e o grupo medio (medio e um pouco inferior, digamos) existe um

fosso bastante grande. E uma turma que do ponto de vista disciplinar tern muitos problemas,

comigo, no princfpio tivemos que adoptar algumas estrategias que levaram a uma vivencia um

bocado melhor, mas com a maioria dos professores eles tern graves problemas de disciplina. Claro

que comigo tb. existem varios desvios, principalmente da parte de 2 ou 3 deles, existem varios

desvios que perturbam bastante as aulas.

5. Para a aula de hoje, nao. Para a aula de hoje vamos pura e simplesmente usar as bolas e as

tabelas, nao vamos usar mais material nenhum em especial.

6. Os exercfcios que vamos utilizar, como eu te disse na 1§ parte da aula, depois do

aquecimento vai ser talvez demasiado analftica, principalmente para o meu gosto, mas a pega da

bola, a posigao ofensiva basica, sao coisas que nao sao faceis de trabalhar, a nao ser que sejam

englobadas num exercfcio globalizante, como fizemos na ultima aula. Mas como hoje vou tentar

especificar este tipo de trabalho, vamos fazer exercfcios .demasiado analfticos, por isso o que eu

vou tentar fazer e, em grupos de 2, que 1 e outro se ajudem, inclusive no 12 exercfcio, que e o de

pega da bola - vamos tentar mesmo que seja o colega que nao esteja a fazer na altura, por isso

vamos so utilizar uma bola para cada 2, e que seja o colega na altura que faga algumas correcgoes.

7. Vamos primeiro comegar ja na parte de aquecimento a trabalhar as mudangas de direcgao

sem bola duma forma ludica, com jogo do apanha -

penso que e das coisas que pode faze-los

movimentar e que obriga exactamente a mudangas de direcgao, que nos vamos tentar corrigir,

depois fazemos um jogo de toque e esquiva no joelho, depois no tornozelo para aquisigao de uma

posigao mais baixa - a posigao ofensiva basica, depois fazemos em grupos de dois o trabalho de

pega de bola, pura e simplesmente um aluno rodando a bola, passando para o outro, o outro

agarrando, corrigindo a posigao, passaremos depois a posigao ofensiva basica duma forma um

pouco mais dinamica, e por ultimo, uma parte mais prolongada de jogo para n6s vermos, para

corrigirmos, mais uma vez estas questoes fundamentals, estes pre-requisitos, e para termos uma

preocupagao apenas da desmarcagao do jogador sem bola, portanto o jogador sem bola procurar

sempre um espago livre, para af receber, e a tinica preocupagao, digamos, de elemento tactico

nessa parte de jogo.

8. Os aspectos crfticos penso que foram
evidenciados ja na ultima aula, aqueles das destrezas

motoras basicas, que nao estao adquiridas, e que portanto vao provocar dificuldade nalgumas

questoes, nomeadamente nao saberem pegar na bola, nao saberem correr, nao saberem fazer uma

mudanga de direcgao em velocidade, penso que isso podera ser os aspectos mais crfticos que se

vao notar mais na parte do jogo, porque a primeira parte e bastante analftica.
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9. Penso que ha s6 uma: e tentar que apesar das idades que estes alunos ja tern, que eles

yenham
ainda a adquirir algumas das coisas que nao adquiriram no tempo pr6prio. Mas isso so ao

longo destas aulas.

Prof. 5/1

1. £ dar continuidade a minha UD de condigao ffsica, que eles desenvolvam mais as suas

capacidades ffsicas, em suma e isso.

2. Espero principalmente que a carga que eu Ihes vou dar seja, va te, suficientemente forte para
eles safrem daqui um bocado suados, com um bocado de prazer na actividade ffsica que eu Ihes

proporciono.

3. Pelo empenho, controlo da aula sempre, e depois por uma reflexao sempre colectiva da

aula, que eu fago sempre no fim com alunos, perguntando e dando, segundo a opiniao colectiva
deles.

4. Sim, esta turma e um bocado irrequieta, sem duvida, e uma turma que 6 muito heterogenea
porque e constitufda por alunos metade pretos, negros, e de cor branca, com disponibilidades
motoras bem diferentes, mas no entanto, consigo fazer um trabalho minimamente coerente e

aceitavel.

5. Pronto, os materiais vai ser os colchoes, vai ser uma bola medicinais, vai ser cordas, vai ser

colchoes, vai ser uma cabega de um plinto, e um cones que vao delimitar um percurso para

velocidade.

6. Bem, eu espero que sejam as estrategias melhores que eu possa aplicar nesta aula, mas se
eu no fim da aula tirar uma conclusao diferente, pronto, para a pr6xima aula ha-de ser melhor, e e
isso que eu espero que acontecera.

7. Vai ser um aquecimento, tern 3 partes essenciais, e um aquecimento em que eu vou tb.

participar, vai ser depois a parte principal da aula, que vai ser um circuito de treino, com 3 series,
com perfodos de rotagao, e depois uma sessao de flexibilidade no fim, com uma sessao colectiva.

8. Para alem, dos aspectos mesmo do treino, que eu possa por na disposigao dos exercfcios,

possa nao estar bem, nao esteja tudo bem, por exemplo, nao fago os lombares por causa da

hiperextensao da coluna, coisas assim que aqui nao ha maneiras de os fazer, pois o resto acho que
esta minimamente pensado.

9. Tenho. Estava a pensar, e uma actividade que eu gosto muito tb. na condigao ffsica, que dou

azo tambem a criatividade deles e o contacto deles com outras modalidades, que nao estao dentro

do piano anual de actividades, como o badminton.

Prof. 5/2

1. Vou continuar o trabalho de condigao ffsica, numa 19 parte da aula, numa 2^ parte vou tentar

fazer uma sensibilizagao, que ja tinha feito, vou tambem continuar com o badminton, e hoje trago
uma novidade que 6 raquetes de praia.

2. Em princfpio, na 19 parte, um que e mais identificado atraves do problema do

desenvolvimento das capacidades ffsicas, e desenvolver, continuar a desenvolver as capacidades

ffsicas atraves de jogos ludicos e nao s6. Na 2- parte e mesmo que eles consigam ficar

sensibilizados para uma nova modalidade que
nao e muito frequente para eles.

3. O badminton vai ser diffcil vehficar, espero que eles me digam no final se gostaram se nao,

acho que e por af que eu posso saber. Na condigao ffsica, utilizo a avaliagao, como tu sabes, dos

testes de AAHPER - sao de condigao ffsica, e eu vou vehficar se teve algum efeito, no fim do

perfodo.

4. Existem, pu-los 2 a 2 e fiz um teste sociometrico, fiz 2 testes sociometricos durante o ano,
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que me deram a frequencia das relagoes entre eles e verifiquei que ha casos ate isolados, de
rejeigao, e pelas aulas -

verificagao do desenrolar das aulas, vejo que ha certas pessoas com mais
dificuldade na prestagao motora, outras com menos dificuldade.

5. E as raquetes, espero que eles nao partam nenhuma cabecinha com as raquetes, vou ter
esse cuidado na disposigao dos alunos, e mais nada, nada de especial.

6. So a parte final, no controle quando eles estiverem a jogar com as raquetes, de resto nao,
vai ser tudo controlado, vao ser jogos.

7. Primeira parte, um aquecimento, depois como a aula em si, a 19 parte vai ser de condigao
ffsica, o aquecimento nao vai ser muito alongado, depois sao os jogos, e o jogo da barra de

tracgao, e estafetas.

8. e 9. Para uma pessoa que esteja de fora, e misturar, por exemplo, uma aula de condigao
ffsica com badminton. Mas isso, como estava planeado futebol aqui, como 19 parte, e depois la fora,
modifiquei para continuar, faltam-me mais 2 aulas de condigao ffsica. Por isso, para as proximas
aulas vou fazer futebol. Assim, a partida, aspectos crfticos nao vejo assim muito. Hoje vou tratar

mais de velocidade, hoje e mais a capacidade velocidade, ontem foi mais a forga media, superior e
inferior. Nao, acho que nao ha nenhum aspecto a salientar -

depois no fim, a introspeccao da aula
mo dira.

Prof. 6/1

1. Neste momento, o que esta a ser alvo mais de atengao e o melhoramento dos

comportamentos em jogo e o melhoramento do jogo em si - de basquetebol. Por isso, na aula de

hoje vou tentar preocupar-me com um comportamento que ja comecei a introduzir na aula anterior,
embora na aula anterior comegasse a preocupar mais com outras questoes, e depois acabei por
nao abordar esse comportamento conforme tinha previsto. Demorei muito pouco tempo, por isso

nesta aula vou tentar ocupar o tempo que acho que deve ser dedicado ao passe e corte. Portanto, o

comportamento em jogo, nao descurando os outros comportamentos em jogo que ja foram

abordados. Portanto, julgo que e uma boa altura, e a altura que os alunos ja podem, digamos,

aperceber-se dos aspectos essenciais desse tipo de comportamento.

2. Que em relagao aos comportamentos de situagoes analiticas fora do jogo, que cumpram

aqueles aspectos e componentes crfticas que foram ditas e foram referenciadas nestas aulas ate

aqui, como principais e como essenciais para que o gesto resulte e para que o gesto seja bem

definido, correctamente - um passe ou um langamento ao cesto ou uma recepgao. Nos

comportamentos em jogo, preocupar-me, ou pedir-lhes que em jogo adoptem esse tipo de

comportamento, que e o passe e corte, como comportamento essencial.

3. Vou vehficar esses efeitos ... como e, talvez, das primeiras aulas em que vou introduzir o

passe e corte, nao vou ainda estar munido de nenhum tipo de registo, de nenhuma ficha de registo

para vehficar o alcance, digamos assim, desse comportamento. Vou estar mais preocupado e com,

ver aquilo que eles conseguem fazer, se perceberam ou nao, e tentar corrigi-los ao maximo, e entao

preocupar-me com o aspecto de registo e da avaliagao numa outra aula.

4. Julgo que e uma turma que, em termos de comportamento, em termos disciplinares, uma

turma boa, nao levanta problemas em relagao a este aspecto. Geralmente ouvem com atengao as

explicagoes que eu dou, a maioria deles compreende, e talvez, como e normal nas outras turmas, a

maior distancia devera ser feita entre rapazes e raparigas. Ha algumas raparigas que dominam

muito pouco, e em relagao aos rapazes, dominam os aspectos essenciais da modalidade. De

qualquer maneira e uma turma que se pode considerar, juLgo eu, media, razoavel.

5. Em relagao aos materiais vou ter que, basicamente, a preocupagao essencial e gerir os 2

espagos que vou ter
- portanto, 2 campos de basquete

e 4 tabelas, e depois e a questao das bolas

para uma situagao da aula em que vao estar divididos, num dos grupos e uma bola para cada

aluno, no outro grupo nao, portanto e s6 gerir
a quantidade de bolas e, portanto, dos espagos.
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6. Nao sei. Mas talvez nao porque, pelo menos eu tentei aplicar, vou tentar aplicar situagoes
que sejam simples^ Situagoes iniciais que nao coloquem como um comportamento ... o

comportamento a adquirir e um comportamento a adquirir para a fase de ataque; vou char 19
situagoes em que nao ha oposigao directa, nao ha defesas a impedir que eles realizem o passe e

corte, e por isso julgo que esta muito mais facilitada a acgao deles. Portanto. vou colocar s6
atacantes a fazer a situagao. Em relagao a esses aspectos julgo que sao as situagoes mais simples
que eu posso criar. Depois as outras situagoes, o jogo propriamente dito e o jogo reduzido que ha
antes ... o envolvimento e outro e e o envolvimento mais parecido com o jogo, e isso e uma

situagao que, ha partida tern que se considerar.

7. Elementos tecnicos, portanto gestos tecnicos sao os essenciais: passe e recepgao, drible de
protecgao e drible de progressao, langamento na passada e langamento em apoio. Elementos
tacticos em jogo e o elemento essencial que comegou por ser abordado logo que 6 quando na

posse de bola ou quando na fase de ... em jogo, ou qualquer situagao de jogo - leftura de jogo -

principalmente quando esta na posse de bola, escolher ou utilizar o passe, o drible ou o

langamento, conforme a situagao em que esta em jogo - os quandos do basquetebol - ou dribla ou

passa ou langa, portanto isto ja foi referido em varias aulas, estes 2 comportamentos sao os que
tern estado a ser mais reforgados ate agora, sao estes 2 comportamentos - os quandos e a leitura
de jogo - e nesta aula como essencial, como quase novo sera, portanto, o passe e corte. Julgo que,
em relagao ao jogo ... os gestos tecnicos sao os essenciais, aqueles que o aluno tern que dominar
para ter algum sucesso em jogo, em relagao ao jogo, os 2 primeiras elementos sao aqueles que
Ihes dao margem de manobra suficiente para, cumprindo esses elementos, fazerem varias coisas.

Nao quero limitar ninguem a fazer aquilo que pode fazer, nem a criar aquilo que acha que pode
criar, ou que consegue, mas sim dar-lhe 2 ou 3 pistas que o levem, depois, a seguir varios
caminhos.

8. Julgo que e precisamente em relagao ao elemento tactico a introduzir - o passe e corte
-

que

podera ter que haver algumas modificagoes, nao em relagao a pr6pria situagao, que e uma situagao
simples que eles tern que fazer (que e realmente muito simples), mas talvez chamar bem a atengao -

em certos grupos vou estabelecer um sistema de rotagao, vou passar por todos os grupos e

informar os grupos todos
-

posso ter que modificar o tempo que estou em cada grupo. Sei la, por

exemplo, pode haver um grupo que esteja muito inferior ou que esteja pior, posso ter que demorar
mais tempo nesse grupo, e descurar um pouco mais, talvez, a minha atengao noutro grupo que ja

esteja mais ou menos, ou que esteja a cumprir o essencial, e portanto, julgo que a alteragao podera
ser precisamente essa, a minha atengao mais focalizada nesse grupo, e menos naquele.

9. Estas sao as altemativas que eu tenho pensado. Principalmente, e a minha atengao para

aqueles grupos que eu julgo que estao mais crfticos, que apresentam mais dificuldades. E depois
em relagao ao jogo, portanto, o que eu tenho pensado em relagao ao jogo e conduzir o jogo -

jogo
de 5 para 5 -, conduzir o jogo, tal como no jogo reduzido tb. E o jogo reduzido e outra situagao em

que eu posso que ter estar mais num campo do que estar noutro, numa tabela do que estar noutra.

Em relagao ao jogo de 5 para 5 e conduzir o jogo, e fazer para que eles respeitem o essencial.

Prof. 6/2

1. E uma continuagao da aula anterior, em que comecei a introduzir um elemento fundamental

do jogo de basquetebol, que e o passe e corte. Hoje vou continuar essa abordagem, vamos

abordar talvez de uma maneira diferente da aula anterior
- na aula anterior deu-se muito tempo de

jogo, de jogo reduzido, para que eles sentissem as dificuldades, que se apercebessem das

dificuldades que cada um tern em relagao a esse elemento, para cada um sentir as suas

dificuldades em relagao a esse elemento
- vamos hoje trabalha-lo mais em situagoes analfticas.

2. Que em situagao analftica cumpram bem, digamos assim, o passe e corte, e que percebam,

sobretudo, que percebam a sua aplicagao em jogo. Para que depois em jogo, sempre que possam,

utilizem esse elemento, mas sobretudo que, nas situagoes analfticas percebam, digamos assim,

qual e a aplicagao dele, e como ele depois se transfere para o jogo.
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3. Bern, nao vou venficar com registo, digamos assim, a avaliagao formativa e na proxima aula,
porque e precisamente a aula, o meio do ciclo vai acontecer na prbxima aula, e af sim e que vou

register ate que ponto eles atingiram os objectivos que dizem respeito a isto.

4. Eu caracterizei a turma ja na aula passada, portanto, mantem- se. Talvez a unica coisa que
se possa dizer e que h£ 1 ou 2 alunos que estao aleijados, e nao sei se vem. Portanto, nao vao
aparecer todos, nem todos vao poder fazer, e por isso talvez a turma se apresente um pouco
diferente, porque ha algumas raparigas que estao aleijadas. A relagao entre rapazes e raparigas, em
termos de domfnio dos conteudos mantem-se: portanto, os rapazes tern grande superioridade em

relagao as raparigas.

5. Tb. nao ha assim, em relagao a aula anterior tb. nao ha muitas diferengas: tenho 2 campos, 4
tabelas. Vou, para trabalho de situagoes analfticas, vou aproveitar ao maximo esses 2 espagos.

6. Nao sei, vamos ver isso. De qualquer maneira sao situagoes que sao criadas - situagoes
analfticas - sao situagoes que tentam estar adaptadas ao nfvel dos alunos, situagoes relativamente
simples que tentam ao maximo transpor-se para aquilo que depois vai acontecer em jogo, ou seja,
estao em situagao analftica, mas, ao mesmo tempo ja estao a trabalhar comportamentos, a
trabalhar determinadas situagoes que depois em jogo vao acontecer e que eles vao ter que

ultrapassar em jogo. Portanto, comegar a prepara-los logo nas situagoes analfticas, que nao sei se

vao constituir muita ou pouca dificuldade para eles.

7. Em relagao aos gestos tecnicos, sao os essenciais - vamos dar mais importancia ao

langamento na passada, alem do passe, recepgao, e o drible. em virtude de estarmos preocupados
na realizagao do passe e corte, julgo que e um gesto que pode favorecer, digamos assim, essa

movimentagao. Portanto, na altura de cortar para o cesto, se o aluno receber a bola perto do cesto,
ele vai ter que receber a bola em movimento, vai ter que adoptar qualquer tipo de acgao que

permita encestar, e essa acgao, a mais correcta ou a mais logica para encadear no movimento de

corte sera o langamento na passada. Ele apanha a bola em movimento, e sem se desfazer dela vai

encestar. O langamento na passada vai constituir um complemento, digamos assim, ou um dos

elementos que vai dar azo a que o passe e corte resulte.

8. Nao sei. Talvez as situagoes analfticas que vao ser criadas, numa ou outra estou com a

expectativa de saber se as situagoes vao ser percebidas como situagoes que depois venham

acontecer em jogo, se eles vao fazer ou nao a transjJbsigao depois para o jogo daquilo que

praticaram nas situagoes analfticas. E precisamente af o essencial da aula: e eles perceberem que o

que estao a trabalhar fora do jogo, depois devem utilizar em jogo. Vamos la a ver se eles

conseguem ter essa percepgao, conseguem compreender isso ou nao.

9. A alternativa e em termos de tempo
- mais tempo para isto ou mais tempo para aquilo. Se as

situagoes analfticas estiverem a correr de uma maneira normal, e perceptivel para eles, nao vou

demorar mais, vou fazer um circuito de 4 estagoes, nao vou demorar mais de 5 min. em cada

estagio. Se a aula nao estiver a correr muito bem, vou dar mais tempo para as situagoes analfticas

e reduzir depois no jogo reduzido.

Prof. 7/1

1. Consolidagao dos gestos fundamentals do voleibol
-

passe por cima da cabega, manchete e

servigo. Estamos em cima do ciclo de voleibol, e portanto e o que me est£ a preocupar neste

momento.

2. A melhoria exactamente desses gestos tecnicos, e um trabalho que se inicia sempre por um

trabalho individual e a 2, e depois temos jogo na parte final a 4, tres-quatro.

3. Bom, n6s fizemos uma avaliagao inicial no infcio do ciclo, eles fizeram, tiveram uns

resultados nessa avaliagao inicial e eu hoje vou recordar-lhes, uma vez mais
- alias ao longo do ciclo

fago-lhes, de vez em quando, a recordagao da prestagao inicial, para depois eles compararem com

a prestagao que estao nesse momento a fazer, e eles vao verificar que estao a ter sucesso. t,
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digamos, um est.mulo para melhorarem ainda mais. Portanto, eles vao vehficar. tern vindo a vehficar
ao longo do ciclo de actividade que tern vindo a melhorar objectivamente, portanto, passes a

parede por cima da cabega durante 30 segundos, manchete a parede durante 30 segundos, a
eficacia no servigo, eles vao verificar que estao a melhorar, e portanto isso e um estfmulo para
melhorarem ainda mais. E fago apelo aos principais cuidados a ter para a melhoria da qualidade do
gesto especffico, neste caso o passe por cima, a manchete ou o servigo.

4. Esta turma e uma turma que globalmente nao e mi, nao e mi globalmente, mas 6 uma

turma muito irregular. Tern criangas com algumas dificuldades e tern outras francamente boas. Nao
e uma turma, digamos, muito homogenea, 6 irregular; aliis, tern criangas de 14 anos, com criangas
de 10, ainda, e 1 1 e 12 e por af fora. Hi criangas que tern uma excelente prestagio e hi outras que
nao. Hi aqui um aspecto importante a considerar, e uma turma onde ainda hi criangas nao

integradas, e que naturalmente reflectem na prestagao tecnica, reflectem essa falta de integragio de
um ponto de vista social. Ainda nio percebi muito bem se e a turma que rejeita declaradamente, se
e uma ou outra crianga que nao quer integrar-se, ou nao tern capacidade para se integrar. Talvez
ainda demasiado pequenos, demasiado imaturos do ponto de vista emocional, nao sei, ainda nao

me apercebi bem. Sei que nao hi essa integragio, isso e um facto, agora porque, ainda nao sei

bem. Em relagao ao voleibol e uma turma normal, normal, hi alguns miudos que sim senhor, tern
uma prestagio ji razoivel, nesta altura e com o numero de horas que temos, penso que nio 6 de

exigir mais, mas hi outros que nio, ainda tern que crescer um bocado, e que podiam ji estar um

pouco melhor e com o tempo que temos.

5. Aqui nio hi tanta preocupagio - em relagio is bolas, e o problema que sio bolas que
devem ser tocadas com as mios e nao com os pes, porque o material nio resiste ao pontape. De

resto, nio tenho assim mais nada.

6. Poder, podem sempre, ji que tenho alguns alunos muito irrequietos, mas nada de grave,

embora hajam 5 alunos que vio enfrentar dias de suspensio por mau comportamento. Mas vou

fazer a continuagio do trabalho das ultimas aulas, as estrategias nio diferem muito. A minha

preocupagio com as estrategias e mante-los em actividade, numa dinamica de aula em que eles

estio a trabalhar do princfpio ao fim da aula,

7. Sim, penso que sim, para o nfvel deles, eles precisam de fazer muito estes gestos tecnicos,

embora haja alguns que ji conseguem jogar voleibol, digamos assim, mas sio poucos.

8. Os aspectos mais crfticos sio o passe por cima e a manchete (o servigo nio tanto), e onde

eles tern mais dificuldades, alem dos aspectos de distracgao, uns com os outros, esquecem-se que

estio a trabalhar.

9. As altemativas e coloci-los nas tarefas, fazer com que eles nio se distraiam na conversa ou

outros comportamentos. Tambem eu vou procurar estar por perto deles e incentivi-los - o mais

importante para mim e que eles gostem da actividade, para poderem melhorar a sua prestagio.

Prof. 7/2

1. Eu vou proceder a uma eleigio, a eleigio do candidato da turma ao premio Espfrito

Desportivo. Eles poderio eleger um nome conforme a turma entenda que hi ou nao alunos na

turma que reunem as caracterfsticas para ser eleito para o premio Espfrito Desportivo. Depois

vamos fazer numa 1s fase continuar o trabalho anterior, em treino individual e a pares de tecnica

individual de voleibol, melhorar o passe, a manchete e o servigo, e depois vou para o

mini-trampolim. Mini-trampolim cuja preocupagio fundamental e prepari-los para o salto mortal. A

turma nio esti muito adiantada, e eu neste momento sao pequenos jogos cuja preocupagio

essencial e a impulsio.

2. Ir que essencialmente o aluno
se eleve no salto, 6 um salto bem alto, isto e que me interessa

essencialmente, faga uma boa impulsio. E para isso vou utilizar diferentes tipos de saltos. Pretendo

tb. que eles tenham um certo i vontade, porque e um aparelho que normalmente eles tern por ele

grande atracgao, mas simultaneamente inspira algum medo, algum receio, e um aparelho muito

314



interessante, mas que e um aparelho onde se nao se cumprir determinadas regras de seguranga,
pode ser pengoso, e portanto, e uma actividade que eu fago sempre com muito cuidado.

3. Houve uma 1§ avaliagio inicial, e hi criangas que revelam maior aptidao e menor aptidao,
mas depois aqui no desenvolvimento eles fazem, portanto 6 uma questio de seguranga, fazem um

a um, o aluno -

portanto, eles estio ordenados pela numeragio da turma, fazem um a um e sabem

que o aluno que vai saltar, s6 pode iniciar a sua corrida de balango quando o colega acabou de
saltar ou safu do colchio, por exemplo, 6 uma regra de seguranga.

4. Esta turma tern 21 alunos, e uma turma um bocado irrequieta, enfim, e na semana passada
houve um conselho disciplinar e houve 4 alunos que foram suspensos, portanto, hoje ji 4 alunos
deixaram de ir i aula, houve um que teve 5 dias de suspensio, houve outro que teve 3, e mais 2

tiveram 2 (portanto, por mau comportamento relativamente aos colegas, aos funcionirios, aos

professores); alunos que, devo dizer, todos eles, todos eles com uma boa prestagio; uma das
penalizagoes (isto e pior que Ihes arrancar os dentes a frio) e nio poderem participar nos jogos de
final de perfodo, eles preferiam ter um mes de suspensio e poder participar. Aliis, eu suponho que
2 desses alunos que hoje nao vio estar presentes ainda que, enfim, de um modo nio perfefto, mas

ji faziam o mortal, e eu nio sei assim, de repente se ... pois, hi uns que estio quase a iniciar o

mortal, mas dos alunos que faltam ji muitos faziam o mortal, e hoje portanto, provavelmente nio
hi, a nio ser que hoje a prestagao de uns que estao, enfim. ji muito proximo seja satisfat6ria, e que
permita iniciar o mortal com eles, de outro modo nao.

5. Aqui e preocupagio em relagio a eles, especialmente -

por exemplo, eu no mini-trampolim,
o mini-trampolim nao e um aparelho que se degrade com facilidade, ao contririo, por exemplo, com
a bola de voleibol, enquanto que, por exemplo, no movimento de voleibol, para o aluno nio hi

grande risco, a nio ser uma bola que deve receber em manchete, recebeu por cima, a bola veio

com forga, mas normalmente com estes alunos, as bolas, os passes e os remates nio fazem nada.

Na utilizagio do material a preocupagao, por exemplo, na corrida de balango e depois na impulsio,
a preocupagao importante e fazer a impulsio bem no meio, bem no centra do aparelho, em vez de

fazer lateral rnente (por vezes, eles nio aceitam a corrida de chamada e fazem a chamada, as vezes

so com um pi), hi com frequencia na fase inicial, agora ji nio tanto, eu suponho que na turma hoje

ji nio acredito que isso acontega, mas pode acontecer: alunos que venham a correr, fagam a

chamada a 2 pis antes do mini, e depois voltam a fazer a chamada no mini-trampolim. Bom, para

ganhar i vontade, para eles terem confianga, eles hio fazer saltos com bolas procurando, por

exemplo, encestar -

para isso o mini-trampolim fica proximo do cesto de basquetebol, o miudo leva

a bola, salta, e tenta encestar, e isso.

6. De seguranga? Eu, de seguranga, se hi uma grande preocupagio que tenho no meu

trabalho e exactamente a seguranga. Ji agora digo outra (de entre outras, mas estas duas sio

fundamental's), e garantir a seguranga dos alunos na actividade, e desenvolver a actividade sempre
com alegria e boa disposigio. Eu nio gosto de ver alunos a fazer coisas contrariados, a

contra-gosto, e portanto, esta e uma preocupagao: tornar a aula viva, alegre, bem disposta, leve,

ainda que nao vou chegar ao fim da aula sem ver alunos a suar, tb. nio gosto, mas gosto que eles

estejam satisfeitos. Portanto, por exemplo, neste aparelho, que e um aparelho, como eu disse i

bocadinho, que inspira por vezes algum receio, algum medo, o aluno que tern medo, nio salta, via

saltar, e depois, progressivamente, vai entrando (com ajuda, e por af fora); agora o aluno que a

partida, eu vejo e ele diz: "Eu tenho medo.", ele nio salta, ve saltar. Pronto, quando chegar a altura,

ele hi-de ser estimulado pelos colegas, entio hi-de ver que nio e assim tio perigoso como isso, e

hi-de ver as ajudas que eu fago, que portanto, eu estou ali para ajudar e nio hi que ter medo.

7. Sio exactamente a impulsio, o salto em extensio, o salto encarpado, salto com rotagio.

Para o voleibol sio o passe por cima da cabega (exacto, continuar), manchete e servigo. Primeiro, e

um princfpio de alternancia. Eu penso que, ainda que os alunos gostem muito dos saltos - 6 uma

das actividades, as bolas e os saltos, sejam quais forem os saltos, sio actividades que os atraem,

encher uma aula quase so com saltos, cansa, e portanto, 6 um princfpio de alternancia (dentro

daquele princfpio de tornar a aula viva, alegre,
bem disposta, uma aula so com uma coisa) embora,
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por exemplo, gostem muito de futebol, se for uma aula so de futebol. nao e tio interessante do que
ser uma aula de futebol e uma outra actividade.

8. 0 problema da seguranga - sei Ii, o problema de um miudo que vai a fazer a corrida de
balango e hi outro que acabou de saltar e em vez de regressar ao seu lugar, atravessa-se na
corrida de balango, um aluno que vai a saltar e hi outro que faz um comentirio, portanto ele
descoordena, ou tira-lhe a bola, enfim, coisas assim dessas.

9. Evidentemente que eu tenho que intervir e tenho prevenir, e uma das coisas que eu pergunto
6 saber se eles, se estivessem naquela situagio gostariam que Ihes fizessem o mesmo; e depois tb.
Ihes digo, se houver um acidente e se um aluno partir uma perna, depois nio adianta nada dizer
que foi sem querer

- a perna esti partida, e chamar a atengio para isto, de resto, enfim, nio hi mais
nada a fazer, nao vejo assim nada de imediato na aula.

Prof. 8/1

1. A principal preocupagio e apetrechar os alunos com um conjunto de situagoes que Ihes

permitam adquirir uma maior disponibilidade motora, de modo a resolver um conjunto de
dificuldades que eles possuem.

2. Especificamente, este trabalho, portanto o objectivo especffico desta aula vai ser a

aprendizagem tecnico-tictica do andebol, principalmente nas suas componentes de defesa- ataque,
o remate, o passe e a recepgio. Portanto, este trabalho feito em circuito, digamos assim, de modo a
nao cansar os alunos e ate para eles aderirem ao trabalho mais entusiasticamente.

3. Bem, para ji a observagao pontual na aula, e depois vou fazer um trabalho especffico numa
determinada aula, em que pretendo verificar se, de facto, houve progressio ou nio em relagio aos
testes iniciais que eles fizeram nesta materia.

4. A turma e mais ou menos homogenea a nfvel do desempenho motor, embora haja, portanto
quatro ou cinco casos de alunos que, de facto, tern um nfvel mais elevado e outros 4 ou 5 que tern

um nfvel bastante baixo.

5. Os materiais sao dispostos na aula de modo a nio haver uma grande aglomeragao de

alunos em cima deles, os alunos sio dispostos em circuito de modo tb. a favorecer e a pressionar,
de modo que eles adquiram hibitos de organizagio e de trabalho em grupo, e essencialmente

preocupagio com os riscos, de modo a que eles nao colidam no seu trabalho, e de modo a que

nao haja, de facto, preocupagoes a esse nfvel, a nfvel da seguranga da aula.

6. Eu acho que sim, eu acho que e sempre possfvel que haja problemas nas estrategias.

Porque os alunos nio sio iguais e o trabalho que eu vou fazer hoje com esta turma e um trabalho

que, muito embora eu ji o tivesse feito com outras turmas, pode nao resultar com esta turma

porque esta turma tern caracterfsticas diferenciadas em relagio is outras.

7. Eo passe, a recepgio, a marcagio individual, e o remate em suspensio. Sio os conteudos

bisicos do andebol, sio aqueles que me parece que interessa transmitir aos alunos logo de infcio,

de modo a que eles possam comegar ji a entender o jogo e a sua dinamica global.

8. Bem, os aspectos mais crfticos sio, de facto, e a nfvel do remate em suspensio, por

exemplo, i de facto, e eu i partida conto ji com uma grande diferenga de execugao da parte de

alguns alunos na medida em que eles nio tern ainda os problemas bisicos resolvidos, mas isso eu

ji conto com eles. Mas, digamos, nio os colocar a fazer esse trabalho 6, de certa forma, acentuar

ainda mais o desnfvel tecnico, portanto o desnfvel motor que eles apresentam a partida.

9. Considero, considero que, portanto, feita esta 1s abordagem destas primeiras aulas com

estes conteOdos, se nio houver de facto uma progressio considerada satisfatoria da parte de todos

os alunos e de alguns em especial, terei que fazer um trabalho mais individualizado e recorrer a

outras estrategias, no sentido que eles ultrapassem, de facto, essas dificuldades maiores.

316



Prof. 8/2

mJc ^°rtf
nt0 a

t0r9,alZag§° d° trabalh0 em gruP°' mantendo-se a mesma dinimica, situagoes
menos complexas, trabalho com menos pessoal, portanto por grupos, e os conteudos sio os
mesmos da aula anterior: passe-recepgio, remate (fundamentalmente isso), e depois na parte final,
ji uma situagao de jogo formal a meio campo.

^ 2:
° que pretendo e que eles respondam de uma forma organizada, que compreendam a

d.nam.ca geral do jogo, que compreendam as situagoes de utilizagio da bola, portanto, de passe e
desmarcagao, nomeadamente em relagio ao jogo, e que compreendam as situagoes estratigicas,
nomeadamente para a compreensio do jogo, em especial o remate.

3. Bem, verificar durante o decorrer da aula, vehficar ati que ponto o objectivo esti a ser

cumpndo, por parte dos alunos em geral, e de alguns em particular, e depois seri avaliar todo este
trabalho numa aula especffica, relativamente i avaliagio do andebol, da UD de andebol.

4. Sio alunos com disponibilidade motora razoivel, na sua grande maioria, havendo casos de
alunos com acentuadas dificuldades.

5. Os materiais vio ser dispostos de uma forma a provocar o menos aglomeragio possfvel em
cima deles, de modo a facilitar a realizagio da aula, e que cada um compreenda que o material 6
utilizado quando hi, de facto, indicagao para isso, e arrumado quando hi indicagio para isso,
tambem.

6. Acho que sim, e sempre possfvel que isso acontega, porque estes alunos nunca fizeram este

tipo de trabalho, portanto i a 1§ vez que estou a utilizar com eles este tipo de estratigias, e
resultaram com outros e podem nio resultar com eles, porque eles sio diferentes.

7. Portanto e o passe-recepgio, o remate e a defesa. Sao os conteudos do jogo, sio aqueles
que naturalmente devem ser ensinados de uma forma global.

8. A situagio formal de jogo - a defesa e o ataque, porque os alunos sio muito emotivos com a

situagio de jogo, sao muito competitivos, naturalmente, e isso pode, de facto, provocar aquelas
situagoes de menos organizagao e de mais confusio.

9. Portanto, e reduzir o numero de elementos por situagio, comegar por trabalhar 3 a 3, 4 a 4,
5 a 5, e depois no sentido que eles interiorizem que tern que cumprir com os rigores tecnico-
ticticos da situagio de jogo, de modo a nio provocar a aglomeragoes sobre a bola. E importante
que haja regulamentagio para as coisas resultarem.

Prof. 9/1

1. Hoje vio ser fundamentalmente fornecer aos alunos uma actividade que esti mais de

acordo com o nfvel em que eles estio, formando 2 grupos bem distintos, e procurando num deles

realizar jogo 4 contra 4, e noutro grupo principalmente no sector feminino procurar que as alunas

que estio com mais dificuldades possam estar na situagio muito mais tempo, em que vao ter mais

tempo para pensar o que devem fazer, nio estando tio pressionadas com as situagoes de

oposigio -

que acontecem geralmente em jogo, apesar de terem oposigio. Antes disso, serio feitas

algumas situagoes muito especfficas com introdugao das mudangas de direcgao, em drible,

procurando cimentar aquilo que ja foi focado nas aulas anteriores, que i a pega da bola, a posigao
basica fundamental, o drible, o langamento e o passe seguido de recepgio.

2. Fundamentalmente 6 isso: que os alunos se vio apercebendo cada vez mais com a

execugio dos gestos ticnicos de uma forma mais correcta, nio estando tio desconcentrados

naquilo que estao a fazer, estando mais empenhados e percebendo aquilo que sio os conceitos

fundamentals dos gestos ticnicos. No outro grupo, em jogo, introduzir alguns conceitos

fundamentals em jogo, como o drible pelo corredor central, alem da ocupagio dos espagos, da

marcagao homem a homem -

que ji foi feita nas aulas anteriores, mas tb. a ocupagio racional do

espago no ataque, com 5 jogadores abertos, e 6 fundamentalmente o drible pelo corredor central,

com a posigao dos laterals e dos outros elementos.
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3. Atraves da observagio.

4. Sei que 6 fundamental nesta turma eu ir caracterizando dois grupos. e a partir desses dois
grupos introduzir no grupo mais avangado alguns elementos que estio no nfvel mais fraco, para
que eles possam, nesse nfvel avangado, se irem apercebendo daquilo que se torna mais ficil para
eles muitas vezes -

executar as coisas mais correctamente. E sempre diffcil no jogo, isso
principalmente quando se joga com os rapazes, no entanto vai ser fundamental colocar, nio s6 no

proprio jogo esses elementos mais fracos, mas tirar do jogo os elementos que estio mais i vontade
e coloca-los num nfvel mais fraco para eles poderem transmitir aos colegas informagao pertinente.

5. Nada de especial.

6. Penso que nio. Porque sao situagoes que ji abordimos nas aulas anteriores, apenas com a

mtrodugao das mudangas de direcgao em drible -

apenas essa poderi ser mais preocupante, mas
penso que vai ser uma coisa que os alunos sio capazes de adquirir facilmente.

7. Passe, seguido de recepgio, mudangas de direcgio em drible, drible de protecgao, vamos
fazer langamento tb. e jogo. Porque estao no seguimento do trabalho que temos vindo a fazer, na

progressio ao nfvel do aperfeigoamento dos gestos tecnicos e cimentando cada vez mais a

necessidade desse aperfeigoamento para o nfvel desses alunos.

8. Os alunos terem ainda uma certa dificuldade em fazer as mudangas de direcgio em drible, e
a adaptagio de certos elementos com um nfvel mais fraco no jogo.

9. Se esses alunos nio se conseguirem adaptar no jogo, seri mais ficil eles voltarem a uma

situagio mais simples de aprendizagem do que estarem no jogo, em que i diffcil para eles receber

a bola, e diffcil para eles driblar porque hi sempre muita oposigio, entio e mais ficil eles estarem

numa situagio simples.

Prof. 9/2

1. As preocupagoes vao fundamentalmente incidir ao nfvel de tudo aquilo que eu realizei na

aula anterior, procurando que os alunos estejam empenhados em tarefas muito proximas daquelas

que realizaram na aula anterior.

2. Sim, vou ter objectivos identicos i aula anterior.

3. Esses efeitos vio ser avaliados mais ao nfvel da forma como os alunos na tarefa realizam as

situagoes com determinados aspectos importantes -

que e a utilizagao de novo material. A

introdugio dos cones vai permitir aos alunos terem zonas definidas onde tern de realizar essas

tarefas e poderi ser um meio facilitador para eles estarem atentos aquilo que estio a fazer. A forma

de avaliagao e muito simples, apenas ao nfvel da observagio, ver se eles realizam ou nio

determinados gestos tecnicos, cumprindo as componentes crfticas essenciais.

4. A turma esti dividida em 2 grupos, diferenciam-se muito bem esses grupos, um grupo de

alunos muito mais, nio so empenhados, mas tb. ji com uma certa destreza nos movimentos, e hi

outro grupo que precisa de um apoio muito frequente, sendo mesmo muito motivados e

empenhados para conseguir concretizar as tarefas. Para isso eu vou tentar conjugar os grupos,

pondo-os de forma equilibrada para os colegas mais evolufdos possam estar a ajudar os outros.

Hoje vai haver problemas principalmente na formagio de grupos e na forma como os alunos que ji

estiveram dentro de uma tarefa podem realizi-la mais facilmente que os outros. No entanto, mesmo

os alunos dispensados, eu penso que eles estio dentro da aula, minimamente atentos iquilo que se

esti a realizar dentro dela e poderio facilmente entrar dentro da tarefa. No entanto, eu vou ter a

preocupagio de enquadrar esses alunos nos conteudos que vamos abordar, reforgando novamente

a informagio e ajustando esses alunos a grupos que ji estavam em aulas anteriores.

5. Vou ter a preocupagio de utilizar o novo material e procurando ocupar todo o espago do

ginisio, de forma a que a organizagao da turma seja mais eficaz.

6. Hoje espero que nio, em virtude da introdugio do material que vou usar, novo em relagio
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is aulas anteriores, porque eu nunca tinha utilizado os cones em aulas anteriores, por isso eu penso
que poderao fac.litar mais, e nio dar tantas preocupagoes, mas s6 mesmo na pratica e que eu

poderei venficar isso.

7. 0 drible de protecgio, vamos fazer tb. a paragem a um tempo, seguido do passe, depois a
recepgao seguido do langamento parado ou langamento na passada. Outra situagao que vamos
abordar e a situagao de oposigio com passe de peito e passe picado. Vamos fazer jogo tambim.
Esqueci-me de focar as mudangas de direcgio em drible.

8. Penso que um dos aspectos que podem ser mais crfticos na aula e a abordagem do ultimo

gesto ticnico que referi. Outra preocupagao que vai existir e que pode ser um aspecto crftico na

aula 6 ao nivel do jogo - ter que estar a parar frequetemente o jogo para que os alunos se possam
identificar melhor com o proprio jogo e aperceberem-se mais de tudo aquilo que esti a ser feito por
eles, procurando estar constantemente a dar FB.

9. Sim, considero a alternativa de, nas mudangas de direcgio, executar as mudangas de
direcgio em drible, mais parado. Eu vou fazer essa situagio no aquecimento, mas depois vou

retomi-la se ela nio estiver a resultar. E no jogo, vou fazer jogo com 4 contra 4, e depois,
consoante os grupos que eu organizar na aula, se eles estiverem a ser desajustados eu tenho que
procurer trocar elementos de grupos, de um lado para o outro, para poder estar a haver uma

sequencia melhor e que eles possam estar a cumprir as tarefas, e mais facilmente cumprirem o

criterio de exito mais vezes do que aquele que estavam a realizar anteriormente.

Prof. 10/1

1. Preocupagoes principais e dar-lhes uma iniciagio ao futebol, dos gestos tecnicos bisicos -

portanto, condugio de bola, passe e recepgio, para eles tentarem controlar a bola com o bordo

externo, bordo interno do pe.

2. O objectivo essencialmente i eles - eu tenho uma ideia do que eles jogam em termos de

futebol, a maioria tern grande dificuldade a nfvel de controlo de bola, e vou tentar dar-lhes situagoes
de passe, da condugio, viverem durante um certo tempo esses exercfcios, para poderem ter um

maior controle de bola, porque sao as situagoes que eles tern mais dificuldade a nfvel do jogo, e
tern falta de precisio a nfvel do passe, na condugio (tb. conduzem com certa dificuldade, excepto 1

ou 2 alunos que ji tern uma vivencia de futebol, a maioria nio tern.)

3. Vou. Quer dizer, ao fazer esses exercfcios vou avalii-los, atraves do gesto que eles fazem, se

estio a fazer o gesto adequadamente, correctamente ou nao. Das diferentes componentes crfticas

de cada gesto vou ver, portanto no geral, as componentes principais que caracterizam esse gesto,

se eles conseguem cumprir algumas, e i medida que vir algumas dificuldades vou-lhes tentando

dar-lhes os FB necessirios, ou arranjar situagoes para eles melhorarem, para resolverem esses

problemas.

4. A turma e boa, tern um bom comportamento, sao bastante empenhados, em quase todas as

modalidades, e tern um nfvel razoivel, acho que tern um nfvel razoivel. Hi aqui um ou outro aluno

com maiores dificuldades, hi uma que, por exemplo, 6 um bocado ... tern bastante obesidade, uma

certa dificuldade em termos motores, de resto a maioria i razoivel.

5. Preocupagoes em relagio aos materiais e so os pimenteiros que vou utilizar para eles

contornarem com a bola, vou coloci-los um por cada grupo de trabalho, e as bolas, 6 s6 isso.

6. As estratigias de ensino ? Nio, nio vejo.

7. Porque dentro daquilo que ... eu fiz uma avaliagio diagn6stico na 19 aula, e notei que a

maioria tinha uma certa dificuldade a nfvel do controle de bola -

portanto, tinham poucos

conhecimentos do futebol e dificuldade no controle de bola, e penso que sejam os conteudos ...

sio os prdprios conteudos que n6s abordamos a nfvel deste ano, faz parte da UD que nos temos,

que n6s concebemos, e agora estamos a treinar o passe, recepgio e condugio de bola; nesta fase

inicial estou a abordar isto.
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8. Os aspectos mais crfticos 6 a nfvel, talvez, da condugio de bola, hi uma maior dificuldade
no controle, de tornar a bola, portanto eles nio a conseguem manter bola, penso que muitos deles
nao vao conseguir controlar a bola, manter a bola perto deles, portanto tocam na bola e ela vai.

9. Altemativas, portanto sio os exercfcios que eu vou propor na aula, portanto vou Ihes propor
exercfcios mais simples do que inicialmente, e a partir daf vou vendo as dificuldades que eles tern e
vou aumentando a complexidade do exercfcio.

Prof. 10/2

1. Esta aula portanto vai ser sobre o voleibol, vou dar os 3 gestos do volei, portanto o passe, a
manchete e o servigo por baixo. A preocupagao i tentar criar situagoes em que eles consigam ter a

nogio da zona de contacto -

portanto, os dedos a nfvel do passe, tern muita dificuldade, geralmente
colocam com as palmas das mios, tern pouca forga nos dedos, portanto 6 criar-lhes situagoes que
eles tentem langar a bola com a ponta dos dedos.

2. Os objectivos e eles treinarem esses 3 gestos bisicos -

portanto, o passe, a manchete e o

servigo por baixo, sobretudo melhorarem esses gestos, eles ji nas outras aulas tenho reparado que
eles tern umas certas dificuldades, o volei e das modalidades mais diffceis para eles futebol, eles

tern pouca forga nos dedos, mesmo nos bragos, tern dificuldade em langar a bola de um lado para
o outro do campo. Portanto vio ser situagoes muito simples para eles melhorarem esses gestos.

3. Vou avalii-los -

portanto ao fazer exercfcios estou sempre a avalii-los, portanto avalio-os em

relagio - eu como me estou a preocupar em termos do contacto, da zona de contacto a nfvel da

manchete e do passe, hi dificuldades a nfvel do contacto, portanto vou-lhes indicar qual 6 a zona
de contacto e tentar com que eles melhorem isso; outra coisa e o posicionamento do corpo em

relagio a bola, eles devem colocar sempre por baixo da bola, quando a bola e langada para eles,
eles devem colocar-se por baixo da bola, que e a grande dificuldade deles; a nfvel de

deslocamentos tb., criar situagoes de deslocamentos.

4. O nfvel geral da turma e bom, em relagao a esta modalidade tern grandes dificuldades, como

penso que todas as turmas devem ter, porque eles uma das modalidades que hi mais dificuldades

em termos de aprendizagem e o volei, mas o nfvel geral da turma e razoivel, acho que e razoivel.

5. Em relagao aos materiais em termos de jogo nio Vou quase utilizar, a rede ji esti montada,

vou tentar arranjar o maximo de bolas possfvel, nio sei se vai ser possfvel ou nio, vou arranjar o

maximo de tempo possfvel para eles terem o maximo de tempo de pratica nesses gestos.

6. Acho que sim. Porque se nio forem adaptadas ao grupo de alunos que temos i frente,

podem dar-lhes uma nogio errada daquilo que eles estio a fazer - n6s montamos a nossa

estrategia conforme o grupo de alunos que temos i nossa frente. aes vezes ate podemos pensar

que e a melhor, mas pode nio ser.

7. Os conteudos sio o passe, a manchete e o servigo por baixo, e os deslocamentos. Penso

que sao os mais importantes a nfvel do volei, portanto eles terem a nogio destes 3 gestos bisicos

do volei -

portanto, o passe, a manchete e o servigo, e dar-lhes a nogao das principais componentes

crfticas desses gestos, e relacioni-las com o jogo, introduzir as regras fundamentals do jogo, a

nogao do espago que eles tern de ocupar no campo, e os pormenores essenciais, que e o

posicionamento do corpo em relagio, portanto colocarem-se debaixo sempre da bola, a zona de

contacto, terem a nogao da zona de contacto dos
diferentes gestos, no passe, na manchete e no

servigo, que sao sobretudo os grandes problemas deles, portanto i a nfvel do contacto, portanto

nao tern a precisao ainda necessiria de qual 6 a zona que bate na bola, e nio tern ainda a nogio da

colocagao do corpo em relagio i bola, tern grande dificuldade nisso, e depois tambim em termos

da forga, nio tern forga suficiente para langar a bola, magoam-se muitas vezes nos antebragos,

porque batem em zonas diferentes, os dedos tb., tern grandes dificuldades em fazer o passe porque

dobram os dedos ou porque colocam mal a mio - esses sao os grandes problemas, portanto hi

que criar muitas situagoes dessas para eles poderem
melhorar esses gestos.
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8 nR/81 do passe 6 muitos deles™° conseguirem langar abola com a ponta dos dedos e langarem com a palma das mios, nio tern forga suficiente.
9. As altemativas que eu considero i criar-lhes situagoes -

portanto criando uma situagio mais
simples, portanto uma distancia mais pequena, para eles langarem ou fazerem o passe a distancias
mais pequenas. e depois aumentando progressivamente a distancia em relagio ao passe, a
manchete a mesma coisa, ao servigo por baixo a mesma coisa, portanto distancias mais curias em
que nao envolve tanto a forga, e depois progressivamente ir aumentando essa distancia.

Prof. 11/1

1. Continuar, portanto os conteudos da UD, o aprofundamento dos conteudos, hoje iri ser
uma aula mais de repetigio dos conteudos ji transmitidos do que propriamente conteudos novos
Uma preocupagio i seguir o processo normal da UD. Outra questio seri permitir aos alunos,
como sempre tenho vindo a fazer, que eles possam progredir para elementos mais complexos a
partir do momento em que ji executem razoavelmente aquilo que se Ihes 6 pedido. Portanto vou
p6r i disposigao deles o poder avangar com a minha colaboragio e dentro dos limites de

seguranga da sala. E a questao tb. da motivagio, conseguir que eles consigam, gostem dos
conteudos e atraves de FB positivos sistematicamente, com a preocupagao de dar a todos, embora

seja diffcil, portanto penso que sio ... continuar a unidade, motivi-los e permitir que eles possam
evoluir.

2. Sobretudo que eles executem encadeamentos de exercfcios ji transmitidos. Portanto, ji
demos o enrolamento a frente, atris, o pino, etc., e agora vio fazer de uma forma encadeada, ji
com correcgoes em termos da posigio inicial, posigao final, e a estetica do movimento

minimamente correcta. Na trave e nas paralelas tambim, ji fizimos balangos i frente e atris e

safdas, agora vamos fazer entradas, balangos, safdas, tudo no encadeamento. Portanto, a aula seri
sobretudo isso. Na trave exactamente a mesma coisa, nio s6 os exercfcios analfticos, mas fazer a

sequencia, o encadeamento de virios exercfcios. Seri sobretudo o objectivo da aula de hoje.

3. Sim. Normalmente tem sido, portanto, sistematicamente apos a aula hi o balango da aula,
fago sempre o balango da aula, e daf tiro conclusoes para a aula seguinte, sempre na perspectiva
da melhoria da execugio deles. Portanto e uma avaliagio dia-a-dia.

4. A turma de uma forma geral e fraca, estio todos no 10s ano. Mas hi ... £ a questio da

heterogeneidade das turmas. Hi ali 3 ou 4 alunos que realmente se destacam, e aqui acaba-se por

arranjar solucoes para eles, quer nas ajudas aos colegas, quer nos FB que eles pr6prios dio aos

colegas, uma vez que eles se vio agrupar 2 a 2 para dar FB uns aos outros, para um processo de

enriquecimento pessoal. Realmente hi 4 ou 5 alunos que se destacam, embora depois o resto seja
todo homogeneo. Aqui tem dificuldades, o enrolamento i frente ainda e muito deficiente, mas

pronto, tem grandes limitagoes, grandes dificuldades.

5. De uma forma geral, eu e nos na ginistica estamos a apostar mais nos aparelhos, portanto
fazer com que os aparelhos sejam fonte de motivagio e penso que esti a ser: eles tem mais

interesse pelos aparelhos do que propriamente pelos exercfcios corporals, de dominante corporal

so, solo portanto. E depois tb. diversificar
- a trave, as paralelas, hoje vai ser o salto de cavalo, o

bock, e tambem o mini-trampolim, portanto virios aparelhos. E penso que isso, pronto 6 a tal

questio, se eles nao gostarem, se nio estiverem motivados eles dificilmente vio aprender qualquer

coisa, i um ponto de princfpio, por isso a diversidade de materiais e uma forma de eles se

entusiasmarem, de eles progredirem.

6. Problemas de seguranga, por exemplo ? De seguranga nio. Nunca houve problema nenhum

ainda, pode haver a todo o momento, claro, mas penso que nao, hi a seguranga indispensivel,

com os colchoes. Eles normalmente nio tem receio das situagoes que tem sido criadas. Problemas,
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6 man o problema pessoal de cada um. depois de tentar melhorar, porque eles e uma turma onde
hi um certo espfrito de competigio. eles gostam de ser melhor uns que os outros, e isso 6 uma

forma, mas assim problemas que possa por em causa qualquer faceta deles, penso que nio.

7. Sio 4 situagoes - 4 estagoes, embora uma delas tenha 2 aparelhos, tipo percurso. Seri uma
situagao nas paralelas, com encadeamento dos elementos ji dados, situagio de trave tb., situagao
no solo, tb. um encadeamento, e depois o percurso. que inclui o bock, e o mini-trampolim, portanto,
para criar uma certa dinamica de movimento. Portanto, 5 aparelhos para 4 estagoes, embora as
raparigas eu as situe mais tempo na trave e menos nas paralelas, pois eu ji percebi que forga de
bragos nao tem para as paralelas, e mesmo uma questao morfol6gica, nio hi duvida, embora o
objectivo fosse ... o contririo ji nao i verdadeiro, ou seja, os rapazes ji na trave ate gostam e

fazem. Sao os conteudos que nos seleccionimos para a UD, com graus de complexidade
crescente, esta 6 a 5* aula, tenho ainda mais 7 aulas, ainda falta muito, di para eles intensificarem e

dominarem estes conteudos, nio sio muitos. E aliis i os aparelhos que temos tb. Portanto,
estamos a utilizar os aparelhos que temos.

8. A questio das paralelas, eles gostam, mas e diffcil (sair, os balangos atris, por vezes hi
desequilfbrios). eu tento por um de um lado, vou agrupi-los em par, 2 a 2 para eles se ajudarem um

ao outro no caso de haver alguma queda, portanto, estio um pouco inseguros. No mini-trampolim
nio hi problemas, e so o problema, por vezes, a questio dos tinis nio trazem e depois nio podem
fazer, tem que fazer descalgos - alguns tem reservas a isso. No salto entre mios tem algumas
dificuldades, o eixo fazem bem, mas o entre mios por vezes hesitam, tem certo receio de enfrentar
o aparelho. E depois no solo as limitagoes, o pino vai ser muito deficiente, so fizimos uma vez

ainda, o enrolamento a frente, muitos deles fazem de lado. A ginistica sio conteudos que os

despertam pouco.

9. E mais uma questio de seguranga. Nas paralelas, por exemplo, 6 uma questao de

seguranga, estimuli-los para que eles corram o risco, entre aspas, de fazer mais mas com a devida

seguranga, para nio haver quedas. Af nesse aspecto. No mini-trampolium, aqueles que nao vieram
com os tenis nio poderio fazer, fazem s6 o salto no bock, ou descalgos. No bock a questao do

salto entre mios, vou por tambem no caso de aparecer aspectos crfticos nalguns uma mesa que Ii
temos que 6 mais baixa, e permite fazer o salto com mais facilidade. E claro que fica condicionada a

questao do voo, o 1e salto, por exemplo, mas o que 6 gerto 6 que e uma progressio. Se houver

dificuldades eu ponho a mesa, mais baixa, eles passam com mais facilidade, e a questao de

seguranga. Esses alunos, os 2 mais crfticos talvez faltem hoje. Eles nio gostam da ginistica, tem

dificuldades, sentem-se inferiores em relagao aos outros.

Prof. 11/2

1. Vamos continuar o que fizimos na ultima aula, com outras preocupagoes
- estruturar melhor

as estagoes, definir com os alunos, de uma forma mais consistente aquilo que e importante fazer -

as componentes crfticas fundamentals, na ultima aula foi assim um pouco ripido demais e eles

depois nio conseguem, e reduzir as estagoes, portanto as estagoes sio menos hoje - sao quatro

estagoes, e vou introduzir uma estagio onde ji hi algum risco, entre aspas, hi uma solicitagio para
alem daquilo a que eles estio habituados, portanto ji e a iniciagio ao salto mortal no

mini-trampolim, ji toda uma reestruturagao, todo um movimento diferente. As preocupagoes sio

essas, e para que eles assimilem aquilo tambem que ji foi transmitido nas outras aulas, ou seja,
vamos continuar com os encadeamentos para aumentar a perfeigio.

2. Por um lado, a consolidagio daquilo que ji foi transmitido, os movimentos analfticos agora
em termos de encadeamento - consolidagio do que ji foi transmitido, e alguns aspectos

inovadores, como seja mais elementos no solo, portanto vou com eles debrugar-me mais sobre os

aspectos importantes do pino (apoio facial invertido) e da roda, e como disse, a iniciagio ao salto

mortal e ao entre mios, portanto, sao dois tipos de salto que vao ser feitos conjuntamente.

3. Sim, portanto apos as aulas fago uma reflexio acerca daquilo que se passou, e fico com
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uma imagem, quer global da turma, quer daqueles alunos que estio nos extremos, quer no aspecto
negativo, quer no aspecto positivo, depois ji sei que o resto esti na media. Aula ap6s aula e a todo
o momento a avaliagio 6 contfnua.

4. Sim, mantim-se a questio que eu ji conhecia: dois ou tris alunos estao para Ii da media, e

depois alguns alunos que estio abaixo da media, e a media restante 6 fraca, de um modo geral a
turma 6 fraca, como sao todas as turmas do dicimo. Portanto, a media 6 fraca, mas hi limites, hi

alunos mais fracos, que i o problema da heterogeneidade da turma. E i diffcil encontrar respostas,
embora se tente.

5. Embora nao tenha havido problemas de seguranga, problemas de lesoes, vou aumentar a

seguranga. Portanto, quer no salto do mini-trampolim -

por mais colchoes ou afastar mais da

parede, quer nas paralelas. A questio da seguranga i importante. A disposigao do material tambim
- eu vou reduzir as estagoes em relagao i ultima aula, vio ser s6 quatro e vou p6-las talvez de uma

melhor forma para eu poder controlar, observar toda a movimentagao e todas as estagoes a

funcionar ao mesmo tempo. Vou controlar aquilo de uma certa forma.

6. Pode. A iniciagio ao salto mortal e o entre mios pode criar problemas em alguns alunos,

que por certo vao ter resistencias em relagao a isso, porque nio se sentem com um domfnio para

avangar por af, e entao af vou facilitar, pronto nio quer experimentar, embora eu os sensibilize para

isso, mas vou dar a oportunidade de apostar noutro aparelho. O importante e estarem sempre em

movimento, isso e um aspecto em que alguns vio ter resistencia. E depois em relagao aos

exercfcios de solo, que embora fagam, e com grande dificuldade tambem - e preciso

sistematicamente chami-los i atengio, para a importancia do movimento, como uma actividade

contfnua. Mas o que vai acontecer da parte deles e isso, embora em alguns a parte da iniciagio ao

mortal seri bem vinda, porque eles querem mais risco, mais aventura.

7. Vamos continuar com as paralelas, o encadeamento dos elementos, no seguimento da

ultima aula. Mas desta vez vou chamar a atengio certamente para as componentes mais

importantes; como eu nao posso exemplificar, vou colocar um aluno a exemplificar toda a

sequencia do movimento para eles verem bem isso. No solo tambim, vamos manter, embora mais

organizado - vou po-los a fazer exactamente a sequencia que eu proponho, e nio deixi-los assim

fazer o que quiserem e depois acabam por nio fazer nada, como em certa parte aconteceu na

ultima aula. No mini-trampolim vamos manter os saltosro salto em extensao com meia pirueta, o

encarpado em extensao, o engrupado, embora vi chamar a atengio deles, sobretudo a chamada e

a queda, a correcgao da queda, o equilfbrio, porque eles caiem e continuam a andar, nio hi ali ...

isso i outro elemento. £ o solo, o mini-trampolim, e e as paralelas.

Foram os conteudos previstos na unidade didictica, isto i uma sequencia I6gica, de

complexidade crescente, e em fungao tambim dos materiais que temos. Vou tirar a trave em

relagao a tiltima aula, eles ji dominam razoavelmente bem.

8. A iniciagio ao salto mortal vai trazer problemas, vai exigir
muitos colchoes, e nao sei ati que

ponto i que nao se teri que reestruturar depois ou
alterar alguma coisa. Eu vou fazer esse exercfcio

fazendo a chamada no reuter, mas talvez ou de certeza que eles vao pedir para fazer no

mini-trampolim, para dar mais impulsio. Ji estou a preparar
esses ajustamentos. No solo tambem

-

alguns tem dificuldade no enrolamento atris, vou colocar o trampolim, aquele de madeira de forma

a eles poderem, em piano inclinado, beneficiar com o enrolamento atris. Nas paralelas nao vai

haver problema, vai-se manter, e no mini-trampolim
tambim.

9. Altemativas i isso: salto entre maos e mortal, reestruturar a disposigao dos colchoes, poder

passar do reuter para o mini-trampolim. E no solo, a utilizagao do mini-trampolim para eles fazerem

correctamente o enrolamento i retaguarda. No mini- trampolim e nas paralelas nio vejo ... vai-se

manter como esti, porque tem funcionado, tem sido correcta a forma como eles tem feito.
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Prof. 12/1

1 Organizagio e controlo dos alunos, i principalmente isso. Porque voces vio filmar, por isso.
Por outro lado, eu estava convencido que iam por a camara daquele lado, mas aqui tb. esti 6ptimo,
porque eles vao func.onar no princfpio da aula praticamente s6 naquela irea, ali daquele lado.

2. Vou iniciar o servigo por baixo, e vou fazer jogo reduzido para comegar depois a funcionar
com as regras do voleibol.

3. Eu avalio sempre, tenho uma folha de registo onde fago uma estimativa de todas as aulas.
4. E uma turma muito diferente que tenho i tarde, sao alunos ... em termos de contexto social

sao muito identicas. Esta turma era um bocado agitada no princfpio do ano, mas entretanto - i
curioso porque esta relacionado muito com um aluno que havia que entretanto saiu da escola; eu
estou convencido que foi isso que teve muita influencia. essencialmente i isso. Em termos de
sucesso escolar sao bons alunos, de uma forma geral 6 uma turma com aproveitamento.

5. Tenho a rede montada. nio tenho essa preocupagio, depois e o numero de bolas, e uma

para cada dois.

6. Podem. Hi um dos exercfcios que inclusivamente que eu vou utilizar: o ressalto da bola no
chao, para permitir que eles se coloquem debaixo da bola, porque neste nfvel, se eu nao fizer isso,
vai haver muito menos exito, e portanto, aproveitamento.

7. Sequencia de tarefas? Vai ser portanto, o aquecimento, depois um exercfcio, que i um aluno
dar tres toques de sustentagio, passa a bola, portanto faz o passe, a bola ressalta no chao e o

outro a partir do ressalto vai fazer a mesma coisa, 3 toques de sustentagio e passe. A 2^ tarefa i um
deles (sempre dois a dois) para o passe, a seguir i manchete, e vai ser um langa a bola por cima da
cabega para o outro, faz manchete e devolve para ele. Depois temos um exercfcio para o servigo,
fica um de cada lado da rede, e vai ser tb. procurar servir com controlo de bola, para as mios do

colega, nio vao estar muito afastados da rede. E depois entio hi jogo reduzido para o fim da aula.

8. O servigo, talvez, porque vai ser a 19 vez que vamos estar com esse gesto ticnico, e aquele
da manchete, que levanta sempre alguns problemas, porque hi alunos que nio tem controle de

passar bem a bola, de manchete para o colega.

9. Eu ji utilizei, nio com esta turma, mas com a outra, ser eu a langar isso, portanto e uma

tarefa que ocupa o maximo de 10 minutos e eu ji cheguei a conclusio (pelo menos com os mais

pequenos, com estes nao sei, ainda nio tenho esta experiencia) de ser eu a langar a bola, portanto
eles fazem 2 manchetes bem feitas, eventualmente, mas se calhar tem mais aproveitamento no

conjunto do que fazer individualmente - mas isso, de qualquer maneira, tb. vou estar a passar por
eles.

Prof. 12/2

1. Sio a realizagio das tarefas de acordo com aquilo que eu previ, portanto, o cumprimento
das componentes crfticas dos gestos e a compreensao dos alunos, mesmo dessas componentes

crfticas, e depois relacionar com a tarefa em si. Porque na ultima aula, tanto em relagio ao passe

com i manchete, eles ainda tem muita dificuldade na interpretagio desses gestos, como deve ser,

portanto hoje, para a manchete tenho um exercfcio que permite que eles joguem a bola longe do

tronco -

cumpram aquelas componentes crftica; em relagio ao passe, tambem criei uma situagio
de ajoelhados no chio - i um exercfcio identico a um que fizimos na ultima aula, so que agora

obriga a mais controle dos dedos, e portanto i esse cumprimento que me vou preocupar.

2. Exactamente isso, consciencializarem-se das componentes crfticas dos gestos. Esqueci-me,

tambim, de uma alteragio que fiz relativamente a um exercfcio que fiz na ultima aula, que era

aquele do jogo, hoje vou criar uma situagio em que, penso, vai haver mais sucesso, portanto,

depois do servigo eles vao ter que agarrar a bola, portanto nio vio ter que jogar logo a bola,

seguram primeiro a bola, depois trocam a bola entre eles, e devolvem - depois a partir dali o jogo

decorre normalmente. Mas, portanto vai ser agarrar a bola com as duas maos.
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3. Em termos de sucesso ? Por um lado, pela motivagio dos alunos tb, que no ultimo dia

penso que nao tera havido muita motivagio. ou eles nao estavam a sentir-se motivados,
entusiasmados com a actividade, isso por um lado, por outro lado, a propria observagio - vou

venficar se vai haver mais troca de bola, se os pontos vio ser mais disputados. de certa forma.

4. Eles sio todos mais ou menos disciplinados, e em termos motores a turma divide-se talvez
em dois nfveis - uns que tem mais capacidade, e outros que tem mais dificuldades, e sio mais ou

menos dois grupos.

5. Isso nio houve preocupagio, a rede esti aqui montada e sao nove bolas, a contar com uma

bola por dois nas situagoes em que hi mais bolas em jogo.

6. Com o espago que tenho, creio que nao, penso que nio.

7. Portanto, no infcio vai haver tres situagoes para o passe, depois duas para a manchete,

depois a situagio analftica do servigo, e depois i a situagio de jogo.

Porque estou a chegar a uma altura da UD em que devo comegar a tratar ji os gestos todos
analiticamente em cada aula, portanto eles ji tiveram uma abordagem, cada um deles, mais intensa,

portanto ji houve a dedicacao a cada gesto por aula, e agora esti numa fase em que se deve

solidificar cada um desses gestos e comegar cada vez a haver mais situagio de jogo. Ainda nio vai

ser o caso de hoje, porque ainda vai ser s6 um bocadinho no fim, mas a partir daqui vai ser procurar
cada vez uma melhor interpretagao do jogo.

8. Principalmente na situagio de jogo, nessa situagio de jogo, porque e nova, e eu nio sei ati

que ponto e que vai resultar ou nio, e e numa situagio, por exemplo, em que eles vio jogar aqui - 2

situagoes, uma o passe, um de cada lado da rede, e eu nio sei se isso vai ser vantajoso ou nio, nio
sei se vai levantar problemas na maioria dos alunos, e a outra i jogar em manchete, a partir do

ressalto da bola no chao, que tb. nio sei ati que ponto i que os miudos vio interpretar essa tarefa,

portanto so na altura.

9. Em relagio a jogarem ne rede i simplesmente voltarem a tarefa anterior, que era nao

usando a rede, mas penso que nio se vai levantar esse problema, e era uma situagio que gostava

que eles experimentassem - jogarem com o obsticulo da rede. Em relagio i manchete, penso que
i das formas mais simples de realizar a manchete, vou procurar espalhi-los mais aqui pelo ginisio,

para nio se estarem a prejudicar uns aos outros.

Prof. 13/1

1. Hoje vai ser os alunos tomarem, digamos ... (i tb. uma classe muito heterogenea) de

apanhar a sequencia do ritmo do langamento da passada, sem o drible, o outro i ji fazer o

relacionamento do drible com o langamento na passada. Outro factor mto. importante i o

relacionamento da pp. turma, porque existe problemas de relagio na turma, especialmente por

causa de um indivfduo, que comegou por ser o fdolo da turma agora i rejeitado por parte da turma

e ninguim quer ficar com ele. Distancia-se logo, vai-se ver logo que e o que tem cara de 42 anos ...

mas tem 14. E entio a turma tem mesmo problemas de relacionamento, quando e para trabalhar 2

a 2 i a confusao geral porque tiram olhos, tiram tudo. Vai ser especialmente de organizagao e de

arranjar condicionantes para que a forma de trabalho em grupo seja positiva.

2. Alim do langamento na passada e do trabalho em grupo, pretendo deles os princfpios

ticticos mfnimos -

agarrar a bola, virar para o cesto, exploragao dos espagos, abrir linhas, ganhar

espagos, eles tentarem colocar-se no campo correctamente, e explorar as zonas de receber a bola

como deve ser. Sobre o relacionamento deles, ji fiz equipas, ji tem mudado de equipas virias

aulas. Chegou ate ao ponto de os meninos dizerem quais e que queriam ficar, quais i que nao

queriam ficar, mas havia sempre um de fora, que era o tal, ficava sempre de fora. Ji fizimos aquilo

virias vezes, e agora formimos de novo
na ultima aula -

que foi no perfodo passado, fizimos novas

equipas e vamos tentar trabalhar outra vez com elas, se eles nio se esqueceram da equipa. Vamos

tentar outra vez trabalhar com elas, referindo algumas condicionantes no jogo, como por exemplo,
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nio driblar -

que e para nio sobressair um ou outro, e nio dizerem : "Stora. aquele esti a driblar.
aquele nio passa, aquele nio gosta de mim. o outro tal ..."

3. No jogo. se eles conseguirem realizar o jogo sem levantar grandes problemas, sem

discutirem entre eles, se realizarem o jogo sem grandes problemas entre eles: discussoes, pararem
o jogo, nao conseguirem jogar, dizer que o outro ... para mim ji i positivo isso nesta turma.

4. E uma turma mto. heterogenea, tem alunos de 13 anos (ou que aparentemente se

caracterizam por alunos de 13 anos, os pequeninos) que fazem tudo mais ou menos, e depois hi
meninos de 13 anos e de 14 anos com um metro e setenta e tal, e ji bastante desenvolvidos e que
nio estio bem inseridos na turma, e existe problemas de confronto entre a turma. No basquetebol
nio existe assim grandes fdolos. Mesmo aquele que i um fdolo do futebol, e que i um jogador de
futebol mesmo ... nio esti com a familia porque esti ci a jogar futebol, mas no basquetebol esti ao
mesmo nfvel dos outros. Tem i mais coordenagio a nfvel geral, que falta nos outros, tem mais

capacidades.

5. Em relagio aos recursos tenho uma preocupagio porque estamos ali naquele ginisio, tem 3

campos de mini-basquete, o que a nfvel de controlo pode, hi sempre hipoteses de eles fugirem um

bocadinho, porque estamos a trabalhar com as 6 tabelas. Quando eu estou mais pr6ximo de uma

hi sempre as outras em que perco mais o controlo. Isso i uma preocupagao que eu procuro

sempre ter, mas hi sempre fugas. E a outra i trabalhar muitas bolas ao mesmo tempo, hoje se
calhar vao trabalhar ... ji nao no aquecimento porque se calhar eles sao muitos, e por uma questio
de controlo nao vio trabalhar no aquecimento com bola, mas na outra parte vao trabalhar: no

langamento na passada vio trabalhar 18 bolas ao mesmo tempo, o que pode criar confusoes

porque hi sempre um que foge da tarefa.

6. Podem colocar problemas. O facto de estar a trabalhar 6 grupos individualmente, apesar de

ser o mesmo trabalho, pode acontecer eu estar num grupo e os outros fugirem da tarefa - acontece

normalmente: comegam a fazer um langamento que eles gostam, comegam a fazer outros

langamentos, e primeiro que eu Ii chegue, estio esse tempo fora da tarefa. O outro factor i

estarem, pronto, e estar 6 grupos e as tarefas precisam de ser cumpridas rigorosamente, e depois
hi sempre algum que foge. Hi esse risco.

7. O conteudo a nfvel ticnico i o langamento na passada; a nfvel tictico hi mais, hi saber os

"quantos" do basquetebol, virar na altura correcta, olfiar, conseguir olhar, ver onde estao os

colegas, haver desmarcagio adequada.

8. Aspectos crfticos: dificuldade de alguns alunos conseguir apanhar o ritmo do langamento na

passada, que vai haver dificuldade por parte de alguns alunos, e outra seri a nfvel de organizagao,

que esta turma levanta bastantes problemas.

9. Em relagao ao jogo, se houver problemas de confronto, porque hoje vai ser 5 para 5, haver

jogo reduzido, se houver confronto vou fazer s6 3 para 3, os outros vao ficar a controlar os outros

colegas ou ficar a ver quern esti a fazer bem ou fazer mal, ou ficar a arbitrar o jogo. Isso em relagao

ao jogo. Em relagao ao langamento na passada se houver algum grupo que nio consiga fazer a

sequencia ou veja que a dificuldade e extrema, passamos a fazer s6 langamento parado ainda,

porque isso esti ao nfvel dos alunos que tem um nfvel bastante fraco.

Prof. 13/2

1. Hoje vai ser a ultima aula antes da avaliagio final. Na parte final ji vamos fazer avaliagio de

parte do jogo. Essas preocupagoes (que eu tenho tido desde o princfpio, mas que foram poucas

aulas neste espago, devido as faltas de igua e aquelas coisas todas),
era os princfpios ticticos que

eu considero os principais agora nesta fase que i: 19 quando agarrar a bola parar e virar para o

cesto, tentar arranjar espagos, os colegas abrir espagos para poder passar
a bola, s6 passar a bola

para o colega que esta mais pr6ximo da linha de passe, essas vao ser as minhas preocupagoes

dominantes. Antes, vou ter ainda a preocupagao, a nfvel de coordenagao, de tentarem apanhar o

langamento na passada, a ver se eles o conseguem
fazer como deve ser. E hoje, como no outro dia

" "
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se portaram bem a nivel de organizagao, vou tentar que eles tenham mais manipulagio de bola,
aquecimento com bolas, para tris e para a frente. pode ser que eles nio partam a loiga toda.

2. Que eles se consigam organizar no jogo. que consigam fazer aquelas 3 coisas: parar. virar
para o cesto, arranjar um espago.

3. Hoje ji vou avaliar mesmo com um papelinho, ver o que eles fazem, cada vez que agarram
na bola o que fazem, se param, se olham, se nao driblam logo.

4. 19. sao muitos, e depois o comportamento deles. Eu acho que teoricamente eles ji sabem
quando recebem a bola, eles tem que parar e virar para o cesto, ji sabem isso teoricamente. Na

pritica i: quando tenho a bola, nao me preocupo, i driblar, apanham a bola, querem fugir com a

bola, tem medo que a bola Ihes salte em cima, fogem com a bola, nio conseguem dominar a bola e

agarrar, parar e pensar. Isso i o principal problema deles, mas teoricamente ji o dizem, quando
recebemos a bola, temos que parar, virar para o cesto. Mas ainda nio conseguem aplicar na
pritica.

5. O material que vamos utilizar i bolas, vai ser mais bolas que no outro dia. Tive s6 a

preocupagio de organizar metade da turma de uma vez e outra metade da outra, por isso eles vio
atris uns dos outros ... 19, nio temos 30 bolas, s6 temos 18, vou utilizar 15 bolas de cada vez, estio

a trabalhar uns com bola e depois chegam ao fundo trocam que i para nio haver muita confusao.

Por isso, a organizagio i diferente, correm em fila em vez de ser i volta.

6. Podem causar problemas, porque vai haver situagoes de domfnio de bola. de controlo de

bola, e eu estou a ver quando i que a bola vai fugir para todo o lado, e vai haver confusao e

algumas quedas, se calhar.

7. Vai ser o domfnio de bola no princfpio, no aquecimento com manipulagio de bola, a seguir
vamos fazer langamento na passada, uma situagio de jogo da rabia, se ainda tivermos tempo, essa

vai ser facultativa se tivermos tempo, depois o jogo final.

8. A situagao inicial, de aquecimento com bola, manipulagio de bola, estio eles e a bola.

Depois talvez a situagio do jogo da rabia, como ainda nio tivemos, vai haver um jogo da rabia com

o cesto, para ver se eles conseguem apreender a estrutura ou defender.

9. Se os grupo nio conseguirem fazer ... temos grjjpos de 5 e um grupo de 4, se eles nio

conseguirem fazer i volta do garrafio a situagio de jogo de rabia, vou organizi-los em cfrculo, que

para eles tambim e positivo no nfvel em que eles estio.

Prof. 14/1

1. Preocupagoes, a 1s i: os miudos vem de firias, portanto dez dias parados, sem a sequencia

que estavam a ter no trabalho que estamos a desenvolver, essa e a preocupagio fundamental. A

preocupagao seguinte e que eles aproveitem o maximo da aula.

2. Primeiro, que tenham a maior actividade possfvel durante os cinquenta minutos que estao na

aula. Segundo, que trabalhem, dentro da medida do possfvel, daquilo que vai ser pedido, em

entre-ajuda. Terceiro, que na questio da apz. das actividades gfmnicas, em que estamos inseridos a

trabalhar, que tenham o miximo rendimento. Estamos na fase das destrezas e dos saltos,

fundamentalmente, o trabalho que se vai desenvolver i um circuito que engloba enrolamentos, i

frente e atris, rodas e os apoios invertidos, em diversas situagoes. No fundo, todos os elementos

ticnicos que estio no quadro previsto para este ano.

3. A avaliagio tenho-a feito constantemente, e ve-se na evolugio que os miudos tem desde o

19 dia de aulas que fizimos, no fundo uma avaliagao diagnostico. £ evidente que essa avaliagao vai

sendo sucessivamente ajustada face aquilo que Ihes i exigido. Em todas as situagoes hi um ou

mais tipos de dificuldade. No enrolamento a frente, ou no apoio invertido hi 2 situagoes para o

apoio invertido, portanto, em termos de grau de dificuldade, cada par ou trio que esti em cada

estagio desenvolve o seu elemento em fungao daquilo que ji aprendeu.
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5. A preocupagao fundamental e a utilizagio de todo o material que tenho disponfvel no
ginasio A partir daf, diversificar as situagoes ao longo dos virios momentos que tenho de trabalho
nas actividades gfmn.cas. Que seja minimamente coerente na sua disposigio, ou seja, que a

sequencia dos elementos seja propfcia a um bom desenvolvimento, nio s6 em termos do esforgo,
intermedio em cada uma das estagoes, e que tenha o espago suficiente de seguranga para a

execugao dos elementos.

6. Que pode causar problemas ... levantam sempre. Para aqueles mais evolufdos i que se
calhar nao exploram ao miximo as suas capacidades; os menos dotados, com mais dificuldades,
tem nitidamente is vezes um acompanhamento menor porque realmente sao muitas estagoes e o
professor s6 pode estar em algumas. Mas de qualquer forma tento acompanhar nio s6 os mais

aptos como os menos aptos.

7. Primeiro, a activagao geral atravis de corrida, depois mobilizagio geral, articular e muscular
atraves de trabalho com corda - muito trabalho de salto i corda devido fundamentalmente i

coordenagio, penso que e um elemento fundamental nas minhas aulas, e que deviam estar nas
aulas de EF, porque o miudo, e importante saltar a corda, nio s6 pelo trabalho da condigio ffsica,
mas fundamentalmente pela coordenagio. Depois, o trabalho de flexibilidade individual (em que nas

primeiras aulas foram dadas algumas indicagoes de como eles deviam fazer todos os exercfcios), e
depois comego com o trabalho especffico, em que hi previamente uma explicagio de cada

elemento em cada estagio -

enrolamentos, i frente e atris, apoio invertido seguido de cambalhota,
e nio, e nao s6, portanto tentar a passagem e a paragem em equilfbrio, e roda. Os enrolamentos i
que tem diversas situagoes, em suspensio, em apoio, no ar. t= pedido no programa diversas

situagoes dos alunos por estes elementos, depois penso que a vivencia deles nestas diversas

situagoes vem-lhes melhorar o seu esquema corporal.

8. A 1^ e, e que nio se vai vehficar nesta e a montagem dos aparelhos, que demoram um certo

tempo. A desmontagem e mais ficil. Talvez um bocadinho de falta de espago para a 1^ parte da

aula, e fundamentalmente e isto.

9. A preocupagio ... tenho de afastar alguns dos aparelhos para ganhar espago, por forma que
na parte importante e fundamental da aula nao perca mais tempo.

Nota: O prof, aproveitou a montagem do material ji feita na hora da aula anterior.

Prof. 14/2

1 . Portanto, dar continuidade ao trabalho que tem sido feito nas aulas anteriores - i logico, em

que como ji disse, dar resposta is necessidades dos alunos, nao so iqueles mais aptos, aqueles

que sio mais evolufdos, atravis de situagoes cada vez mais complexas; e aos com mais dificuldade

arranjar situagoes que propiciem um desempenho mais adequado.

2. 0 mesmo da aula anterior, com este aspecto mais relevante.

3. Atraves da observagao, atraves da resposta dos alunos ao que se Ihes e exigido.

4. Como disse, esta turma esti acima da media das turmas do 7s ano, das 3 turmas que eu

tenho. Dentro da turma e evidente que hi alunos tambim acima da media da turma, e para esses

alunos acima da media i que se vai criar situagoes de maior complexidade.

5. Hi umas adaptagoes para dar resposta a esses aspectos que ji refeh: sio a disposigio dos

aparelhos - sao os mesmos aparelhos com outra disposigao, o que permite criar novas situagoes e

com maior dificuldade, o que depois se veri se foi bem.
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roda. Estes conteudos vem na continuidade do trabalho que estamos a fazer

8. Como digo, depois da aula realizada veremos a resposta deles is situagoes - eu penso que
vai ser uma resposta positiva.

H

9 Ora bem, a altemativa i sempre momentanea. Se eu vejo um aluno a responder
afirmativamente. posso-lhe pedir um pouco mais, ou para esticar mais a perna, ou para fazer com
pernas em extensao, ou para apoiar as mios de outra forma, ou s6 apoiar uma mio, portanto, face
i resposta dos alunos, no momento, posso ati pedir-lhes mais do que aquilo que eu tenho
pensado.

Prof. 15/1

1. Portanto, na aula de hoje estou um bocado preocupada com um exercfcio que eu tenho ali;
eu escolhi o exercfcio porque gosto, mas acho que vai haver um bocadinho de confusao, se calhar.
Portanto, eu vou-me preocupar um bocado na organizagio do exercfcio, tentar com que eles

percebam e, principalmente na aula de hoje, i a apz. das componentes crfticas do servigo por
baixo.

2. De objectivos, e mesmo que eles aprendam o servigo por baixo, apesar daquele exercfcio

que eu citei a bocadinho nio ter a ver com o servigo por baixo - e manchete, portanto i

continuagao da outra aula. Portanto, penso que i isso: i mesmo a aprendizagem do servigo por
baixo.

3. Geralmente nos, quando eles ... portanto estou na aula e nos observamos logo se eles fazem
ou nio fazem, e depois a proxima semana e dedicada a avaliagao final. Na avaliagio final vio ser

feitos exercfcios-criterio que nos estabelecemos logo no inicio do ano, onde entram tambim estes

gestos ticnicos, e depois, a partir daf verifica-se se a aprendizagem esti ou nio bem, se foi ou nio

conseguido.

4. Tem 29 alunos, mas s6 tenho 28 porque uma esti de atestado medico desde o infcio do ano.

Eu nesta turma tenho alunos, um aluno ou dois, geralmente e um aluno muito bom em todas as

matirias, ate agora tem-se mostrado um aluno muito bom; tenho aqueles alunos que sio realmente

mesmo fracos em todas em todas as matirias, sempre muito fraquinhos e tenho a grande massa de
alunos que se situa na media

-

portanto alunos de nfvel 3, mas hi ali uns que poderiam tb. evoluir,
mas nao querem, para eles estar ali na aula i uma grande chatice, e tem dificuldades. Eles podiam
ser melhores, s6 que nio estio motivados para isso.

5. A aula de hoje ... eu nio posso ter grandes preocupagoes. A aula e volei no G2, portanto

para 29 alunos i um bocado pequeno. Preocupagio i, eu em vez de utilizar a rede de volei no

campo, portanto como normalmente i utilizada, nao vou utilizar porque sio muitos alunos - vou

utilizar antes um fio que liga o ginisio longitudinalmente, portanto i melhor porque como sao vinte e
nove alunos eles distribuem-se lado a lado e e mais ficil. A rede ali ao meio cria grande confusao.

6. Bem, a minha estratigia de ensino i so ... portanto, eu vou dividir os alunos por grupos, os

exercfcios vio ser feitos em grupos, ou vio ser feitos 2 a 2, frente a frente, e ati agora nao tem

levantado problemas, penso que nao. 0 que e capaz de levantar mais problemas i a situagio de

jogo, porque eu como vou utilizar o fio, aquilo depois nio pode limitar-lhes campos, portanto,

transversalmente ao ginisio nio estio delimitados campos, e eu vou tentar fazer com que haja dois

ou tris campos a funcionar lado a lado, mas sem linhas. Portanto, interessa e que eles, pronto,

estabelegam, fagam servigo, que 6 o que eu vou pretender que eles hoje fagam em jogo, servigo por
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baixo, os 3 toques e recepgio ao servigo em manchete, que i aquilo que temos estado a trabalhar.

7. Portanto, os conteudos para esta aula i, principalmente aprendizagem do servigo por baixo,
eu vou dizer-lhes quais e que sio os conteudos, as componentes crfticas, o que i que eles tem de
fazer para que o servigo seja bem feitinho, depois e trabalhar a manchete e o servigo por baixos. Eu
comecei pelo passe

-

passe alto de frente, manchete (tenho feito aulas de passe e manchete, a
ultima aula foi essa, de passe e manchete), e agora introduzi o servigo por baixo, mas continue! i
mesma com a manchete. Portanto, e um gesto tecnico em que eles tem muita dificuldade, na
manchete.

8. Eu acho que i um bocado em termos de tempo. Eu acho, portanto, que i naquilo que vai

ser, naquele exercfcio da manchete, que os do servigo por baixo sio ficeis -

portanto i o servigo a

parede, o servigo frente a frente. dois a dois, 6 ficil em termos de organizagao, de espago, isso i
ficil; agora, aquele exercfcio como vai implicar uma organizagao dos alunos lado a lado, outros
frente a frente com uns e nio-sei-que, portanto, aquilo ... geralmente quando n6s explicamos na

aula eles estio assim um bocadinho aireos e i sempre diffcil a organizagio deles, portanto, desta
forma; mas eu vou tentar que isso corra da melhor maneira.

9. Sim, eu penso que sim. Eu estou i espera que aquilo, que aquele exercfcio seja diffcil para
eles. Se eu vehficar que isso acontece, i claro que hi muito exercfcio de manchete muito mais ficil

e com que eles consigam facilmente a execugio do gesto ticnico.

Prof. 15/2

1. As minhas principais preocupagoes e so, portanto que eles executem correctamente os

exercfcios propostos
- sio so 2 exercfcios de avaliagio final do voleibol. A avaliagio do passe,

passe de frente, e avaliagio da manchete.

2. E mesmo isso: correctamente as componentes crfticas do passe e da manchete, que eu vou

avalii-los, o nfvel deles.

3. Vou. Vai ser avaliado pelo nfvel de 1 a 3. Portanto, se as componentes crfticas forem

executadas todas correctamente o aluno vai ter nfvel 3, se ele executar ainda com alguns erros vai

ter nfvel 2, se nio executar ou se executar com muitos erros tem nfvel 1. Foi assim que ficou

estabelecido na UD que elaborimos no infcio do ano.

4. Nesta turma hi alunos que eram muito fracos noutras matirias, e que nesta se estio a

revelar, o que ate e admirivel porque o voleibol i modalidade diffcil, mas estio-se a revelar

melhores. Os outros, a grande massa i alunos de nfvel 3, portanto, nas outras matirias estio iguais

ao voleibol. Tenho alunos tb. bons que sio bons noutras modalidades, e que no voleibol tb. estio

no nivel 4. Mas 5, ninguim esti com esse nfvel.

5. Portanto, aqui nio i assim muitas. E s6 por aquela corda a dividir o campo

longitudinalmente, e uma bola para cada dois e depois i jogo
- uma bola para duas equipas.

6. Sim. Eu na ultima aula eu fiz s6 4 equipas, portanto s6 2 campos, mas naquela aula faltavam

alunos, como hoje i a avaliagao final, deve vir quase a turma toda, tenho mais alunos, eu vou fazer

6 equipas e o espago de jogo vai ser mais reduzido. Como eles vao estar mais em cima uns dos

outros, i capaz de criar mais confusao
- as bolas, mas com tantos alunos, portanto nio podem ficar

aqui de fora, portanto i preferivel ficarem Ii dentro a jogar com mais confusio do que ficarem aqui

parados a ver os colegas estarem a jogar.

7. Portanto, os conteudos e so passe e manchete, e exigir que eles em jogo fagam servigo por

baixo (o que nao vai ser avaliado), e executarem 3 toques, portanto em cada equipa, e receberem

em manchete, i s6 isso. Sao os conteudos da UD.

8. Mais crfticos aqui talvez seja a manchete. Eles,
o passe ji fazem mais ou menos, a manchete

ainda tem dificuldade, mas como tambem tivimos poucas aulas, eu nio vou exigir muito nesta

avaliagio. Portanto, i so ver mais ou menos como
eles estio.
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9. Bem, eu acho que nio, portanto i a avaliagio final, estipulada da unidade, aliis eu ji fiz uma
alternativa: na UD a avaliagio estava no domfnio motor para ser feita com jogo reduzido 3 para 3,

para avaliar os gestos tecnicos, so que 3 para 3 com 29 alunos era impossfvel em jogo. e entio
usamos 2 para 2. frente a frente e vou avaliar os mesmos gestos individualmente, portanto em vez

de ser em jogo, em situagio de jogo, alterei a UD.

Prof. 16/1

1. Eu preocupagoes nio tenho ... Mas eu pensei ter atengio a determinados aspectos, de tal

modo que os alunos possam significar determinadas atitudes de rejeigio os de aceitacao, em

relagao a um conjunto de zonas ou uma amostragem variada dentro da expressao corporal que eu

seleccionei, em fungio da minha experiencia, claro. Quer dizer, a unica preocupagio que tenho (se
i que isto i uma preocupagio), i ver como eles reagem nas situagoes, a maior parte delas eu sei

que sio crfticas em relagio i cultura das pessoas; eu seleccionei-as com essa intengao.

2. Que eles realizem uma auto-avaliagio em zonas que nio sio muito tradicionais na sua

movimentagao, e que apos essa auto- avaliagio eu possa, de certo modo, me organizar sabendo as
zonas em que eles se sentem bem e tentando estratigias em relagio a zonas que julgo
importantes, mas que eles rejeitam.

3. Vou vehficar atraves de um teste que eu vou fazer, tenho uma ficha individual, depois vou

fazer uma ficha colectiva, e atravis da minha observagio.

4. Alguns podem revelar uma certa timidez, nomeadamente na zona da danga, possivelmente;
a turma em geral e uma turma intelectualmente aberta, acessfvel, com preocupagoes de situar o

porque das coisas, e uma turma tambem chativa, mas neste momento estou na expectativa - ela i

criativa no ensino mais tradicional, pode nao ser criativa no ensino criativo, estou na expectativa

tambim para ver como e que ele reage a esta unidade didictica.

5. Diversificar os materiais, escolher materiais que sejam acessfveis em relagio a uma escola -

os materiais sio meus, sio materiais que tenho construfdo. Em relagao i seguranga, a maior

preocupagio i em relagio is canas, na medida em que tive que isolar todas com fita cola. Outra

preocupagao foi em relagao a musica que escolhi, na medida em que tentei tambim diversificar a

mtisica do "externo" para o "interno", para um trabalho giais interior. A maior preocupagio neste

sentido foi a escolha das musicas.

6. Acho que sim, nomeadamente na danga pode haver atitudes de rejeigio, na expressao

dramitica, na utilizagao do som, prevejo que hi alunos que, por inibigio, podem ati fazer desvios

de ordem disciplinar, portanto estou com um grande grau de tolerincia em relagao a possfvel

rejeigio que possa partir dos alunos. Julgo que nesta aula, tambim nao sei se terei tempo, mas vou

tentar ensaiar algumas situagoes colectivas, ao nfvel das canas, ao nfvel dos plisticos, e julgo que

os alunos talvez nio estejam preparados para, a nfvel de grupo, assumirem situagoes colectivas

sem a condugao permanente do professor, af pode haver uma modificagio do
fluxo da propria aula,

mas isso e uma coisa que eu aceito a partida.

7. Exploragao de objectos, na medida em que ... de uma forma acessfvel; o aquecimento

tradicional, comandado pelo professor, e de uma forma bastante enirgica; a introdugio i danga

criativa; a introdugio a expressio dramitica; pequenos jogos
de contacto; e, o assumir do som.

Sao as zonas em que me situo normalmente dentro da expressio corporal; com a minha

experiencia verifico que sio acessfveis para uma primeira penetragio ao nfvel escolar. Ji as

seleccionei em fungio da experiencia anterior que eu tenho.

8. A inibigio dos alunos, a capacidade de
assumir o seu corpo nas situagoes de danga e nas

situagoes de som, o novo, a situagio ser nova e a pessoa rejeitar porque i nova. Normalmente
n6s

rejeitamos, ou rindo ou fazendo barulho ou com uma atitude de indisciplina. E uma atitude de

defesa, e eu af terei que ter algumas estratigias
em fungao disso.

9. 0 ignorar a maior parte das situagoes,
o dar um conjunto de dados ao nfvel cognitivo, no
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sentido de tentar desviar a propria situagio, e variar, na medida em que nesta aula venho

apetrechado com um grande grau de variedade de situagoes. Quando uma situagio nio tiver

grande penetragio, ou for um ponto crftico eu vario. Entio, penso que numa situagio nova vai

dar-me defesa a variabilidade de situagoes. Numa aula normal nio variaria tanto.

Prof. 16/2

1. As preocupagoes fundamentals e compensar, de certo modo, os rapazes numa actividade

em que para eles ... ao fim ao cabo as duas aulas sio seguidas e representam uma sessao, houve

uma grande componente de movimentos, da musica e da danga, embora eles tenham reagido

positivamente - talvez pela novidade - eu nio me atrevo neste momento a insistir na situagio. Entio,

hoje trago outro tipo de rebugado. Eles tem que consentir o meu trabalho, entio hoje trago ... o

fundamental da aula seri o predomfnio do malabarismo. E isso vai dar aos rapazes uma posigio
diferente. Terei: "... se nio for na danga tenho um espago para mim pr6prio", porque eu sei que

neste momento comego a entrar nos pontos crfticos em relagio a prdpria turma. Agora i a altura

em que tenho que estar com muita atengio i maneira como isto se vai movimentar. Essa i a minha

preocupagio fundamental.

2. Muito parecido com a 1- aula. Ainda estou numa amostragem de situagoes, e hoje a

amostragem fundamental seri os malabares e mais alguns problemas de contacto que eu nio fiz na

ultima aula, e outra situagio que
-

agora so vendo no piano de aula. Hi tres situagoes de

amostragem que ainda nao fiz, que eu vou fazer para esta aula, e vou tentar ver como eles reagem a

situagoes, embora sejam um pouco diferentes, tem uma certa semelhanga com as da 1- aula.

Essencialmente sio estes aspectos. Tambem, vou ver ate que ponto, em relagio i expressao

dramitica, como e que eles reagem a uma dramatizagio muito pequena, relativamente a uma

situagio que partiu de um contexto da aula teorica: como i que esse problema consegue ser

levado i pritica. Isso realmente i de uma carga altamente motivacional; se for, eu se calhar tenho

que ir por af, tenho que comegar a dramatizar as minhas aulas teoricas e traze- las is aulas praticas,

ou dramatizar a propria escola. Portanto. vou observar como i que eles reagem em relagao a este

tipo de situagao.

3. Atravis de uma ficha de auto-avaliagio. Eles ji avaliaram cinco situagoes, e no fim da aula

vio avaliar as outras situagoes. Estio a fazer auto-avaliagio, de 1 a 5, de todas as situagoes destas

primeiras aulas.

4. Por enquanto, em relagio a este tipo de aula ainda nio tenho dados significativos. Talvez os

do grupo do futebol possam ter uma maior rejeigio em relagio is actividades da expressio

dramitica; isto i muito hipotitico ainda - is vezes eu posso enganar-me, e terem maior sucesso

nas actividades de manipulagio e ficarem por af, eu depois terei que ter a habilidade de compensar

isso, portanto nio estou s6 interessado em que eles vio para as actividades de maior sucesso.

Numa 19 fase e isto que acontece.

5. £ o controlo dos materiais hoje. Sio muitas bolas, sio 50 bolas pequeninas, as bolas ainda

por cima sio minhas, i material diffcil de arranjar, i o controlo do material. Tenho alunos que estio

ji com fungoes para a contagem, as fitas nio tem problema, as fitas so sio utilizadas no

aquecimento, hoje utilizo fitas no aquecimento, e a unica coisa que eu verifico e a maneira como

eles amachucam ou nao amachucam o material, porque isso vai-me dizer a maneira como eles se

amachucam ou nio amachucam a eles proprios. Portanto, as fitas sio muito baratas, nio tenho

problemas de material, tenho mais problemas em ver as amachucadelas que eles podem dar em

relagio ao seu prdprio corpo. E isso esti na maneira como eles agarram, como torcem
- eu vou

observando e isso vai-me dar dados se calhar muito objectivos.

6. Talvez no aquecimento, pois eles tem que escolher, i um auto- aquecimento, tem musica,

tem que optar, podem fazer com fitas ou sem fitas, isto pode dar af uma certa confusao. Pode ser

que, nem opte por uma situagio, nem por outra situagio, ele nao vai ser conduzido por mim. Eu

tambim vou ver como esti a capacidade de autonomia na turma numa tarefa que Ihes
i entregue.
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7. Vai ser um aquecimento com pequenos objectos, em que eles vio ter a preocupagao de

uma forma sensfvel aquecer todo o corpo. Vio ser problemas de expressao dramitica, vou voltar a

ter o som novamente. Vou ter situagoes outra vez de relaxagio, e situagoes de voz, que sio muito

parecidas com a outra aula.

Toda a expressio dramitica se vai situar ao nfvel destes conteudos ao longo do tempo. Sio
zonas em que, tradicionalmente, versa todo o trabalho da expressio corporal.

8. Eles na primeira aula contaram com a novidade, ji nio i tio novidade, e entio, pode haver
uma maior rejeigio para uma situagio que e conhecida e ainda nio aceite, e terem aceite

inicialmente pelo aspecto de novidade. E depois o problema de auto-ajuda, em que eles vio ter um

trabalho de malabares, nio sei como eles vio reagir a este aspecto.

9. Refugiar-me sempre nos grupos que eles tem constitufdos, porque os grupos deles sio

fontes muito fortes de motivagio e sempre que eu vir, ao nfvel individual, que as estratigias nao
estio a resultar, vou transferir o trabalho individual para um empenhamento do pr6prio grupo e essa
solidariedade e motivagio, e ate competigio do proprio grupo, pode-me ser facilitador em relagio a

alguns pontos crfticos que possam aparecer na aula.

Prof. 17/1

1. Em termos de conteudos seri trabalhar alguns gestos tecnicos, nomeadamente passe de

peito, langamento na passada e drible - de progressio e de protecgio. Isto em termos de gestos

ticnicos. Em termos de jogo, vamos trabalhar so a desmarcagio. Isto em termos de conteddos,

que sio as preocupagoes mais marcantes para esta aula.

2. Que no fim da aula eles tenham a nogio do que e a desmarcagao, e executem-na na pritica
do jogo - na parte final da aula, no jogo, na parte de jogo. Portanto, que eles executem a

desmarcagio. Em termos de gestos tecnicos, que realizem um determinado numero de aspectos

que eu vou referir, que sio importantes para os gestos, em situagio analftica, de percurso e outro

tipo de situagio, que i o que se vai passar depois na ultima aula de avaliagao. Esta i a penultima

aula do ciclo, da UD, i a aula antes da avaliagio. Portanto a proxima aula i de avaliagao, e eles tem

que estar a par disso, do que tem que cumprir na avaliagio.

3. Essencialmente atraves da observagio, nao voiffazer nenhuma aferigio em especial. Isso

so vou fazer na proxima aula, portanto na avaliagio.

4. Esta turma tem um nfvel ... nio i o nfvel inicial ji e um nfvel, digamos, intermedio de

evolugao no jogo, ji fazem bastantes coisas em termos analfticos. Pronto, tem alguns erros ati nos

gestos ticnicos, mas em jogo ji fazem algumas coisas. Ji cumprem, ji olham para o jogo, ji nio

jogam a toa, \a nio driblam, ji nio aglomeram muito sobre a bola, ji dispersam. Portanto, ji fazem

uma serie de coisas em relagio ao jogo, e situam-se em relagio ao jogo, ji nio num nfvel inicial,

portanto ji a um nfvel mais avangado de jogo, digamos assim.

5. Em antecipar qual i o material que vou necessitar para a aula. Portanto, vou necessitar de

uma bola para cada 2 alunos - sio 18 alunos - vou necessitar de 9 bolas, portanto, vou necessitar

de algum material para o percurso que vou fazer: vou fazer um percurso ticnico, vou necessitar de

cones para o slalom no drible e um banco sueco, para uma destreza em drible de equilfbrio, alim

das fitas de identificagio para o jogo. Em termos de material e so o que vou utilizar.

6. Penso que nio. Penso que nesta altura,
esta turma agora esti numa fase melhor, i custa de

alguns alunos que safram no 29 perfodo. Esta turma agora esti numa fase boa, safram alguns

alunos que eram alunos-problema e praticamente agora qualquer estratigia quase que sempre di

resultado. Portanto, nio tenho problemas de disciplina com esta turma, raramente, um ou outro s6,

esporidico, e penso que nio vou ter problemas.

7. Os conteOdos eu ji referi na 15 questio. Estes conteudos surgem porque me parece que

sao a necessidade deles nesta altura. Isto vem tudo em seguimento das aulas que ji fizimos, e

parece-me que e a desmarcagio que eles estio a necessitar de fazer mais. Eles ji fazem a leitura
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ao jogo, vamos la, e agora parece-me que esti na altura de eles aplicarem a desmarcagio. Penso
que seri o passo a seguir. Portanto, vem em sequencia.

8. Eventualmente algum problema em relagio i organizagio. Poderio atrasar mais a aula,
digamos assim. Pode por em causa a gestao da aula, as actividades de organizacao,
nomeadamente na organizagio do jogo, que na turma jogam alguns alunos que faltaram nas

primeiras aulas, e que tem vindo a nio fazer as aulas, e que provavelmente hoje vio aparecer e nio
tem equipa. E vai surgir aqueles problemas em termos de organizagio antes do jogo, e sempre um
pouco problemitico nesta turma, nesta e nas outras tb.. E outra coisa que pode surgir tb. i em
termos de espago, porque eu penso que vou ter 2 espagos, e conto utilizi- los. Se conseguir
utilizi-los na fase de jogo, vou fazer, como tenho 3 equipas - esta turma esti reduzida agora

- como

tenho 3 equipas de 6, vou fazer um jogo em torneio triangular na turma nesta aula, todos contra
todos. Portanto, vao estar 2 equipas a jogar e estio 6 de fora que em princfpio estario a fazer jogo
de 3 contra 3 noutra tabela. Se nio tiver esse espago, entio os alunos tem que ficar sentados,
porque nao hi espago para fazer a outra actividade durante o jogo. Penso que estas poderio ser as
alteragoes que poderio aparecer a meio da aula.

9. A alternativa em relagio ao tempo de organizagio para o jogo ... serio decisoes que eu terei

que tornar na altura. Nao tenho nada especificado para isso, na altura, face ao que poderi
acontecer na formagio das equipas e que tomo a decisao. Em relagio aos espagos, que i se calhar
a coisa mais problemitica, se tiver so um espago, i o que eu tinha dito

- os alunos vio ter que ficar,
a equipa que tiver de ficar de fora vai ter que ficar sentada. Nao vai fazer nada nessa altura durante

o jogo, nem tenho nada planeado para eles fazerem. Portanto, o ideal seri mesmo haver 2 espagos

juntos. Em princfpio vai haver, vio estar todos em actividade nessa altura no jogo. Eu vou arbitrar o

jogo, os alunos nio vio arbitrar. Penso que nao estio ... ji tive alguns em que tive mis experiencias
com os alunos a arbitrar, i no 89 ano, portanto eu vou arbitrar. Penso que i importante, a

experiencia tem demonstrado que e importante eu arbitrar nesta altura.

Prof. 17/2

1. Bern, as minhas preocupagoes para esta aula sio, fundamentalmente ... Esta aula tem uma

particularidade, que i, aliis estas 2 aulas, as ultimas, vio ter uma particularidade, que e: nio se vio

constituir como um ciclo de actividades, e sio 2 aulas de voleibol. Nos ji fizimos um ciclo de

voleibol, por isso sio aulas em repetigio. Portanto o que eu vou fazer essencialmente nestas 2

aulas, uma vez que nio e um ciclo pois sao aulas isoladas, no entanto nio deixam de ter objectivos.
E a minha preocupagio fundamental vai ser, vou voltar atris, vou fazer uma retrospectiva daquilo

que foi feito, nomeadamente na informagio inicial, fazer uma revisio da matiria principal que foi

dada, portanto dos conteudos principais, em termos dos elementos ticnicos bisicos, e em termos

tb. dos comportamentos em jogo, daquilo que nos tfnhamos falado, portanto fazer uma revisio

disso nesta aula. Vamos ver como as coisas estio, se realmente a avaliagio que eu tinha feito no

final dessa U.D.

2. Vou pretender que eles me mostrem se realmente a avaliagio que eu fiz teve algum sentido,

da maneira como foi feita, e os resultados que teve, e realmente ver em que estado i que eles

estao, se eles realmente perderam muita coisa pela caminho agora, neste tempo que medeia entre

o final do outro ciclo e estas 2 aulas, as nocoes com que eles ficaram e aquilo que realmente ainda

poem na pritica.

3. Vehficar por um lado atraves de situagoes e tarefas, em situagio analftica, portanto gestos

ticnicos -

passe de frente em volei, passe de frente, manchete e servigo por baixo, as tecnicas

bisicas para se poder jogar pelo menos, fazer uma revisio disso em situagio analftica, e fazer no

fim jogos reduzidos e por em acgao os comportamentos que tinham sido falados durante o ciclo -

nomeadamente as fungoes dos jogadores mediante a posigio, a fungio especffica do passador, em

relagio is regras tb., as regras bisicas
- se eles continuam a dominar as regras ou nio, ou se

esqueceram, em sfntese, se a avaliagio que eu fiz e condizente, e se ainda se verificam esses

efeitos.
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4. Em relagao a esta actividade havia, mas foram os alunos ... relevo especial pela positiva,
havia alunos bastante bons, com um nfvel ji bastante bom, tiveram para cima de 4, ou 5, mas

tiveram acima de 4 no ciclo de voleibol, foram 2 alunos que acabaram por ser exclufdos por faltas,

ji nio estio na turma. Entretanto, mantim-se ainda pela positiva 2 alunos, um aluno com 4 e outros

quase com 4 tb., em relagio i avaliagio anterior. Mas praticamente destaca-se apenas um aluno, 1

ou 2 alunos.

5. Vou ter a preocupagao de dividir o espago em 4, para fazer jogos reduzidos. Como i que eu
vou fazer isso? Vou por uma rede ao meio, portanto a rede normal do campo de voleibol, depois
vou estender um cordio no sentido longitudinal, e fazer 2 campos

- isto para a fase de jogo.
Entretanto tb. vou utilizar esse cordio para as situagoes analfticas de passe e de manchete.

6. Penso que nio. Penso que este tipo de, portanto as estratigias que eu vou utilizar, em

princfpio, terao menos problemas que outras modalidades, nomeadamente o basquetebol, que
demos anteriormente. E uma situagio quase de estilo por comando, nio i i minha voz mas eles

estio todos a fazer a mesma coisa, serio mais ficeis, em princfpio, de controlar - estario todos

alinhados, a fazer passe, manchete, portanto, uma sirie de tempo no mesmo sftio a fazer virias

coisas e sio mais ficeis de controlar, em princfpio.

7. Seri passe de frente, alto, manchete e servigo por baixo. De qualquer maneira, em relagio
ao passe e i manchete nio vou fazer ji, portanto a situagio manchete-manchete-passe-passe, crio

progressoes, langamento da bola com as 2 mios para a manchete, preocupagoes com a posigio

bisica, em relagio a manchete. Em relagio ao jogo, i jogo reduzido de 4 contra 4 e vai ser

essencialmente as fungoes dos jogadores em cada posigio, especialmente do passador - eles

fazem um bocado de confusio, e incidir tb. na regra da rotagao, a ver eles nio se esqueceram

disso.

8. Em princfpio nio estou i espera de nenhuma alteragao, se tiver um espago sempre vai tudo

correr como em princfpio estou a prever. Em relagio aos conteudos nio penso fazer nenhuma

alteragio, so se, eventualmente, nio pudesse dispor do espago ou do material.

9. Nio, nio tenho alternativa.

Prof. 18/1

1 . Portanto, isto i uma aula de 69 ano, aperfeigoamento dos gestos ticnicos
-

passe, manchete

e servigo, continuagao ji dos objectivos do jogo, ji um grupo que joga com as regras oficiais de

voleibol, ji com os toques seguidos, os outros 2 grupos
-

portanto, 2 tergos da turma ainda nio,

nio conseguem manter a bola em jogo. Portanto, esta aula vai ser de aperfeigoamento dos gestos

ticnicos, desses 3 gestos ticnicos, e a tentativa que o 29 grupo ji comece a equiparar-se ao 19

grupo, portanto, que ji consiga manter a bola no ar na situagao de jogo.

2. Portanto, um muito importante, que i, no grupo mais evolufdo, eles consigam jogar (nio por

dificuldades ticnicas, mas de dificuldades de cooperagio entre eles). Sio extremamente

competitivos, e tenho dificuldade de controle deles. Portanto, o que me interessa i que eles

consigam estar dentro da situagao de jogo mais de 5 minutos, e sem haver discussio (e o grande

objectivo da aula de hoje, i o espfrito desportivo). Tenho tido problemas com estes alunos, ati

porque como vou faltar a semana que vem, queria ver se os miudos estavam organizados. Nos

outros dois grupos, eles nio tem problemas a nfvel disciplinar ou a nfvel de comportamento, ji i o

aperfeigoamento tecnico, porque tem muitas dificuldades no voleibol, como todas as turmas do

primeiro ano (tirando esse grupo mais evolufdo de 8 alunos).

3. Portanto, pelos feedbacks que eu
Ihes vou dando, aquelas correcgoes que Ihes vou dando,

que eu vou andando pelos virios grupos para aperfeigoamento
dos gestos tecnicos

-

que eles vio

trabalhar 2 a 2, fundamentalmente, e eu de
vez em quando vou substituindo o companheiro de um

ou outro, portanto vou eu proprio contactando com os miudos. No jogo s6 depois nas aulas

seguintes e que direi se eles estio a perceber ou nio, de como e que e o jogo em si. alem das

perguntas que eu vou fazendo a eles e eles vio respondendo. Mas s6 vai dar 2 ou 3 da turma
"
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inteira, nao e significativo.

h^.hJ™ POrttant°
* mUit° heter°96nea ne«se aspecto de espfrito desportivo, portanto n6s

batalhamos muito aqu, o espfrito desportivo. Os mais evolufios a nfvel psico-motor sao

precisamente aqueles que tem dificuldades - nao conseguem formar uma equipa, portanto eles nio
conseguem respeitar as regras, nao respeitam os companheiros, nem sequer respeitam os

companheiros, quanto mais os adversirios - isso seri um objectivo seguinte. O grupo mais fraco a
nfvel psico-motor sao sem problemas de relagio, sem problemas de espfrito desportivo. mas com
grandes dificuldades, nomeadamente no voleibol.

5. Para hoje i s6 trazer as 10 bolas de volei, e na 2* parte da aula ... ah, e vai ser menos de
metade da aula a parte de jogo porque para ji so temos esse tempo, vamos por 6 contra 6 para
eles perceberem a situagio de jogo, o que faz com que a outra equipa fique de fora, portanto vai
ser so 5 minutos para cada jogo, na parte mesmo final da aula, portanto i s6 montar a rede depois.

6. Podem. Ao querer forgar um bocado a situagio de jogo formal no voleibol, principalmente
entre esses dois grupos, verifica-se um bocado o que se verifica com a turma do 19 ano, visto que o
nfvel desta turma i muito baixinho - hi uma grande dificuldade em que o jogo decorra. No grupo
mais adiantado acho que esti no ponto certo. Nos outros 2 grupos, principalmente no mais fraco,
nota- se, esti a ser um bocado forgado a entrada para situagio de jogo, por outro lado, se eu

ponho a tonica em situagoes jogadas ou situagio 2 a 2, ou situagoes 3 a 3, satura e eles nio

percebem tambim porque i que ainda nio estao no nfvel de jogar. Isso i um bocadinho forgado, a
situagao acontece, e e uma estratigia para que eles percebam que tem que se aperfeigoar e de
melhorar.

7. Passe, servigo e manchete. Bom, isso faz parte do nosso programa de ensino, que n6s

formulimos, e do meu planeamento. Nos estamos na 69 aula de voleibol, 7§ aula porque houve uma
aula que nio foi totalmente de voleibol, e portanto segundo o nosso piano estava apontado para
esta aula eles comegarem na situagio de jogo. Ati estava antes, mas a gente acabou por ir adiando
porque vi que nio se justificava para ji entrar nesta aula, portanto so hoje (ji houve uma chamada
de atengio no ultimo dia) e agora hoje vai ser mesmo a situagio em que eles vio se situar na

posigio de 6 contra 6.

8. Um, a nfvel de espfrito desportivo, que vai trazer problemas, de certeza, mesmo no voleibol,
onde nio hi contacto entre eles, vio surgir discussoes, o jogo vai estar mais tempo parado porque
eles arranjam uma discussio, do que propriamente o querer aperfeigoar a situagio de jogo.
Portanto, isso vai surgir ali naquele espago, quando houver a situagio de jogo vai surgir ali. O outro

aspecto a nfvel mais de apz., mais pritico (ja i a 2§ aula deste tipo), eu pretendia ir engrossando,

digamos assim, o numero de alunos que ji conseguem fazer a situagio de jogo, e isso i que i
diffcil. Di-me a impressio que tem falhado qualquer coisa na estratigia, falta com que estes alunos

aproveitem em tempo de tarefa e que aperfeigoem esses mesmos gestos. Tenho tido uma

dificuldade nisso.

9. Se eu conseguir abstrair no jogo dos problemas de disciplina do grupo mais evolufdo, i

trabalhar precisamente duma forma mais individualizada com os alunos que tem mais dificuldades.

Na ultima aula eu fiz isso, mas assim que safa do grupo mais evolufdo havia logo discussio no

voleibol, que e uma coisa que nao se percebe muito. Portanto, a resposta i trabalho mais

individualizado com o grupo mais fraco.

Prof. 18/2

1 . A aula de hoje vai ser uma continuagio da aula de ontem, os objectivos sio precisamente os

mesmos, tentando corrigir aquilo que nio resultou ontem. Portanto, vamos fazer uma parte inicial

de aperfeigoamento ticnico, portanto eles vio trabalhar com uma bola, cada um com uma bola,

depois vamos fazer uma parte de jogo, com o grupo mais avangado e os outros vio ficar s6 a

assistir, para tentar corrigir o que se passou ontem. A seguir vao trabalhar em grupos de 3, em que

vou tentar inserir cada um do grupo A, que vai ficar responsivel por 2 alunos do grupo mais fraco,
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depois de trabalhar neste triangulo os diferentes gestos ticnicos, voltam i fase de jogo e af, nos 3
campos, portanto 3 grupos de nfvel, cada grupo contim [inaudfvel], dfvidido em 2 grupos, mais
reduzido e tentar fazer jogo af.

2. Em relagio ao grupo A, nio estou tio preocupado com o aperfeigoamento ticnico, mas
mais com a colaboragio deles em relagio aos companheiros, batalhando principalmente no

espfrito desportivo. No grupo B, no grupo mais fraco tentar motivi-los par o jogo em si e para a

necessidade do aperfeigoamento ticnico, trabalhando assim com um aluno mais elevado, espero
que venham a obter melhor rendimento.

3. Principalmente, vou-me preocupar s6 no grupo B, vou preocupar com o grupo B e C,

portanto os grupos mais fracos, vou distinguir se hi uma evolucao no aperfeigoamento ticnico,

precisamente para poder distinguir depois o grupo B e C, dentro dos mais fracos vou tentar fazer

uma distingao de 2 grupos, 2 nfveis dentro desse grupo. No grupo principal nio me vou preocupar
tanto com os aspectos de jogo, vou-me preocupar sim i com qual destes, a nfvel individual, vai

colaborar com os companheiros mais fracos.

4. Hi 2 grupos distintos, um ji com uma bagagem anterior a nfvel psico-motor bastante vilida
e aprendem facilmente as diferentes modalidades que temos dado, mas com uma dificuldade de

relagio entre eles e entre eles e outras equipas de outras turmas, sempre que hi contacto. A outra

parte da turma, 2 tergos da turma. sio de nfvel muito fraco, mas com muito bom relacionamento,

mas por vezes um pouco apiticos, principalmente nesta modalidade que e mais diffcil.

5. Para hoje i so trazer as bolas de volei, distribuf-las conforme os grupos, e a rede que ji esti

montada.

6. Podem, assim como colocaram na aula de ontem, principalmente no grupo A, as

dificuldades de eles se relacionarem e de estarem em grupo de 6, sozinho a trabalharem entre eles,

vamos ver se hoje resulta estando eles responsiveis por 2 colegas mais fracos. No outro grupo

mais fraco, espero que seja mais rica hoje a situagio, portanto que eles se sintam mais motivados

em trabalhar com um aluno que ji tem um nfvel superior.

7. E o passe, o servigo e a manchete. Principalmente eu hoje nem me vou preocupar muito

com a rotagao e a pontuagio, so na parte aqui em que eles estio a observar o grupo mais

desenvolvido, portanto mais aperfeigoado, i que vamos preocuparmo-nos com o jogo em si, a

rotagio, a pontuagio, como isso funciona, aproveito para isso; depois na parte em que eles estao a

jogar preocupo-me mais com o objectivo do jogo.

8. Dificuldade em conseguir que estes 5 elementos, que se vao responsabilizar pelos outros

grupos colaborem, esse vai ser o problema principal.

9. Intervir eu num desses grupos. Quer dizer, vou tentar coordenar os grupos todos, mas eu vir

mesmo um aluno a nio colaborar minimamente, terei que eu intervir, ou acumular em vez de 2, 4

alunos num grupo.

Prof. 19/1

1. A minha preocupagio hoje, portanto eu estou a dar o bloco de voleibol, vou dar o servigo

por baixo e esta turma e um bocado diffcil porque sio alunos muito indisciplinados, eu tive com

esta turma no 19 perfodo uma extensao curricular de atletismo e de eu dei-lhes muita confianga, fiz

safdas ao exterior da escola: fomos a provas, eles ganharam terreno e confianga comigo, e

ultimamente tenho tido dificuldades em seguri-los.

2. Esta i a quarta aula de voleibol, o voleibol i uma modalidade muito diffcil de adquirirem os

gestos ticnicos, portanto vou me debrugar para eles adquiram a nogio de como i que se faz o

servigo, as componentes crfticas mais importantes
do servigo, globais. e a troca de lugares ap6s o

respectivo servigo. Vou interromper o jogo sempre que possfvel, nio me preocupar com o jogo e

com a marcagio de pontos, vou dar liberdade para que eles se motivem porque eu penso que a

modalidade de voleibol nestas idades i diffcil para eles.
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3. Eu vou simplesmente -

portanto o meu objectivo i fazer com que eles se motivem. por isso
vou acompanhar a actividade deles e nio vou avaliar, ou pelo menos nio dizer que vou avaliar
porque senao eles ficam ansiosos, e o importante i que eles se sintam motivados. Aliis, isso i diffcil
porque com esta turma eu tenho tido muitos problemas.

4. Portanto, como eu disse, esta turma i uma turma que hi aqui alunos muito crescidos, tim
catorze anos, dois ou tres, e tenho alunos novos, com onze anos, e a turma nio i homoginea, e
cna situagoes de dificuldade - tenho constantemente de arranjar estratigias, ver se consigo
controli-los todos.

5. Portanto aqui hi tres redes, eu inicialmente ocupo os 3 campos, e depois vou dividir a turma
em 4 equipas, e vou fazer tipo dois jogos, mini-jogos, um Ii daquele lado e outro deste lado, em que
o campo do meio fica livre.

6. Sim, i diffcil de prever antes de uma coisa acontecer, a estratigia tem que se adaptar i
medida que vai decorrendo a aula, depois da aula comegar i que vio surgir problemas e altera-se
ati - pode suceder que chegamos no final, aquilo que tfnhamos programado, talvez cinquenta por
cento s6 se concretize.

7. £ o servigo por baixo, e a troca entre posigoes, em que eles percorram todas as posigoes do

jogo. Portanto eu comecei pelo passe-recepgio, depois dei a manchete, e agora estou a dar o

servigo por baixo.

8. E os alunos quererem jogo, querem jogo, querem vitbrias (nio i vitorias, e saber quern i

que ganha), e isto aqui, praticamente, vou dar o minimo jogo possfvel, mas terei que dar alguma
coisa que i para eles se motivarem, porque eles querem jogar, e fazer servigos, e a rodar, eles

estio constantemente a dizer: "Eu agora, eu ganhei, sou a servir outra vez", e eu digo: "Nio, tens

que o outro, agora i a servir a equipa contriria", e eles como ganharam querem servir a mesma

equipa, e estou a dizer que nio, tem que ser alternado, portanto constantemente serve um lado,
serve do outro, i alternado, e eles nao querem, querem jogar, e isso i um bocado diffcil.

9. Portanto altemativas, eu vou fazer equipas o mais homogineas possfvel, para que se

equilibrem tanto no jogo, como no resultado, portanto na marcagio de pontos.

Prof. 19/2

1 . Portanto, na aula a seguir vou dar ginistica, uma revisio dos saltos que eu fiz ati hoje, estou

na 5s aula. Esta turma em termos de execugio i muito fraca, eu tenho reparado que os alunos que
eu tenho no 19 ano fazem melhor que estes do 29, e nio sei porque seri, o que i certo i que eles

sao muito deficientes, e eu tenho que andar constantemente a dar os feedbacks a eles, e eles

portanto vao ter dificuldades, porque eles tem um grau de dificuldade muito acentuado.

2. e 3. Portanto, o objectivo da aula i fazer a revisio os conteudos aprendidos ati hoje, desde

o salto -

comego pelo salto em extensao, engrupado, em xis, meia-volta e uma volta. Eles na

proxima aula, a ver se eu vou fazer - i a ultima aula, vou avaliar, avaliagio sumativa, hoje i uma

avaliagao mais de preparar os alunos para a aula seguinte.

4. Os alunos sio fracos e eu ji sei que eles vao ter valores praticamente negativos, a media

geral da turma i negativa em ginistica. Vou tentar prepari-los para fazerem o melhor possfvel.

5. Em relagao ao material, praticamente so i necessirio 2 colchoes - um grande e um

pequeno, e o mini-trampolim, portanto em relagio ao material i pouco, nio e assim muita

quantidade, vai ser ficil.

6. Nao, neste caso nio, porque vou utilizar uma estratigia que i eles fazerem o salto em fila

indiana, vou por s6 3 a executarem o salto, 3 em fila, os outros vio esperar junto as laterals

encostados i parede, e so o antepenultimo, o 39 da fila, so vai para o seu lugar na altura que o 19

faz o salto. Portanto, em termos de disciplina posso controlar mais facilmente, e i isso que eu vou

preocupar porque esta turma, como se pode ver na aula anterior, i uma turma indisciplinada e
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tambim hoje julgo que vem ter influencia o 19 tempo da manha, que eles ainda vem um bocado a
dormir.

7. Comego pelo salto em extensio, o engrupado, depois o xis, o conteudo que eu vou dar i a
preocupagao fazer s6 as 3 fases, a corrida, a chamada propriamente dita com impulsio e subirem
na fase de voo. preocupar para Ii em cima fazerem aquilo que eu vou dizer a seguir: que i o xis, ou
meia-volta ou uma volta, portanto tem que ter uma boa impulsio - e eu isso vou dizer
constantemente a eles, para eles fazerem a impulsio, s6 iniciarem o gesto Ii em cima na fase mais
aIta de voo, porque eles normalmente eles tentam fazer as coisas ji preocupados em fazer logo e
af is vezes, nao fazem uma boa impulsio. Vou situar nessa fase, na impulsio. Sio os conteudos
defimdos na UD no infcio do ano, ji estamos no final e ji estio delineados, portanto os conteOdos
sao esses, o grupo definiu no princfpio.

8. £ a fase de recepgio que os alunos tem, portanto eles sio descoordenados e eu ji sei que
eles vao executar o salto ... portanto, nao sio muito bons em termos de salto propriamente dito Isto
para alem da disciplina, claro.

9. Os aspectos crfticos, o que eu fago e o seguinte: com os alunos eu utilizo quando eles sio
indisciplinados, porque isso repete-me na aula toda em todos os alunos, eu utilizo uma estratigia
que i nio os deixo executar, encosto-os i parede, e i uma punigio que eu dou, estou

constantemente a punir os alunos, eu dou-me bem com esta estratigia, e eu puno uns, premeio
outros - eu dou-me bem com essa estratigia.

Prof. 20/1

1. Preocupagoes fundamentals - 19, em relagio a ultima aula tive que alterar algumas coisas,
de forma a por mais actividades na propria aula, portanto, criar mais situagoes de apz. Isso cria um
problema suplementar que e conseguir obter mais situagoes de apz. e controlar da mesma forma,
quer a turma, quer a gestio da aula. Uma 2§ preocupagio seri essa de por os alunos, ter os alunos
em tarefa sem haver grandes desvios e sem que aquilo de grande confusio.

2. Vou pretender que, 19 compreendam as fases do salto em comprimento, e que fiquem com

uma nogio da execugio global, que me parece que falhou na ultima aula. Em relagio ao salto em

altura prosseguir com a apz., eu penso que eles ji ficaram ... alguma coisa deve ter ficado neles,

esquecem muito de uma aula para outra, mas alguma coisa deve ter ficado. E eles na ultima aula

ati apanharam relativamente bem, penso que principalmente com a questio do salto em altura, da

corrida em curva - o salto e um salto de costas, a corrida em curva, e a impulsio ji de costas, ji
quase de costas, que eles tem muita tendencia de ir em frente, e fazem um pivot quando chegam ao

colchio.

3. Observagio directa durante a aula, sem auxiliares.

4. 19, em termos do comportamento motor, a ideia que me di i que e um conteudo novo para

eles, portanto em termos da avaliagio inicial que fiz, eles desconhecem, quer o salto de costas,

quer o salto em comprimento em termos da sua tecnica. Em termos de comportamento i uma

turma boa, em termos de comportamento na aula, nio fazem disparates, e uma turma boa.

5. Que seja o mais optimo possfvel, de forma a que os alunos na montagem e desmontagem

seja o mais ripido possfvel, de forma a os alunos nio ficarem muito tempo sem tarefa, e que seja
eficaz, portanto que eles montem como eu quero.

6. Pode ser diffcil, como vai ser outra vez em vagas, apesar de ser um pouco diferente da

ultima aula, pode-se tornar diffcil a prestagio do FB, controlar cada um dos alunos dentro dos

grupos.

7. Salto em altura de costas e salto em comprimento.

8. Os aspectos mais crfticos i um pouco aquilo que eu disse no infcio, como tenho mais

situagoes de apz, torna-se crftico conseguir faze-las todas dentro do tempo, digamos, sem
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confusoes; portanto. pode ser necessirio durante a aula, eu tenha que eliminar algumas. ou perder
mais tempo com uma ou com outra. Essas sio alteragoes na aula, a posteriori logo vejo. Se calhar
i muito trabalhar salto em comprimento e salto em altura numa aula s6, numa aula, se calhar tem
que se trabalhar ... i necessirio aulas separadas.

9. As altemativas sio estas - trabalhar em aulas separadas ou eventualmente modificar as
situagoes de aprendizagem. Eu ji modifiquei para hoje, portanto em relagao i ultima aula havia a
progressao para o salto em comprimento que eu achei que estava. que nao foi muito correcta em
termos de instrugio. E portanto, ji foi modificada para hoje. Se continuar a revelar-se incorrecta,
terei que modificar outra vez.

Prof. 20/2

1. Principais preocupagoes -

portanto a primeira i conseguir fazer uma aula com duas

situagoes diferentes, conseguir fazer ambas as situagoes no tempo, ter tempo para as duas

situagoes, para atingir os objectivos nessas situagoes. Essas situagoes implicam mudangas de
material, nio muitas mas algumas, portanto, a preocupagio tambim que essas mudangas sejam
ripidas - os tempos de transigao sejam ripidos.

Depois, uma delas implica alguma autonomia por parte dos alunos. Hi tambim uma

preocupagao que essa autonomia nao resulte em comportamentos de desvio, pelo contririo devia

resultar em maior empenhamento.

2. No salto em comprimento pretendo que eles consigam na aula de hoje, visto que ji
trabalhimos durante tres aulas, atingir o objectivo terminal, portanto, fazer o salto com corrida

acelerada, com [inaudfvel] impulsio, com a bacia para a frente, com elevagao da coxa, e recepgao
a pes juntos - os requisitos todos. No salto em altura estive a pensar

- em relagio a ultima aula eles
ficaram um pouco aquem daquilo que era a minha expectativa, vou insistir um pouco mais na

progressao para o salto, de cada uma das suas fases, trabalhar essas fases.

3. No salto em comprimento vou avaliar atravis de uma ficha de avaliagio visto que i a aula

terminal. No salto em altura vou avaliar com observagio directa. E tenho tambim uma ficha -

digamos, uma ficha de mensuragio para os alunos no salto em comprimento, que i mais para eles

estarem mais empenhados, nao me interessa tanto a distancia que eles consigam.

4. Eles sio bastante empenhados, bastante vivos, saem is vezes um bocado da tarefa, mas

sem ... nio sio indisciplinados. Em relagao do ponto de vista motor sio alunos com um nfvel

razoivel, digamos que estio na midia. A turma divide-se em rapazes e raparigas, de um lado, o que

causa alguns problemas na formagio de grupos, que se pretendem mais ou menos heterogineos
dentro dos proprios grupos. Por outro lado, i parte forma-se o grupo de rapazes e o grupo de

raparigas, e formam-se ... estio, digamos, dois ou tres alunos fora, exclufdos de qualquer dos

grupos, que sao: uma aluna mais velha, duas alunas, e um aluno que e mais gordinho.

5. Em relagao aos materiais a preocupagao i utilizar, neste caso com maior rentabilidade, quer

as instalagoes, quer os materiais, se tiver a hipotese de ir para a instalagio melhor, visto parece que

a professora esti a faltar. Outras preocupagoes prendem-se com a seguranga e com o controlo.

6. Em termos de efeitos de aprendizagem penso que, a primeira i uma situagio de avaliagio,

mas que pode ter ... todas as situagoes de avaliagio acabam por ter bons efeitos de aprendizagem,

em que os alunos sao mesmo postos em confronto com o objectivo final. Nio e uma estratigia de

aprendizagem, eles nio vio ter grande volume de pritica, digamos.

No salto em altura, a preocupagio fundamental i focar a observagio sobre a execugao de

cada um deles, portanto eu tenho tres
- i por vagas, tres situagoes identicas, em que os alunos vio

fazer tres de cada vez, mais ou menos, e eu vou avaliar sobre cada um deles quais sio os erros que

fazem. Problemas, e o que eu ji referi
- principalmente a dificuldade, is vezes, em dar Fb, porque a

gente so pode ver um de cada vez, portanto eles sio tres, e portanto no fim daquilo hi alunos que

nio recebem nunca o Fb, inevitavelmente.
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7. O salto em altura e o salto em comprimento. Sao programiticos, fazem parte dos novos
programas.

8. Aspectos crfticos sio, se a aula for no Ginisio 3. i a questio da seguranga
- o espago i

pequeno; se ajuila for no G4 ji nio i tanto isso. Possfveis alteragoes. no salto em comprimento.
em princfpio nao havera porque i uma aula terminal, portanto. No salto em altura i possfvel que na
proxima aula passe a formas de execugao mais globais. digamos. mais terminals, e haver menos
numero de execugoes por parte dos alunos.

9. So se for em termos da execugao dos materiais. numero de situagoes que se criam. posso
criar mais ou menos. e da maneira como eu as disponho - a seguranga passa muito por af, e os
tempos de pritica e os feedbacks tambim passam muito pelo numero de situagoes que a gente
cria e pelas formas de organizagio, que eu posso aumentar ou diminuir. Esta aula, vou tentar
melhorar a minha intervengao, mas basicamente o tipo de organizagio i semelhante ao da tiltima
aula, na parte de salto em altura. Mas s6 no fim da aula i que verei.

Prof. 21/1

1. Nesta aula a preocupagio i fazer uma breve revisio dos saltos de mini-trampolim, e revisio
de cada um dos saltos em termos de componentes crfticas mais importantes.

2. Os objectivos, portanto, i corrigir alguns dos erros e prepari-los para a proxima aula, que i
uma aula de avaliagio.

3. Portanto, para esta aula vou s6 corrigir os gestos, de maneira que, depois rcrp*«_ima aula,
quando se fizer a avaliagio eles depois possam fazer a avaliagio mais facilmente.

4. Existem 2 grupos bem distintos, alunos com i vontade e fazem tudo, e outros que tem

algumas dificuldades, bastantes dificuldades, quer em termos de relacionamento, quer em termos

de execugao dos pr6prios gestos que sio pedidos.

5. Eles tem, quer para arrumar, quer para desarrumar, eles tim grupos
- nio tem grupos

formados, nio tem grupos fixos, mas sabem que para irem buscar os colchoes sio precisos tantos,
para os trazer tambem, mini-trampolim a mesma coisa, portanto as preocupagoes a nfvel do

transporte, principalmente a nfvel do transporte, estao presentes.

6. Penso que sim. Porque havendo so o mini-trampolim e havendo s6 um colchio, provoca

que os alunos estejam em actividade durante muito pouco tempo, penso que i um factor de

disturbio para a aula, o facto de so haver uma fila, mas s6 posso montar um mini- trampolim,
portanto tem que ser assim.

7. Os conteudos sio os saltos bisicos do mini-trampolim, a partir do salto em extensao - o

salto engrupado, e os saltos de rotagao, um quarto, meia volta, depois 3 quartos e finalmente uma

volta inteira, e o enrolamento em extensio. Como disse, sio os conteudos mais bisicos do

mini-trampolim, de iniciagio ao mortal, por exemplo, como i o caso do enrolamento em extensao,

para eles terem a nogio da rotagio. Mas ficamos por aqui.

8. Os aspectos mais crfticos e a nfvel da disciplina. Esta turma tem alguns problemas, eles sao

um bocado indisciplinados, i preciso estar em cima deles, principalmente porque como eles estio

muito tempo em espera, is vezes portam-se mal e prejudicam a aula. Tenho que estar em cima

deles.

9. As altemativas sao mante-los em atengio, estar em cima deles, repreende-los, nio deixar

que se armem.

Prof. 21/2

1 . Bom, a aula de hoje vai ser uma aula de voleibol, vamos fazer a revisio dos gestos ticnicos

para fazer a avaliagao final, na proxima semana.
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2. Os meus objectivos, portanto, seri melhorar, fazer as correcgoes de passe por cima,
manchete e, se tivermos tempo ainda, fazemos o servigo -

portanto as correcgoes a nfvel de gestos
ticnicos.

3. Vou avaliar depois na proxima aula, ver se eles melhoraram em relagio i avaliagio inicial ou
nao. Portanto fazem a avaliagio final, a ver se melhoraram ou nio.

4. Existem alunos muito mal comportados, em termos do seu comportamento existem mal

comportados e bem comportados -

portanto sao 2 p6los muito afastados, e existem indivfduos
muito bons a nfvel ticnico, e existem indivfduos com muita dificuldade, tim muitas dificuldades a
nfvel da EF.

5. O material sio as bolas, uma para cada dois e sem a rede de voleibol, que nio vou utilizar.

6. Os conteudos sio o passe por cima, a manchete, e, se tiver tempo de aula ainda, vou fazer o

servigo, vou po-los a servirem para o companheiro, a 2, aliis a organizagio tipo da aula i a 2.

Sio os conteudos do voleibol, os principais, sem os quais nio pode haver jogo, aliis o jogo
ainda nio i uma preocupagao para agora, para a semana vou ji fazer jogo.

7. Podem, com esta turma podem sempre. £ o caso de atirarem bolas uns aos outros,

confusio, bolas ao cesto, pontapis, enfim, com esta turma muita coisa pode acontecer.

8. Portanto, o problema tem a haver que vai ser uma aula efectuada com dez bolas, em cada

grupo de dois vai ter uma bola, portanto sendo muitos alunos, nio muitos, mas sendo alguns
alunos o que acontece i que i devido i indisciplina deles ... por exemplo, se eu tiver a dar

orientagao num dos lados, o outro lado pode estar na brincadeira, esti a "amandar" bolas, esti a

jogar futebol, esti a jogar tudo e nio esti a fazer aquilo que a gente Ihe manda. Portanto, isso i dos

aspectos que deve acontecer, estou a prever isso.

9. Portanto, altemativas, altemativas e dizer a eles que eles fagam, quer dizer, se eu der mais

alunos por bola, portanto se eu puser mais alunos por bola, o que acontece i que eles ficam em

menos tempo de actividade, portanto se a gente pretende que eles melhorem, eles tem que

executar, a gente tem que dar o mfnimo de, pelo menos 2 alunos por bola, agora torna-se diffcil a

gente controlar a aula toda, portanto nio estou a ver maneira
- nio reduzindo o tempo de actividade

nio estou a ver maneira de reduzir esses efeitos, isso i que pode acontecer.

Prof. 22/1.

1. Esta turma, para ji a principal preocupagao i a organizagio estes putos sio muito

brincalhoes, muito conversadores, i muito diffcil manter um bom clima de trabalho na aula. Agora a

preocupagio a nfvel mesmo de conteudos i o treino dos gestos tecnicos que eles ji aprenderam

em voleibol e a nfvel do jogo formal.

2. 0 principal e mesmo que eles percebam a rotagio em jogo formal.

3. Hoje nao vou avaliar esses efeitos. Hoje vou s6, portanto, comegar a falar na rotagio

mesmo. A avaliagio i feita atravis da situagio de jogo mesmo.

4. A principal caracterfstica e mesmo a falta de organizagio da turma. Eles tem uma

participagao ... nio tem uma participagio muito positiva, tanto nesta aula como noutra qualquer, o

principal problema da turma i a organizagao, e nunca foi resolvido desde o infcio. Portanto esta

turma tem assim umas caracterfsticas muito especiais: eles tiveram sem profs durante, para af 2

meses e foram os profs de portugues, matemitica, ingles e educagio musical tb.
- mas a portugues,

matemitica e ingles fazia com que eles nio tivessem aulas de compensagio. Portanto, eles

passavam af dias, desde as 8.15 ati as 6.15, e tinham is vezes uma ou 2 aulas. Que acontece?

Quando os profs chegaram, apareceram um bocado como aqueles indivfduos que deixaram o

espago da brincadeira Ii fora. E entio os miudos conversam muito entre eles, is vezes hi assim

situagoes, aquelas brigas loucas que continuam
do intervalo para a aula, e depois (isso i tb. capaz

de ser importante), os profs que vieram, como ji foram colocados tarde, portanto 2 estio a dar
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aulas pela 1- vez, e eles notam isso logo. Portanto, na EF como noutra disciplina qualquer, a
pr.nc.pa preocupagao com esta turma i sempre o manter um clima o mais organizado possfvel
para se trabalhar, porque i a coisa mais diffcil de conseguir com eles.

5. Os materials e s6 as bolas de voleibol e a rede, que ji ci esti montada, que espero que vi
dar af o ... is vezes esse fio nao estica muito bem, mas espero que hoje de.

6 Me podem colocar, a mim. as situagoes ou as estratigias de ensino? Entio, se ou achasse
que elas me .am causar problemas tinha escolhido outras. Nio, acho que nio vio causar

problemas.

7. N6s vamos comegar por um aquecimento normal, a seguir vamos ter uma situagao de um

aluno com uma bola, em que eles vio treinar o passe i parede. vamos passar depois uma bola para
2 alunos, onde eles vao treinar basicamente o servigo, a seguir vamos passar para uma situagao por
equipas, uma bola por equipa -

uma situagio mais ou menos ludica, e depois para a rotagao. Em
princfpio fazemos sempre normalmente uma abordagem aos conteudos te6ricos que ji demos. Eh
pi, porque nao ia comegar com a rotagio no infcio, nem com o jogo formal no infcio. Ati agora a

preocupagio tem sido essencialmente os passes e os servigos, situagoes simplificadas de jogo, e
eles sio alunos de 19 ano, e o jogo formal no 19 ano em voleibol i uma coisa um bocadinho diffcil.

Portanto, aparece o jogo s6 mais para o fim porque o sucesso que eles tem a nfvel de jogo ainda i
muito diminuto. Seja como for, e importante que eles tenham uma visao daquilo que i o jogo formal
mesmo.

8. As alteragoes que possam surgir so tem a ver com o comportamento dos alunos na aula.

9. Eh pi, logo se ve. Pari-se o que i e mete-se qualquer coisa de novo outra vez, nio estou a
ver nenhuma alternativa, nio tenho ji prevista.

Prof. 22/2

1 . Ji te disse ontem, e novamente a rotagio e a pontuagio no voleibol - i a principal a nfvel do

voleibol, a principal da turma ji sabes que i a organizagao dos gajos. E sempre essa.

2. Hoje vou tentar, principalmente a nfvel do aquecimento e na ultima parte, vou modificar um

bocadinho a estratigia: em vez de ser eu a dar, vou soljpitar da parte deles, por exemplo, alguns
exercfcios a nfvel de aquecimento, para ver se os gajos comegam mais atentos.

3. Vou tentar a nfvel de equipas. Hoje, por exemplo, vou modificar aquela coisa - nio vou p6r
indivfduos a entrar ao servigo, porque e capaz de fazer confusio na rotagio, vou por mesmo os seis

indivfduos, e vou tentar ver a nfvel de equipas se eles ji conseguem fazer a rotagio ou nio. Mas a

nfvel de equipas so, nao individualmente.

4. A nfvel de organizagao sio pissimos, ji sabes isso, ji ontem te disse. E depois tenho alunos

com problemas motores um bocadinho graves: tenho, por exemplo, Ii um que tu vais reparar,

concerteza, que e o Oscar, um que esti de fato-treino amarelo, um miudo que tem muitas

dificuldades, e tenho outra - a Paula, e a Helena, que i uma negra e uma pequenina de bandelete,

que de vez em quando se senta, di-lhe assim umas birrazinhas, que as vezes, pura e simplesmente,

recusam a fazer qualquer coisa que eu Ihes solicito. Portanto, a nfvel da turma toda i isso: i a

desorganizagio, a conversa, a brincadeira entre eles, e as brigas, que sio muito frequentes.

5. Para hoje e s6 trazer as 10 bolas de volei, e na 29 parte da aula ... vai ser menos de metade

da aula a parte de jogo porque para ji so temos esse tempo, vamos por 6 contra 6 para eles

perceberem a situagio de jogo, o que faz com que a outra equipa fique de fora, portanto vai ser s6

5 minutos para cada jogo, na parte mesmo final da aula, portanto e s6 montar a rede depois.

6. Hoje? Eh pi, eu vou tentar que nio, vou tentar que nio causem. Problemas, por exemplo, a

que nfvel? 0 primeiro problema que eu ponho sempre nas minhas aulas, aquele que tento sempre

diminuir ao miximo e o risco - o risco dos putos se magoarem, etc., mas tambim no voleibol isso

nio acontece muito.
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7. E novamente os passes, os servigos, pontuagio e rotagio a nfvel de jogo. O passe e o

servigo i 6bvio porque e aquilo que n6s damos no preparat6rio a nfvel de voleibol, a pontuagio e a
rotagao porque estou a acabar o voleibol.

8. Olha, por exemplo, vou modificar a cena do servigo, um bocado por causa de voces Ii

estarem com as miquinas, vou tentar que as bolas nao vio para cima de voces. E depois i sempre
a nfvel dos pequenos grupos, onde normalmente surgem problemas entre eles, portanto vou tentar
modificar aquilo um bocadinho, foi ontem onde houve mais problemas.

9. Ji te disse ontem que eu nio considero altemativas, depois logo se ve.
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ANEXO 19

ENTREVISTAS P6S-AULA (*)

Prof. 1/1

1. Houve aqui algumas ... De uma maneira geral ati relativamente bem. Houve algumas coisas
que. como foi aliis perceptfvel, eu tinha previsto que nao la ao quadro e tive que Ii ir 2 vezes; pq.
algumas coisas ji deviam estar integradas. e que eles nio sei porque (porque se esquecem), nio
fazem. Uma delas i o toque - continuam a tocar por baixo e muito atris da cabega, e passa para
tris; a 2§, foi a questio do jogo, que nao estava a funcionar, em parte tb. porque faltou a tal aula

teorica, a parte teorica que eu hoje nao dei, que era precisamente a explicacao da rotagio, e do
porque da entrada do jogador a seguir ao servigo, e da pontuagio, que ajuda muito o ritmo do jogo.
Portanto, como faltou essa parte, eles ficaram um bocado perdidos, e houve necessidade de fazer

aquela pequena explicagio do jogo e da alteragio do servigo, pq. havia muita gente que nio estava
a conseguir meter o servigo, e estavam aqui a servir de um lado para o outro, e depois disso, esta
ultima parte apesar de ji calhar no final da aula, parece que estava a funcionar melhor que a outra.

2. Os que sobressafram, o que me chamou mais a atengio foi - ao contririo do que eu estava i

espera e do que tem corrido ati agora, hoje o toque de dedos estava a funcionar muito melhor,
havia muito pouca gente ji a tocar com a palmas das maos, e mesmo a colocagao do cotovelo ji
estava muito melhor, hoje foi um grande avango nesse aspecto. A manchete ainda esti pouco

trabalhada, estou a ter a sensagio de que estou a precisar de trabalhar uma aula a manchete mais
intensamente porque esti a falhar um bocado.

Prof. 1/2

1 . Houve aqui uma altura no meio que eu ji estava a pensar seriamente alterar a estratigia,
mas depois comp6s-se, no final compos-se. Em relagio i primeira parte da aula - o passe, nio

estando tio bem como estava na ultima aula, tambem nio estava tal mal como eu estava a espera.

A manchete, penso que foi positivo, houve alguma evolugao, eu de qualquer maneira nio quis estar

a gastar mais tempo com a manchete para investir na parte final, porque eu ji sabia que

normalmente esta fase de organizagio - como hoje foi o primeiro dia que eles estiveram com este

campo, ia dar alguma confusio. Foi nessa parte que eu estava ji ver que tinha que alterar a

estratigia porque havia confusio, e depois tenho ali duas miudas que tem grandes problemas de

aprendizagem a nfvel geral e que manifestam tambim aqui estes problemas - foi aquelas duas que
tive que trocar as equipas, para ver se misturava um bocadinho mais o sangue. Depois, eles

comegaram a entrar dentro da mecanica, e comegaram a entusiasmar-se com o jogo, e no geral,

tirando aquele grupo que estava ali, que eram so as miudas, elas nao percebem, andam

perfeitamente ... pareceu- me que estava mais ou menos, ati nem foi mau de todo.

2. Nio tenho assim nada a destacar. Pronto, foi positivo, nio estava i espera que eles

compreendessem tao bem, entrassem nesta mecanica da rotagio, que i sempre um bocadinho

complicada. Isso e um aspecto positivo, talvez, a destacar.

(*) A Entrevista Pos-Aula nao se restringiu apenas as duas primeiras questoes aqui

apresentadas. No entanto, apenas estas foram objecto de anilise.
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Prof. 2/1

1. Gostei, correu bem, foi activa, eles gostaram. Penso que alguns aspectos de organizagao,
mesmo de controlo, assim i distancia, entre aspas, podia ter sido melhor, mas no entanto i uma
turma muito activa, em que torna-se diffcil controlar cem por cento todos os comportamentos. E
talvez pela inexperiincia do professor, que s6 esti contente e auto-real izado quando estio todos
em fila, sem se mexerem, caladinhos, sem fazerem nada. Mas penso que, na generalidade, correu
bem.

2. Pela positiva foi a alegria e o entusiasmo com que a aula correu, e tambim os rapazes pelo
empenho em jogo. Relativamente aos objectivos, penso que as raparigas tem um desconhecimento
total e foi ji uma pequena abordagem, no entanto elas tem muitas dificuldades, vamos fazer uma
pequena abordagem, elas ji tem a nogao do passe com a parte interna do pi. E os momentos mais
crfticos -

que i quando se tem que virar as costas momentaneamente, hi sempre alguim que nao

cumpre a sua missio e o seu estatuto, e foge da tarefa, fica em desvio, e eu olho e i sempre uma
situagio de menos agrado para o professor.

Prof. 2/2

1. Gostei da aula, apesar de estar um bocado agitada para o normal, nomeadamente alguns
comportamentos fora da tarefa, mas isso compreende-se porque e o futebol, i uma actividade onde
esti muita gente i vontade, gosta de fazer, gosta de mexer e de uma forma geral i de diffcil

controlo. Estava consciente disso, mas foi mais do que eu esperava, alguns comportamentos fora
da tarefa, e, pronto, a organizagao e o parar a actividade nio ser de uma forma imediata.

2. Pronto, o aspecto que eu tenho mais a destacar foi a vivencia do cabeceamento, acho que
correu muito bem, apesar de ser uma fila de espera um bocado longa, e depois o jogo em si,

pronto, toda a actividade que proporciona um certo prazer, um certo gozo, que foi o que me

auto-realizou mais, o que acho que correu melhor.

Prof. 3/1

1 . Gostei, de uma maneira geral - eu digo francamente, eu gosto sempre das aulas. Quer dizer,
trazem sempre qualquer coisa de novo. Eu notei perfeitamente que eles ate sio relativamente

razoiveis no servigo, eles hoje falharam os servigos de uma maneira exagerada, mas i normal, ati

eles se sentiram observados e i normal que isso tambim implicasse um bocadinho no aspecto de

jogo, a observagio de elementos estranhos.

2. Eu vejo mais sempre, eu dou-lhes sempre mais exemplos para o aspecto positivo, quer

dizer, nio tento dar muitos negativos, pois como se sabe, eles tem tao poucas vivencias e se eu vou

estar sempre a falar nos aspectos negativos com eles, eles ficam muito tristes e evoluem muito

menos, e entio dou-lhes sempre mais positivos, referindo no meio da aula: "Atengao i posigao

baixa, vai Ii, di apoio", sei Ii: mais uma movimentagao mais activa, mais para o aspecto positivo

(nio sei se isto estari mais correcto ou nio), mas pelo menos i a minha preocupagio com eles.

Prof. 3/2

1 . Gostei, bastante. Sabes que, eu para ji gosto muito de ritmica. Como tu viste, como eles

aderem muito, eu acho que esta turma adere e gosta, e i meio caminho para o sucesso, pelo

menos, nio i?

2. Como tu viste, outra vez bem insisti na colocagio do espago, insisti para comegarem a

andar com a ideia de redondo, apesar de eles de vez em quando andarem em cfrculo, e depois Ii

se afastaram, sobretudo a tentativa de nio haver acidentes, apesar de um ter levado com a corda,

etc., e tive que parar e insisti nesse aspecto, para eles se afastarem mais e sobretudo de irem i

procura do espago onde nao esti ninguim, depois is duas por tres ji estao a olhar para a

esquerda e para a direita, e depois acontece is vezes esbarrarem.
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Prof. 4/1

1. Em termos gerais penso que foi razoivel. Porque houve um empenhamento razoivel da
grande maioria dos alunos. Como ji te tinha dito, hi um grupo aqui relativamente significativo (eu
quando d.go relativamente significativo i porque nio atinge cinquenta por cento, mas seri um
numero s.gn.f.cat.vo) que tem muitos comportamentos de indisciplina, alguns desvios naquilo que
estamos a fazer, e portanto eu ji previa que nem tudo sairia bem. Mas em termos gerais foi
conseguido o que eu pretendia.

2. Logo, logo, o que eu destacava (que ao fim ao cabo nao i uma surpresa) i realmente o nfvel
desta turma ser extremamente baixo, como se viu nos exercfcios-critirio, e tive inclusive que alterar
a estratigia que tinha de avaliagio. A estratigia era para avaliar os casos extremos - os muito baixo
de nfvel um, e os bons de nfvel tres, e tive que alterar para o nfvel dois. o nfvel midio, que realmente
i o numero mais escasso, mais pequeno desta turma. Portanto, i muito mau, inclusive, como tu

viste, s6 estavam ci hoje tres rapazes, faltaram outros tris, mas os pr6prios rapazes nio adquiriram
as destrezas motoras no tempo devido, e hi aqui alguns ji com dezassete anos.

Prof. 4/2

1. Como sabes muito bem, gostar i sempre relative a gente espera sempre um pouco mais da

aula, espera sempre um pouco mais principalmente em termos de dinamica da aula, ji nio se

esperava que, em termos ati das ticnicas que tentimos utilizar fossem muito conseguidas no seio
da turma, mas esperivamos, pelo menos que houvesse melhor dinamica. Mas em termos do que i
esta turma, foi absolutamente normal. Nio foi melhor e eu espero que consiga fazer sempre melhor,
mas foi normal.

2. Como destaque principal, ao fim ao cabo, i um pouco a repetigao do que te disse na ultima

aula - a constatagio que hi aqui uma serie de coisas que nunca foram adquiridas - tu viste no

exercfcio simples de rolar a bola no chio e agarrar a bola do chio, a grande maioria, senao todos

mesmo, tinham uma dificuldade tremenda em agarrar a bola. Digamos que isso pode ser um

destaque, i um destaque pela negativa, mas e aquilo que mais me sensibiliza, i ver que se chega a
estas idades, e como ji te disse, hi aqui pessoas com dezassete anos que nao conseguem sequer

agarrar uma bola ainda.

Prof. 5/1

1 . Gostei. Como eu te disse, e das aulas que me dio mais prazer dar, porque consigo motivar

e i a parte onde eu gostava mais de me inserir na actividade ffsica neste mundo, que e a

preparagao ffsica, tentar incutir aos alunos uma prescrigao dos exercfcios bem feita, porque muitas

vezes e por estas idades que se deve comegar, mas inconscientemente comegam a fazer as coisas

bem, sem saberem se uma pessoa Ihe prescreve os exercfcios bem, e sio umas aulas motivantes

porque tem aquele espfrito ludico sem eles -

pronto, fazem inconscientemente as coisas, com um

certo prazer, e isso e bom.

2. Direi que eles nio apanharam bem este exercfcio aqui da bola abdominal, que era com os

apoios bem fixos e a rotagio do tronco. Tive uma certa dificuldade em eles adquirirem bem o que

eu queria, de resto ve-se, numa observagio que a aula e os alunos em geral, ainda nio apanharam
bem o objectivo destes circuitos de treino, param um bocado, nao e bem isso que se quer, quer-se

i que nio parem, por isso hi que fazer mais sessoes destas para melhorar.

Prof. 5/2

1 . Gostei, gostei da aula, gostei. Foi uma aula em que eles tiveram empenhados na tarefa muito

tempo mesmo, verifiquei na parte do badminton e das raquetes que tiveram certa facilidade,

principalmente nas raquetes, o que eu nao estava i espera, isso confirmou uma ideia que esta

modalidade, o badminton, realmente devia estar inserida num piano anual de actividades, como
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desporto de raquetes, como modalidade alternativa. E em suma foi isso, o resto tambem a parte,
talvez houve af um problema de organizagio, que deveria ter tido uma estratigia diferente ou seja,
por exemplo. aquele colchio foi o cerne da questio, eles af tomaram muitos comportamentos
inapropnados por estar ali o colchio.

2. Como eu te disse. foi um bom empenho na tarefa. pelo menos no badminton e na tarefa, no
geral na aula.

Prof. 6/1

1.(1) Podia ter gostado mais. (2) Antes de comegar o jogo houve ali uma situagao ou duas

para as quais eu pensava que eles estavam ou que iam ter mais motivagio e (2) parece que eles
nao corresponderam muito bem a uma ou duas situagoes que eu introduzi, e (3) depois
comegaram, enfim, nem todos os grupos, mas de qualquer maneira, (4) houve um ou dois grupos
em que as coisas nio correram tio bem, nestes grupos. (5) Embora o gesto (o langamento na

passada), mais nessa situagao, fosse um gesto que ji foi trabalhado, de qualquer maneira, (6) como
introduzi o langamento na passada tb. no lado esquerdo, (7) eles alhearam-se um pouco dessa

situagao e (8) depois desmotivaram-se um pouco. (9) Depois no jogo, em relagio ao essencial, que
i cumprir os gestos ticnicos: fazer o passe correctamente, ou langamento correctamente, af (10)
tb. houve algumas falhas que tb. nio me agradaram muito, (11) embora tivessem um bocado

melhor.

2. (12) Pela negativa, o facto mais saliente talvez tenha sido esse aspecto que eu ji referi -

houve ali alturas em que eles nio estavam, julgo eu, a acompanhar um determinado ritmo que eu ia

impor i aula. (13) Queria impor um determinado ritmo (14) e eles nao estavam a esse mesmo ritmo.

E portanto tb., (15) outro aspecto talvez, o nio cumprirem em jogo aquilo essencial, que i a

execugio dos gestos ticnicos. De qualquer maneira, um aspecto importante, (16) e isto tem a ver

com aquilo que era fundamental na aula (que era o passe e corte) julgo que, (1 7) embora nio tenha

feito nenhum tipo de registo, (1 8) julgo que houve mesmo muitos casos em que eles faziam passe,

(19) cortavam para o cesto, (20) e resultava, portanto pela posse de bola mais perto do cesto, (21) e

possibilidade de converter. (22) Algumas vezes eu chamava a atengio: "Corta, i agora", (23) as

vezes ji ele ia a cottar (24) quando eu dizia: "Corta!", (25) houve poucas vezes, (16) foi preciso dizer

poucas vezes a lembrar que podia cottar, (17) tanto no jogo reduzido (18) como no jogo formal,

portanto no jogo cinco para cinco foram poucas vezes em que eu disse: "Corta", e que (19) se eu

nio dissesse ele nao cortava. (20) Esse talvez tenha sido um aspecto positivo i eles realmente

terem-se apercebido de que i uma acgio que leva i concretizacio, (21) portanto mais ficil.

Prof. 6/2

1. A 1§ parte sim, depois a 2- parte nio, a 2- parte decorreu pior. Os miudos comegaram a ficar

cansados, comegaram a precisar de beber igua. Queriam beber igua e nio havia igua;

comegaram a ficar irritados, comegaram a ficar chateados, e depois a coisa ainda piorou na parte

do jogo. Ate af, tudo correu normalmente.

2. 0 que eu mais destacaria talvez tenha sido a atitude de alguns jogadores, de alguns no jogo,

em que tomaram atitudes um pouco arrogantes, que nio tinham tornado ati aqui. E o problema i

sempre o mesmo: por causa de faltas, foi falta ali e nio era, e ali devia ter sido falta e nio marcou

falta, e nio sei que falta ... Depois tive que chamar a atengio deles para isso, porque temos que

partir de uma coisa bisica -

que e tentar haver um respeito pelos colegas e por quern esti a orientar

a actividade, e tb. haver uma certa disciplina de jogo. A tarefa de compreender as coisas e

preocupar-se por fazer o melhor, e nio estar i espera de outro tipo de coisas - cada um

preocupar-se em tentar fazer o melhor, e se os outros fizeram mal, pronto, fizeram mal. Mas, antes

de fazermos o passe e corte e essas coisas todas,
hi vezes em que tenho que chamar a atengao

para coisas essenciais como a maneira de estar na aula.
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Prof. 7/1

1 Gostei, quer dizer. podia ter corrido melhor. mas pronto, eu gostei porque houve progresses,
aliis eles manifestaram, mas podia ter sido melhor, quer dizer, hi certas coisas que podiam correr

melhor, nomeadamente o relacionamento entre eles. Ainda, nio sei se reparaste, houve a troca - do
inconsciente hi uma competigio, por vezes doentia, entre 2 ou 3 alunos: "eu assim aqui, eu fiz, tu
fizeste mais do que eu...", e isso i uma coisa que perturba ati o normal funcionamento da aula, e a
participagao entre eles - hi miudos que param por ver o outro que esti a fazer, e portanto essa
competigio atrasa e tira ritmo i aula.

2. Bom.na parte positiva a participagao dos mitidos, e eu sinto que hi uma certa alegria no

desenvolvimento da aula - isso para mim i muito positivo porque i um bom sinal, um sinal que
estio a gostar, pronto. Na parte negativa, alguns tempos mortos, por exemplo, quando n6s
fazemos passagem do lado ... mas eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, eu queria isto:

toque para entrar, comegamos a trabalhar, toca para sair, acabamos de trabalhar, e eu nio gostava
de tempos mortos. Penso que ainda hi tempos mortos que eu queria melhorar. Bom, e por outro
lado aquele aspecto que eu referi inicialmente, que era a nio integragio de alguns alunos, aquilo
reflectiu-se - em dada altura hi uma aluna que diz que apanhou tres vezes com a bola no brago, e
se podia descansar um bocadinho. Isto em minha opiniio foi um subterfugio que ela utilizou para
nao estar, nao se sujeitar i pressao da presenga de um colega que a estava a incomodar, que eu

reparei bem nisso, mas evidentemente fiz de conta sim senhor, esti bem, pronto, e acabou. Mas

isto i um sinal para mim daquilo que eu referi de infcio - esta mi integragio da aluna na turma tem

efeitos negativos na sua maneira de estar e depois na sua aprendizagem. Isso i o aspecto negativo.

Prof. 7/2

1 . e 2. Nao gostei muito. Eu tenho uns objectivos, eles tem outros, is vezes coincidem, nio

gostei muito. 19, foi uma turma, uma aula em que foi privada de virios alunos - os tais alunos que
nao fizeram, que foram punidos, eram muito poucos. Depois, houve uma miuda que se magoou no

intervalo, e que nio foi fazer a actividade, nio so nio fez a actividade como, enfim, as suas

manifestagoes de dor perturbaram ainda o normal funcionamento da aula - teve que vir aqui o

funcionirio, falei com o funcionirio (tudo isso atraso), depois ainda acumulado com o facto ter que

fazer, que era impreterfvel, tinha que fazer hoje a eleigio, portanto, reduziu-me grandemente o

tempo de aula. Vamos Ii a ver, eu no mini-trampolim nio gostei. Relativamente a aulas anteriores,

aqueles alunos que tinham uma boa prestagio, que era o caso do Pais, p. ex., e a Vanessa, sio 2

miudos que ji estao a elevar-se muito bem, e estou convencido que estio ji aptos a entrar no

mortal, e pouco mais houve. Pronto, fiquei satisfeito, havia um menino, aquele, o Nuno Alcobia,

assim gordinho e anafadinho, um dos tais miudos que tinha medo e em aulas anteriores nem sequer

tentava, hoje, e ao contririo do que aconteceu ji antes tinha medo, e so depois de estimulado i

que vai saltar, ele foi saltar e ati conseguiu, pronto, um prestagio razoivel para as possibilidades
dele -

pronto, isso agradou-me, mas globalmente nio, globalmente nao, nio fiquei satisfeito com a

aula: queria mais, e sobretudo porque foi pouco tempo.

Prof. 8/1

1. Portanto, foi uma aula bastante agitada, a turma tem problemas, de facto, de modo a

provocar esta instabilidade, portanto, o trabalho que foi feito ati aqui ao nfvel do andebol, foi um

trabalho que nio feito em circuito, e resultou melhor, portanto ji fiz uma aula deste tipo com eles, e

o trabalho tambim tinha resultado, hoje foi trabalho mais complexo, e daf que as coisas nio

resultassem, isto e, face a esta aula tenho que repensar estratigias futuras, e de facto, portanto,

fazer um trabalho mais analftico - em vez de abranger um leque tio amplo, de facto, de aspectos

ticnicos, fazer um trabalho que esteja de acordo com as caracterfsticas da turma. Isto sio, de facto,

experiencias no sentido de vehficar qual a melhor forma de trabalhar com alunos de determinadas

caracterfsticas.

2. Bem, destacaria o trabalho de remate em suspensio. mais conseguido, em que os alunos
"
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aderem talvez mais a esse trabalho. i a concretizagio do jogo. e uma maior dificuldade no trabalho
de movimentagao de bola, na parte do ataque.

Prof. 8/2

1. Acho que no fundamental foi conseguido, apesar de ter que fazer mais paragens que o que
estava previsto. foi conseguido que, de facto, os alunos se entendessem a dinimica do trabalho.

2. Portanto, de positivo i o trabalho de remate, que eles conseguem, portanto, concretizar,
apesar das formas de Ii chegar serem um bocado, pronto, deficientes, e de negativo, i a

organizagao, a falta de, a dificuldade que eles tem de se organizar em grupos. em situagoes em que
tem que mudar de espago, em que tem que fazer um determinado percurso para continuar o
trabalho.

Prof. 9/1

1 . Sim. Como eu disse na entrevista antes da aula, acho que tive mesmo que fazer jogo para os
alunos ficarem mais motivados, porque as situagoes, apesar de ludicas nio eram tio motivantes.
Gostei pela forma como alguns alunos ji conseguiram passar a barreira (que e para muitos

intransponfvel) dos apoios no langamento na passada. Alguns ji melhoraram bastante, aqueles que
estavam mais i vontade comegaram a fazer do lado esquerdo, que i sempre mais diffcil coordenar -

alguns deles conseguiram atingir isso. No langamento parado, a maioria ji consegue realizar o

langamento com a flexio do pulso, a bola a rodar, tudo isso fez com que eu sentisse que a aula foi

positiva.

2. Fundamentalmente o seguinte: a nfvel das transigoes, apesar dos alunos estarem a

conseguir cada vez mais faze-las rapidamente, acho que poderia ter dado um tipo de informagao
para eles se organizarem, quando vio iniciar uma tarefa se organizarem mais rapidamente, dizendo
mais: "Olha, tu vais para aqui, tu vais para ali." Isso organizava melhor a aula.

Prof. 9/2

1 . e 2. Foi uma aula especial de micro-ensino, e eu gostei pela forma como foi mais ficil fazer

determinadas coisas, foi mais ficil verificar com aqueles alunos que estavam aqui deste lado, com

um nfvel mais fraco, e eles pr6prios sentiram-se mais motivados e empenharam-se bastante porque
era uma tarefa mais facil itadora para eles, do que estar a fazer jogo. Quanto mais nio seja por isso

ji foi satisfatoria. Os proprios alunos gostaram mais da aula porque puderam realizar jogo,

especialmente os rapazes, apesar de que eles ainda nao se conseguem aperceber no jogo, que hi

determinadas coisas fundamentals que nio e so concretizar por concretizar
- hi mais coisas a fazer

que facilitam essa concretizagio, e eles, mesmo com o FB, e com a informagio que i dada

inicialmente, com nova informagio que i repetida, eles mesmo assim chegam ao jogo e continua a

ser para eles mais um divertimento do que propriamente o pr6prio jogo em si. Portanto, estou a

fazer um esforgo para eles se aperceberem disso, no entanto, so com o tempo. Acho que so com o

tempo isso vai.

Prof. 10/1

1. Gostei. Porque em todas as aulas eu gosto das aulas, por isso estou a dar aulas de

educagao ffsica, senao nao estava a dar. Mas eu gosto
- primeiro, nesta turma gosto de trabalhar

nesta aula porque sao miudos geralmente bastante interessados nas aulas, muito empenhados

desde o princfpio ao fim. E tambem porque geralmente nas aulas tento que estejam o maximo em

empenhamento motor, nio estarem parados
- e mesmo um dos principais objectivos na aula, i

tentar sempre movimenti-los.

2. Hoje notou-se uma sirie de problemas a nfvel da condugao, especialmente a nfvel do,

quando contornam o cone - quando estao a contornar o cone tem dificuldade em parar a bola,
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portanto a bola passa-lhes i frente do corpo deles, e eles nio conseguem se colocar atris da bola

para poder contornar o cone, portanto tinha que treinar mais este tipo de situagoes e chamar a
atengio a isso, para poderem ultrapassar essa fase, poderem contornar melhor a bola ao nivel do
cone.

Prof. 10/2

1. Gostei. Porque penso que eles ji melhoraram em algumas coisas, em alguns gestos, ji
houve um melhoramento de alguns, outros ainda continuam com os mesmos problemas, portanto
aqueles problemas que eu foquei no final da aula, tive alguns problemas em termos de - ji nio pude
abordar a manchete, porque tive muito pouco tempo, pronto os conteudos eram a mais, eram
demais para a aula porque vi que havia necessidade de repetir mais as situagoes do passe e do

servigo por baixo. Portanto, terei que abordar isso noutra aula.

2. Principalmente, hi uma grande dificuldade em eles se colocarem por baixo da bola, portanto

quando a bola i langada eles tem grande dificuldade em posicionar o corpo em relagio i bola, o

que Ihes vai dificultar depois no passe - em vez de o passe ser feito para cima i feito para a frente, e

depois em jogo, a maior parte das bolas vio para a rede ou vio para debaixo da rede, e i isso que
se nota geralmente quando eles jogam, i a dificuldade de eles langarem por cima da rede, porque
nio se colocam debaixo da bola, portanto a bola i tocada mas i frente, i altura do peito, em vez de

ser acima da cabega.

Prof. 11/1

1. Nio gostei muito, mais por questoes que nio se prendem exactamente com decisoes

minhas, mas mais pela forma, pelas caracterfsticas dos alunos. Hi dias que eles estio mais ...

embora nio haja comportamentos de indisciplina - nio tenho problemas, mas desde o infcio do ano

que eles sabem como sio as regras. Nos gostivamos mais que fossem para uma aula encadeada,

foi mais por isso. E a questio da heterogeneidade das turmas, aquilo que eu tinha dito antes. Hi ali

alunos que estio um bocado desmotivados, estiveram todos os anos a fazer a mesma coisa, eles

querem evoluir - i uma discussio teorica que n6s falimos muito para dar resposta a isso, e temos

que dar resposta a isso: po-los com outras fungoes, ou ati a fazer coisas mais complexas, mas

dentro do mi'nimo de seguranga
- ji fazem mortals, e ter que estar a fazer o enrolamento i frente i

um bocado ... E por estas questoes que eu digo que houve alunos que fizeram coisas que eu nio

estava a dizer para eles fazerem, embora eu tente depois intervir e controlar. Dentro daquilo que eu

estava a prever, depois tambim como vieram poucos, a questio das estagoes acabou por nio ser

quatro estagoes, acabou por ser tres estagoes com um percurso maior, e depois acabei por fazer

um ajustamento que foi eles fazerem depois aquilo que mais gostavam, que mais achavam

necessidade - o trampolim ou o bock, ou no solo. Portanto, nio obrigava a estar a fazer ali, dava

uma certa margem de liberdade, passar de um aparelho ou para outro, motivi-los de certa forma.

2. Um i a questio de haver grandes diferengas na turma, essa i uma questio por haver ali

alunos a fazer enrolamentos i frente, i uma coisa ji devia vir adquirida, ji hi muitos anos - isso i

um problema. Depois a questio da motivagio, tambem. Eu bato sempre nisso porque acho que hi

alguns que nio gostam de ginistica, nio tiveram, nio tim uma tradigio na ginistica e nio gostam,

de certa forma estio desmotivados. Hi a tendencia, embora haja um incentivo da minha parte para

eles fazerem: "Vamos embora, vamos embora", hi a tendencia de eles pararem, de descansarem

porque nio gostam disto. Portanto, a questio da motivagio e a questio da heterogeneidade das

turmas (e depois o nfvel de eles ser baixo, tambim), penso que sio os dois aspectos que parecem

mais crfticos nesta turma.

Prof. 12/1

1. Houve algumas coisas que eu devia tido
mais cuidado, tambem por chegar atrasado e nio

tive, pronto nio vi sequer a relagao do material - as bolas, tinha a intengio de ter escolhido as bolas
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todas a saltar, pelo menos todas i mesma maneira, e bem para haver o tal ressalto - um aspecto.
Depois de resto ati correu mais ou menos de acordo com o piano de aula, nio fiz assim grandes
alteragoes.

2. Se calhar, por exemplo, em relagio a componentes crfticas de algum gesto, nio as disse

todas de uma vez, e depois fui dizendo pouco a pouco, e isso tambim se perdeu um bocado de

informagio af. Para mim foi assim o que eu gostei menos na minha intervengio.

Prof. 12/2

1. Nem por isso. Porque devia ter pensado, por exemplo, para esta ultima situagio em

estratigias ou formas de modificar logo a situagio, e o que aconteceu foi que a primeira situagio
nio resultou muito bem, experimentei outra situagio, e outra, e entretanto terminou, e nio vi

acontecer, nio vi eles estarem todos envolvidos na actividade, e pronto, tenho que repensar a as

situagoes de jogo. Mas isto no ultimo dia ji me aconteceu e ati comentei isso, que foi mesmo hoje
com rel6gio, o tempo - nio sei se i das cimaras, se do que e, torna-se mais abstracto o tempo. De

qualquer forma, em relagao ao jogo esta turma tem sempre
- mas isso i como tudo, hi sempre aqui

alguns que ji conseguem fazer umas coisas, outros que estio mais atrasados, e entio tem que se

procurar sempre um equilibrio entre uns e outros, e pronto, is vezes alguns vio mais adiantados

em tarefas, outros estio mais atrasados, mas tambim nio se levantaram muitos problemas nesse

campo.

2. Ji destaquei aqueles. Por exemplo, em relagio iquele da manchete tambim devia ter

pensado melhor aquele exercfcio, porque foi a primeira vez que o tinha feito, e devia ter falado que

eles nio deviam ter a preocupagio de passar a bola um ao outro, foi isso que eu depois andei

quase um a um a dizer, e portanto eles deviam ter so a preocupagio de jogar a bola na vertical,

portanto realizar a manchete, independentemente de estarem a jogar com outro colega, isso i um

ponto.

Prof 13/1

1 . No geral gostei, porque os objectivos foram atingidos. Nio foi o langamento na passada,

devido ao numero elevado de alunos. E penso que pelo menos grande parte dos alunos nio

conseguiu fazer (talvez o direito-esquerdo ji fizessem), mas nio conseguem levantar a coxa como

deve ser, e ainda nio tive tempo suficiente que eles se apercebessem de todos os feedbacks.

Penso que isso ainda e conteudo para passar para
outra aula.

Quanto ao jogo, penso que ji nio houve tantos problemas como nas outras aulas, ji esti

melhor, apesar do grupo da Susana
- o grupo do meio, foi o que custou mais a comegar, que tem

sempre problemas, por haver um a mais ou a menos, porque hi sempre grandes problemas, e

porque tem que ser o outro irbitro, aquilo hi sempre problemas.

2. Mais pela positiva, foi o relacionamento deles que eu encontrei. Pensava que era um

desastre, como era anteriormente, mas penso que o relacionamento deles esti diferente. Nio

houve problemas, para mim foi a aula melhor que correu. Nio sei se foi por causa das cimaras,

mas se eles se habituam depois i mau. Para mim hoje correu muito bem, eles viram a cimara e

estavam todos a portarem-se de uma maneira que nio se portam normalmente. Ainda estio um

bocado condicionados - daqui a duas ou tres aulas ji nio estio assim: voltam a ser o que eram

normalmente.

Pela positiva ainda foi o comportamento da Susana, que puxava os
cabelos e arranja conflitos

facilmente - i uma aluna especial, com problemas especiais que ate foi tratado em conselho de

turma, nio sei se foi tambim por causa disso.
Ela teve problemas familiares, estamos a par desses

problemas mas nota-se que ela tem uma maneira de ser que i diferente, nio se pode trati-la como

se trata as outras pessoas porque ela reage e responde logo e estava ji i espera de sair. Ela

necessita de muito espago de intervalo, para ela e fundamental, e um escape porque ela i muito

condicionada, nio pode sair muito da linha. Entio, um bocadinho de intervalo para ela i

"
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fundamental.

Prof. 13/2

1 . Gostei. Gostei porque nio levantou grandes problemas de maior, mesmo no aquecimento, a
organizagao, correu tudo bem apesar de eu ter falhado numa ou noutra explicagio [inaudivel] eles
conseguiram andar de um lado para o outro, e acho que os objectivos da aula foram atingidos.
tanto no langamento na passada -

pelo menos, a estrutura rftmica dos passos, eles ji conseguiram
acertar, e no jogo, ve-se ji um nfvel de jogo diferente, ji mais parado. ji passam, ji fazem mais

passes entre eles. era esse o objectivo. Era s6 para a frente e fi em Deus, esti diferente.

2. Foi o facto de eles, a maioria conseguirem apanhar a estrutura rftmica do langamento na

passada, que eles apanharam, e foi o jogo - a forma mais organizada de jogo que eles fizeram.

Prof. 14/1

1. Ji tenho gostado mais, porque e como disse, os alunos vem de firias e hi determinado

ritmo, em que eles ji estavam encadeados e que perdem - isto no fundo i como a matemitica,
como tudo. Houve uma aluna que ati se sentiu mal, perguntei-lhe o que ela tinha comido ou se ...

penso que foi da primeira parte da aula, e ele ressentiu-se um bocadinho.

2. O facto mais importante i os factos positivos, ou seja, a continuagio do empenho deles, o

gosto que eles tem pela pritica da E.F., neste caso, uma aula movimentada em que eles estio

sempre em movimento, portanto, nio haver muitos tempos mortos, para os manter em actividade.

Prof. 14/2

1 . Gostei pouco, ou por outra, nio gostei tanto como desejaria. Houve na gestio do tempo,
nio foi a mais adequada, tanto que acabou ji depois do toque. Penso que houve perfodos em que
os alunos tiveram mais tempo num ou noutro aparelho, mas isso deveu- se i necessidade de dar

mais conselhos, dar mais indicagoes a um ou outro aluno, e isso depois, no fundo, desajusta o

programa todo, os tempos. Mas penso que isso nio vai ser, ou nio deve ser tio rfgido que seja
limitativo e desmobilizador. Agora uma das alunas levantava: "0 professor esti a por ali grupos, os

melhores num, parece que esti a por de parte os outras"."Foi o que eu Ihe disse, porque realmente

isso i o lado mau desta questio. E uma turma em que sio muitas raparigas, e elas nesta idade tem

ciumes [inaudfvel] i a realidade. E continuo a fazer-lhes ver: i que realmente hi umas que estio

com mais capacidade, e que temos que Ihes dar mais qualquer coisa. "Ah, mais a gente tambim

somos capazes de fazer!" Entio foi o que eu tive a dizer: "Se fazes p. ex. a roda no chio bem, entio

vais tentar fazer em cima do banco sueco", o que nio e o caso, mas pronto, sio situagoes em que

nos temos de estar preparados para comentirios delas, especialmente das raparigas.

2. Destaco realmente ... os alunos continuam com a motivagio que Ihes i apanigio, e que hi

necessidade de darmos resposta iquilo que eles fazem e iquilo que eles podem fazer. E tentar

rentabilizar cada vez mais o tempo de aula.

Prof. 15/1

1 . Eu gostei. Mesmo assim, houve ainda uma ligeira confusio naquilo que eu estava a espera,

mas depois acho que eles apanharam mais ou menos aquilo que era pedido. So que i sempre a

mesma coisa - sio muitos alunos e o espago ... eles ficam assim um bocadinho apertados.

Portanto, com a outra turma dava aquilo com o maior i vontade e eles estavam facilmente, so que i

extremamente pequeno para esta turma.

2. Bem, em termos de transigoes, no fundo eu acho que nio podemos [inaudfvel], so que eu

tinha de estar sempre a dizer a mesma coisa: "Ripido, ripido, e vamos Ii!", que eles em termos das

transigoes e sempre a coisa mais diffcil, e e perceberem que aquilo que eu quero. Hoje como

sabiam que estavam a ser observados e filmados parece que estavam mais apiticos e torna-se
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mais diffcil.

Prof. 15/2

1. Gostei, apesar de porque ... pronto eu agora perguntei no final da aula e eles disseram que
em jogo foi onde sentiram mais dificuldade e na manchete, mas eu penso que em jogo i por
estarem tres campos ali lado a lado, e eles nio veem as linhas, nio se sentem delimitados e cria
maior confusao, esti muita gente lado a lado, e alim disso o que eles tambim sentiram i que a
bola nao tem sequencia: servem, hi alguim que faz um gesto mal feito pronto, serve outra vez, hi
alguim que faz o gesto mal feito, continua assim. Mas isso i por causa desta unidade didactica
perdemos quatro aulas, estas e todos os meus colegas que estio neste espago. Foi isto.

2. Nio sei, acho que nio hi assim nada assim de muito relevante, a aula correu normalmente,
nio acho nada de relevante.

Prof. 16/1

1. Nio. Acabei por ficar perdido em relagio is condigoes acusticas. Este tipo de aula nio i
uma aula que repouse muito nos Fbs tradicionais dados pelo prof., mas repousa muito na maneira
como ele reage culturalmente, e na maneira como os proprios grupos se movimentam, e na gestio
do trabalho que fazemos em relagio aos pr6prios grupos. As condigoes acusticas da propria sala
acabaram por absorver toda uma capacidade de intervengao que eu posso fazer com o meu corpo
e com o meu gesto, e af tentei dar alguns feedbacks aos alunos, e eles ficaram perdidos pelas
proprias condigoes acusticas. Em relagio i musica, tenho tido turmas menos criativas que reagem
muito mais criativamente. Uma das coisas que eu pedi inicialmente ... i que muitas vezes uma

turma criativa, no trabalho criativo nio reage nas primeiras aulas de acordo com as nossas

expectativas. Acho que eles assumiram muito mais o som, e talvez a exploragao dos objectos. E

depois as proprias condigoes da sala fez com que o trabalho se dilufsse.

2. A capacidade de eles assumirem o som, a capacidade de eles assumirem as situagoes que
sio pedidas individualmente, isto para mim foi o aspecto mais significativo. O aspecto menos

positivo foi a incapacidade de eles se movimentarem sem verbalizar, eles precisam sempre de um

apoio de um colega para ... apoiam-se demasiadamente uns nos outros e isso retira um pouco da

propria aula em relagao i expressio corporal, porque i uma linguagem do corpo, is vezes uma

linguagem do silencio, e nio uma linguagem da verbalizagio. Uma coisa i o som, outra coisa i a

verbalizagio, e eles utilizam muito o suporte de apoio verbal em relagio ao colega. Depois, tb., uma

capacidade de eles se movimentarem em pequenos grupos e o trabalho acaba por se diluir num

grande grupo, numa forma muito selvagem, ainda nio organizada. 0 que eu destaco aqui assim i

que tenho que fazer muito trabalho de grupo em relagio a este trabalho de expressio corporal.

Prof. 16/2

1. Pois, em relagio a esta aula, embora ela possa talvez nio ser tio vistosa com a outra, eu

gostei mais, porque permitiu-me observar mais coisas do que na outra. Na outra estava mais

perdido, deslumbrado pela propria turma, pelas situagoes, nio consegui ter ainda a calma para ver

como i que eu me vou movimentar com estes alunos. Agora ji me habituei mais i turma nesta

situagio, e gostei porque me permitiu ver coisas para orientar as futuras aulas. Agora ji tenho mais

dados, para reestruturar as proprias aulas. Nesse aspecto gostei. Interiormente estou mais satisfeito

que na aula anterior, independentemente do sucesso ou do aspecto coreogrifico que a aula possa

ter.

2. Um desejo eminente deles de participar, de nio serem postos de parte, de quererem

assumir tarefas de grupo, por exemplo, no fim da aula, por lapso meu, esqueci-me de um grupo
-

isto tem de ser dito. Eles entao pensavam que eu me tinha esquecido deles, toda a gente pensou:

"E n6s, nio entramos?" Pronto, voces tim a vossa entrada, na proxima aula voces vio entrar.
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Entao, isso s.gnif.ca que eles querem participar. Ora, para mim i muito importante ter uma turma
que quer participar. Portanto, a atitude participate - uma coisa i eles quererem, outra coisa i eles
depois conseguirem, mas hi ji uma motivagio interior. Outro aspecto que eu consigo destacar i
que eles conseguem deitar som ci para fora. Tenho turmas em que isso nio acontece. Portanto,
sao os aspectos mais significativos que acho que existem neles. Pronto, i a capacidade de
participar, a capacidade de na relaxacio nio rirem - i mais frequente na minha experiencia, ser este
aspecto o grande aspecto inibidor. Eu julgo que, se isto acontecer [inaudfvel] processo de musica.
Como nas experiencias anteriores, a situagio mais crftica i na relaxagao ter uma grande tolerancia,
porque hi nsos histiricos. hi de tudo, hi energias incontroliveis e tal, e isto demora 6/7 aulas a
passar. Eu nao posso forgar, porque neste tipo de trabalho tem de ser uma coisa consentida. Para
mim, achei muito importante, talvez, o suporte musical - isto e uma cassete que ji foi estudada para
relaxagao, testada na Suiga, portanto hi experiencia neste tipo de trabalho. Eu nunca a tinha
utilizado sem ser com adultos. Costumo fazer a relaxacio com a motivagio da minha voz, e depois
com os rufdos exteriores. Bom, aqui nio hi pontos crfticos, noutras zonas i que eu verifiquei que
existem pontos crfticos.

Prof. 17/1

1. Com esta turma ji tenho gostado de outras aulas do que desta. Mas a aula correu bem.
Penso que atingiu o que se pretendia. Agora aquela questio do entusiasmo em demasia durante o

jogo e mesmo da agressividade, i uma questio desde o princfpio que me anda a lixar com esta

turma, que me anda a preocupar. Por isso i que nio ponho os alunos a arbitrar. Portanto eles

abusam daquilo, por mais que eu seja rfgido a marcar as faltas, ou chamar a atengio para isso.

Alguns e por malandrice mesmo.

2. Destacaria ... Penso que se cumpriu aquilo que se queria. Em relagao i desmarcagio fez-se

alguns exercfcios em situagio analftica, situagoes que se podem retirar do jogo, mas depois no

transfer para o jogo, penso que isso deu um certo resultado.

Prof. 17/2

1. Gostei. Hoje a aula foi engragada. Hoje a aula correu um bocadinho melhor. Para ji, por
causa da actividade, como ji tinha dito a bocado, a a*ctividade proporciona-se a um controlo

melhor, nomeadamente aquelas tarefas antes do jogo, e mesmo o pr6prio jogo; depois pelo facto
de serem poucos alunos

- isso tb. tem-se mantido assim, mas hoje houve uma coisa que penso que
foi determinante para isso, que foi ... houve um aluno que, realmente i um aluno que i o foco dos

comportamentos de desvio, dos problemas nas aulas, que i o Carlos. Pode ter contribufdo de

alguma forma, mas de qualquer maneira, a actividade em si e a estratigia utilizada, penso que tb.

contribufram.

2. Destacaria o facto, que foi o que destaquei no fim da aula - o facto de haver alunas que eu

tinha, especialmente 4 alunas que eu tinha uma impressio pior em relagio a prestagio delas, em

relagio i avaliagio que se tinha feito, tinha uma impressio, digamos, negativa praticamente, e hoje
elas ji estavam muito melhor. Quer dizer, das duas uma: ou a avaliagio foi feita assim um bocado,

erradamente nao diria, nio diria tanto, mas pronto, tb. hi aspectos de maturagio - foi no 29 perfodo,
do 29 perfodo para ci, nio sei, pode ter contribufdo tb. ... as actividades tb. nio tem grande transfer

para esta, para o voleibol. Mas pronto, era isso que eu estava a explicar: is vezes as pessoas assim

com intervalos grandes, as pessoas depois aparecem com as ideias mais assentes, e conseguem

fazer as coisas melhor, is vezes isso acontece
- quando os miudos estio numa fase inicial, penso

que isso hoje se verificou, e elas hoje estavam mais integradas.

Prof. 18/1

1. Gostar ... Nio correu bem como eu gostaria como eu tivesse corrido, principalmente naquilo

que eu tinha apontado a bocado na questio das estratigias para o grupo mais fraco, ainda nio
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consigo es ar completamente liberto do grupo mais evolufdo, para poder dedicar-me ao grupo

cTdiLe^nr"^2 S69UndOS- POf °Utr° lad°" eU ainda "ao estou "a. minhas melhores

ITSEE „f ^
°

-T
n6CeSS*ri° a0 grupo mais fraco- Ma* *« «**> que eu note! naaula anter.or, nesta aula nao houve nenhum aluno, digamos assim, que me sobressafsse na

Sou0
Pr° P3ra engrossar ° 9ruPO dos mais evolufdos. Nesse aspecto, claro que nio

2. Bom. aqueles que eu disse ao princfpio. o aspecto de relagio humana dentro daqui de um

grupo da turma e extremamente diffcil. sio extremamente competitivos. Eu ji tentei outras
estratigias. portanto nao os por a trabalhar entre eles mesmo por grupos de nfvel. mas separi-los
precisamente. mas i impossfvel porque depois nio hi motivagio mfnima para trabalhar com os

outros, porque hi uma grande diferenga a nfvel de aprendizagem.

Prof. 18/2

1. Sim, mais do que a de ontem, portanto acho que em parte minimizei, digamos, alguns erros
que tinham sido feitos ontem. No aspecto principalmente no grupo mais evolufdo, em que o meu

grande problema com eles i o espfrito desportivo, i a colaboragio, trabalhar em conjunto, penso
que foi alcangado, superou as minhas expectativas, nao estava i espera que na primeira
experiencia resultasse. O outro aspecto, que era tambim o outro objectivo principal da aula, que
era o aperfeigoamento e o nivelamento dos dois grupos, e claro que hi-de ser mais demorado.
embora resultando uma estratigia, penso que vai favorecer tambim o outro.

2. Era esse, era portanto a colaboragio destes alunos, que sio alunos que eu considerava
diffceis de colaborar - foi uma experiencia que resultou, ati para a propria turma, para o clima i
bom porque nio os veem sempre como mausoes, portanto vio-nos aceitar na turma. Dos aspectos
agradiveis da aula foi esse, o principal.

Prof. 19/1

1. Nio gostei. Portanto, o objectivo da aula foi cumprido, e realmente julgo que todos serviram
bem e o meu objectivo era esse, mas foi aquilo que eu disse de infcio: estio aqui alunos ji com um

coeficiente de pressao elevado e sinto um bocado de djficuldade em ... eles querem as regras,

querem jogo a sirio, e eu tenho que tentar ... as regras tenho que tentar introduzi-las porque eles

querem jogar, querem competigio, portanto criam um certa indisciplina e muito barulho. Mas o

resto foi tudo bem.

2. Eu dentro daquilo que estava cumprido, daquilo que eu queria que a turma fizesse,

cumpriu-se tudo. So que nunca esperei que houvesse esta confusio aqui nesta equipa deste lado,

que eles davam a entender que nio tinham percebido as instrugoes que eu tinha dado inicialmente,
mas eles queriam era alterar as regras que tinha pri-determinado. Mas, o que eu destacaria,
destacaria ... a turma i assim desde o infcio, a turma, talvez seja porque seja da tarde, o ultimo

tempo, tambem o ano esti a chegar ao fim, e isso tem tudo influencia.

Prof. 19/2.

1. Pois, eu gostei. Como e mais ficil controlar os alunos porque nos estamos situados numa

posigio em que conseguimos ver os alunos todos, isto torna-se mais ficil arranjar estratigias em

termos de indisciplina. Por outro lado, a turma brinca muito, estio constantemente a brincar uns

com os outros - a Lucina, que i aquela mais forte brinca muito, esti constantemente a brincar, i

uma aluna que motiva os outros em termos de boa moral, anda sempre a brincar, e entao os outros

brincam com ela, e isto por um lado, i primeira vista, quern observar pode julgar que i uma turma

em termos de indisciplina, mas a turma torna-se engragada.

2. So em relagao a dificuldade dos alunos. Os alunos sao descoordenados e portanto eu nio

posso dar muitos conteudos teoricos, mas dar-lhes um bocadinho de gosto pela ginistica, e para
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isso nio posso andar constantemente a dizer que fizeram isto bem, isto mal, portanto i uma aula
mais de tipo ludica, praticamente.

Prof. 20/1

1. Penso que foi melhor que a ultima. Nio sei se foi melhor, mas nota-se que eles ji estao mais

avangados em termos da prossecugio dos objectivos. Houve mais tempo de pritica. apesar desta
situagio final causar alguns problemas de risco -

uma situagio ou outra. causaram problemas de
seguranga. e sobre esse aspecto nio gostei. mas tambem os riscos estavam de alguma forma

controlados, e eu falei com eles. disse-lhes para terem calma, e mesmo assim houve um aluno que
se magoou.

2. Pela negativa, acho que a montagem dos colchoes inicial demorou tempo demais, aquilo era
uma montagem extremamente simples dos colchoes, e foi demasiado tempo naquilo.

Prof. 20/2

1. Assim a assim. Podia ter sido melhor, principalmente aquela fase inicial de avaliagio, podia
ter corrido mais depressa, com menos desorganizagio, mas apesar de tudo nio foi mau hoje.
Como hi aquela coisa de terem a fita mitrica e medirem os saltos, estio empenhados e nio

preciso ... posso estar mais focado sobre outra coisa. De resto, levou muito tempo.

2. A primeira parte da aula demorou tempo demais, o que me impediu depois de ter tempo que
justificasse a pr6pria existencia ali de um bocado dedicado ao salto em altura, porque acaba por ser

muito pouco e depois os efeitos que aquilo produz nio compensa o tempo que se gasta.

Prof. 21/1

1 . Gostei da aula. Gostei da aula, por um aspecto muito particular - esta i uma turma muito

indisciplinada, e o facto de eles estarem a ser filmados e o facto de haver gente estranha a aula, fez

com que a aula decorresse melhor do que normalmente costuma decorrer. Eu gostei por causa

desse aspecto mais. Em termos da aula propriamente dita, estas aulas sio sempre um bocado (nio

digo chatas), sio sempre um bocado ingratas porque eles fazem muito poucas vezes, e em termos

de rendimento individual da aula, portanto de cada um'deles, fizeram muito pouco. Me.s nio hi

outra forma de trabalhar, de fazer o que estivamos a fazer.

2. 0 aspecto que eu penso que ressaltou i que eles, para fazerem saltos de mini-trampolim,

para fazer a actividade que estiveram a fazer, i uma actividade que Ihes di prazer, i uma actividade

que Ihes di gosto, e que nos fazemos muito pouco com eles, que acho que devia ser feito mais

vezes ou podia ser feito doutra forma, arranjar outra forma de fazer estas aulas, para eles fazerem.

Prof. 21/2

1 . Eh pi, olha, conforme como a aula decorreu em termos de disciplina, e evidente que nao,

quer dizer, passei mais tempo a dizer a eles que nio fagam isso, as queixas, e essas coisas todas,

do que propriamente a dar feedback e a tentar corrigir alguma coisa, portanto em termos da aula ter

sido proveitosa ou nio, foi proveitosa so no sentido em que eles tiveram em movimento, s6 mais

nesse sentido.

2. Aquilo que eu ji estava a prever, que e a excessiva brincadeira, a excessiva confusio de

haver muita bola e de haver muita brincadeira, portanto eles prbprios serem muito brincalhoes e nio

se conseguir coordenar tudo ao mesmo tempo.

Prof. 22/1

1. Quer dizer, para esta turma acho que foi optimo, porque
eles costumam portar-se muito pior

do que isto, portanto acho que eles hoje ficaram um bocado motivados por voces ci estarem. £
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frequente haver situagoes mesmo de conflito entre eles, e hoje houve duas ou tres, mas nada assim
de especial.

2. A motivagio em relagio i actividade, foi um bocadinho melhor que o habitual, e acho que a
nfvel de organizagio (embora nio parega, i capaz de parecer assim um bocado mal organizado e
com um bocado de barulho a mais), mas para esta turma foi bom. Portanto, o problema que eu i
bocado tinha posto, para esta turma, a aula de hoje foi mais ou menos, portanto, foi melhor que o
habitual nesse aspecto.

Prof. 22/2

1. Eu nunca deixo de gostar assim de uma aula! Quer dizer, esta turma - i o que eu estava a

dizer, um bocadinho na brincadeira, mas nio i tio na brincadeira assim - esta turma i muito pouco

gratificante para os professores do conselho de turma, porque normalmente hi sempre problemas
em todas as aulas. E preciso ser assim um dia muito especial para as coisas ... e estis a ver, eu sou

a directora de turma deles, agora imagina o que i eles com um professor de matemitica, que i a

primeira vez que esti a dar aulas, ou com a professora de ingles. Acaba por ser assim, is vezes,

pouco motivante.

2. Por exemplo, eu continuo a achar que o facto de voces estarem aqui alterou um bocado o

comportamento deles
- eu vi isso, por exemplo, em relagio ao Joio Manuel, que i um miudo que

normalmente ati nem levanta assim grandes problemas, e que esteve nitidamente na primeira parte
da aula - aquele a quern eu Ihe pedi um movimento para os bragos, e ele fez -

pronto, e pedi isso um

bocado para ver se Ihe chamava a atengio, que hoje esteve normalmente na conversa com um e

outro, quer dizer, e uma coisa que nio i muito natural nele. Portanto, ele estava a procurar

evidenciar-se um bocado. Em relagao aos alunos que normalmente causam problemas, que i

aquele aluno que eu falo montes de vezes, mas i mesmo uma prova de chamar assim a atengio

(por acaso, hoje ate nem foi assim, ontem ele evidenciou-se um bocadinho mais que hoje), e em

relagio i Paula, a Paula hoje esteve mais ou menos neutra, que e a tal que levanta normalmente os

problemas com toda a gente, a Helena so levantou i safda, foi esta que acabou de bater no Valter.
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