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INTRODUQÃO

Ao desenvolvimento deste estudo está subjacente a conviccão de que o

trabalho de ensino-aprendizagem, concretizado na escola ao nível da "sala de

aula" tem uma importância decisiva e insubstituível na realizagão da

maturidade pessoal e social das criancas e jovens. Acreditamos também que

este é um processo desafiante com níveis de dificuldade distintos para os seus

actores, um percurso essencialmente conflitual desenvolvido sob uma teia de

contingências pessoais, profissionais e organizacionais diversas, cujas tensôes

devem ser orientadas para um vector comum: o sucesso da referida

maturidade. É um processo sempre complexo, frequentemente singular nas

suas configuracôes, cuja responsabilidade de gestão está atribuída ao

professor.

Cremos, por isso, que a análise da qualidade do ensino deve assumir-se

como um dos aspectos centrais no âmbito da reflexão sobre o fenômeno da

escolarizacão e da educacão em geral e que, nesse domínio, é decisiva a

compreensão da participagão do professor, dos modos como a arquitecta e

leva å prática. Igualmente importantes são a procura da compreensão acerca

de como os modos de participagão dos professores se modificam em funcão

dos contextos, bem como a implicagão dos docentes na participacão dos

alunos. Acreditamos também que este é um desiderato essencialmente

científico, que não pode ser abandonado ao critério da intuicão, do bom-senso

e deve apoiar-se em dispositivos teôricos que permitam uma aproximacão â

actividade do professor, implicada e sensível âs suas particularidades.

No âmbito das ciências da educacão, a investigacão vem ensaiando

diferentes enfoques para estudar a actividade de ensino. Estas iniciativas,

permitiram reunir até aos dias de hoje um corpo de conhecimentos sobre o

ensino, nem sempre integrado, mas onde se podem reconhecer indícios de

uma complementaridade, cuja concretizacão se torna inadiável aprofundar.

Evidências que podem ser sintetizadas em quatro ilacôes, que formulamos do

seguinte modo: a) para além dos atributos pessoais que a possam favorecer, a

FACULDAI.F DE U>,
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INTRODUCÃO

qualidade da actividade de ensino assenta no domínio de um patrimonio de

saber e saber-fazer que se reconhece ser potenciador de melhores

oportunidades de aprendizagem e de um impacto mais positivo nas

percepgôes dos alunos; b) â utilizagão desse material é inerente uma

capacidade reflexiva e decisôria do professor, fundamental no diagnôstico das

circunstâncias educativas e na construgão da acgão pedagôgica; c) ambas, a

acgão e a decisão de ensino se geram num contexto psicolôgico de

conhecimento e crengas pessoais que Ihes dão significado e determinam o seu

controlo; e d) a singularidade das situagôes educativas implica que a

compreensão das dimensôes comportamental e psicologica do ensino-

aprendizagem seja perspectivada nas suas relagôes com os contextos em que

este se realiza, integrando-se no todo das suas envolventes.

Estas quatro indicagôes constituíram o "pano de fundo" da geracão do

problema desta investigagão e das opgôes assumidas para Ihe responder. A

origem do presente estudo residiu no interesse em compreender as razôes que

poderiam sustentar as distintas configuragôes de qualidade de ensino

habitualmente demonstradas pelos professores de educagão física.

Concretizando, interessou-nos conhecer o que justificaria que alguns

professores assumissem modos de actuagão envolvendo condigôes que se

aproximavam daquelas que a investigacão sobre o ensino tem vindo a desfiar

como mais profícuas na ajuda å aprendizagem dos alunos e outros não o

fizessem. Este interesse foi orientado para a compreensão de uma explicagão

possível: a imbricagão entre a prática, o saber e a crenga do professor.

A hipôtese desta relagão foi-nos denunciada pelas evidências que a

investigacão tem produzido em torno de três elementos do pensamento e

acgão do professor: a qualidade do ensino, o conhecimento prático do

professor e a sua auto-eficácia. A compreensão das particularidades da sua

interaccão, raramente ensaiada no domínio do ensino em geral e ausente no

estudo do ensino da educagão física, ancorou o problema deste estudo.

A formulagão do conceito de qualidade do ensino foi, primeiramente,

apoiada nas indicagôes oriundas da "investigagão processo-produto". Aí

encontrámos, simultaneamente, duas evidências: a relagão entre um conjunto
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de condigôes de ensino (princípios e procedimentos de intervengão

pedagôgica) e a optimizagão das oportunidades de aprendizagem; e a

necessidade de aprofundar os mecanismos subjacentes a uma utilizagão

contextualizada dessas condigôes. O conceito de qualidade do ensino foi

completado com base no modelo de gestão de tarefas da aula desenvolvido no

âmbito da "investigagão sobre a ecologia da aula". A partir desse modelo

assinalámos a oportunidade de uma compreensão integrada da prática de

ensino, visualizando-a nas suas interacgôes recíprocas com a participagão dos

alunos (o seu pensamento e acgão) e nas suas relagôes com o conhecimento

do professor.

O recurso ao conceito de conhecimento prático foi justificado a partir da

análise da evolugão do estudo do "pensamento do professor", onde nos

confrontámos com as evidências das relagôes entre as características do

processo de tomada de decisão do professor, a sua actuagão e o seu "saber".

A investigagão sobre o "conhecimento do professor" permitiu-nos diferenciar

particularidades importantes acerca da sua estrutura e conteúdo, bem como

relevar a sua dimensão eminentemente prática e pessoal. Neste domínio,

tivemos também a oportunidade de assinalar as relagôes entre este conceito e

as crengas do professor.

Foi no cruzamento dos estudos sobre a crenga de eficácia do professor e

sobre a auto-eficácia que se revelaram os fundamentos para o esclarecimento

do conceito de auto-eficácia no ensino. Neste terreno teôrico tivemos também

oportunidade de confirmar as relagôes desta percepgão com o conhecimento

do professor e, sobretudo, com a sua prática de ensino.

Ao longo da pesquisa, as relagôes entre estes conceitos foram encaradas

numa perspectiva recíproca, dirigindo-se a sua análise para dois alvos de

preocupagão: em primeiro lugar, esclarecer a formas de manifestagão de cada

um dos conceitos; depois, compreender as relagôes que geravam entre si.

Em fungão do objectivo descritivo e interpretativo do problema de pesquisa,

foi adoptado um formato metodolôgico de tipo intensivo, para o que recorremos

å opgão por um estudo multicaso com quatro professores, seleccionados a

partir de uma análise extensiva prévia, com base no critério das suas
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percepgôes de auto-eficácia. O trabalho de cada um dos professores foi

acompanhado ao longo de duas unidades de ensino, durante as quais foram

recolhidos dados da ecologia da aula e do pensamento dos alunos, das

crengas de eficácia e do conhecimento prático dos professores, processados

depois a partir de dispositivos de análise quantitativos e qualitativos.

O relatôrio desta pesquisa é desenvolvido ao longo da dissertagão em

quatro momentos. A primeira parte, dedicada ao esclarecimento da

problemática do estudo reparte-se por quatro capítulos. No primeiro, segundo e

terceiro capítulos procedemos â revisão dos estudos realizados sobre os três

conceitos envolvidos no problema. No último capítulo resgatamos a informagão

revista nos anteriores para chegarmos ao inventário das perguntas de partida

que enformaram o problema.

Na segunda parte do trabalho desenvolvemos, em quatro capítulos, o

dispositivo metodolôgico utilizado. No primeiro capítulo, expôe-se o modelo

geral de análise seguido, situando o compromisso metodolôgico da

investigagão, a operacionalizagão dos conceitos em análise e as proposigôes

que nortearam o trabalho. No segundo e terceiro capítulos esclarecem-se as

etapas da investigagão e as opgôes sobre os instrumentos adoptados para a

construgão e análise de dados. O quarto capítulo é dedicado â inventariagão

de algumas limitagôes do estudo.

A terceira parte do trabalho é constituída por cinco capítulos onde se

apresentam e analisam os resultados do estudo. Os primeiros quatro capítulos

constam dos relatôrios de cada um dos casos. O quinto capítulo apresenta o

estudo do cruzamento dos casos, procedendo-se aí â análise das replicagôes

literal e teôrica dos relatôrios individuais.

Finalmente, na quarta parte, constituída por dois capítulos, realizamos uma

síntese das principais respostas encontradas para a problemática do trabalho e

um conjunto de recomendagôes para investigagôes de continuidade e para a

formagão de professores.
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Parte 1 : Prqblemática

Resumo: Nesta parte do trabalho realizamos uma revisão teôrica dos assuntos que

conduziram å problemática do estudo. No primeiro capítulo delimitamos a representacão

possível da qualidade do ensino, enunciando os elementos que a investigagão tem

disponibilizado para caracterizar esse conceito. Nele se analisam os fundamentos

conceptuais e os principais resultados da investigacão processo-produto e da

investigagão sobre a ecologia da aula, cuja informacão nos permitirá diferenciar as

condigôes e factores do ensino que optimizam as aprendizagens dos alunos e a forma

como a dinâmica dos contextos de ensino interferem com esses indicadores. No segundo

capítulo foca-se o estudo do pensamento do professor para se destacar o conceito de

conhecimento prático e justificar a sua relevância como elemento de charneira entre a

complexidade do contexto de ensino e a intervencjão pedagôgica. 0 terceiro capítulo
incide sobre o conceito de auto-eficácia no ensino, analisando-se a sua relagão com as

determinantes comportamentais e cognitivas do ensino sublinhadas nos capítulos
anteriores. Cada um dos referidos capítulos culminará com uma "entrada" para o

problema onde serão expostas as ideias e os interesses que em cada uma das temáticas

o enformaram. Estas ideias serão resgatadas no último e quarto capítulo para serem

unificadas na conceptualizagão final do problema que esteve na origem deste trabalho.
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CAPÍTULO 1 - INDICADORES DA QUALIDADE DO ENSINO

O significado do conceito de qualidade de
ensino e das condigôes e factores

que melhor o podem representar, tem constituído desde o início do século XX,

uma das preocupagôes centrais da investigagão educacional, a qual,

certamente, irá, ainda animar por muitos mais anos o trabalho dos

investigadores. Não porque se tenha atingido o impasse e a descrenga na

possibilidade de encontrar esses indicadores, como algures na histôria desta

investigagão se quis fazer crer (Coleman et al. , 1966, cit in. Brophy & Good,

1986), mas porque o reconhecimento da multiplicidade das variáveis que

caracterizam o ensino, ou que a ele estão associadas, tem implicado que a sua

conceptualizagão se venha fazendo â imagem da sua complexidade (Doyle,

1977a). Neste esforgo têm-se envolvido diferentes perspectivas de abordagem

do fenômeno, logo diferentes representagôes do que pode significar a sua

qualidade.

A histôria da investigagão em ensino tem sido realizada num percurso de

aproximagão ao núcleo central desta actividade: as experiências de

aprendizagem dos alunos e os consequentes benefícios para o seu

desenvolvimento. Este percurso e os seus resultados estão largamente

documentados na literatura da especialidade, para o ensino em geral (Brophy

& Good, 1986; Carreiro da Costa, 1991; Clark & Peterson, 1986; Dunkin &

Biddle, 1974; Gage, 1978; Medley, 1979; Peterson, 1979;; Rosenshine, 1979;

Rosenshine & Furst, 1973; Rosenshine & Stevens, 1986; Shulman, 1986a) e

no ensino da educagão física (Bain, 1996; Carreiro da Costa, 1995; Griffey &

Housner, 1996; Lee & Solmon, 1992; Lee, 1997; Piéron, 1984, 1995a, 1995b,

1999; Siedentop, 1983a, 1991; Silverman, 1991; van der Mars, 1996). O

movimento da investigagão em ensino iniciou-se focando as suas

preocupagôes na análise de aspectos circundantes â propria actividade de
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ensino - o contexto pessoal do professor (as características da sua

personalidade e outras variáveis demográficas1) e do contexto de ensino (os

métodos de ensino2), relacionando-as com os resultados das aprendizagens
dos alunos. Circunscritos nesta orientagão, sem focar afinal um dos aspectos

essenciais do ensino -

a actividade produzida no seu seio -, estes estudos

não foram conducentes quanto å obtengão de resultados substantivos3

(Carreiro da Costa, 1991; Medley, 1979). Foi a aproximagão ao núcleo central

da actividade de ensino, realizada com recurso â metodologia de observagão,

que permitiu aos investigadores iniciarem a análise descritiva das formas de

participagão do professor e dos alunos na aula e, a partir de posteriores

ensaios correlacionais e experimentais, viabilizarem a construgão de um

conhecimento mais consistente sobre alguns dos indicadores observáveis da

qualidade do ensino. Neste movimento assumiu grande importância a

investigagão processo-produto. Com a ajuda deste modelo de estudo, foi

possível enunciar inventários de condigôes e factores do ensino associadas â

promogão dos resultados de aprendizagem dos alunos, nomeadamente de

características da actuagão do professor e das situagôes educativas por ele

criadas (Brophy & Good, 1986; Carreiro da Costa, 1991; Rosenshine, 1979;

Rosenshine & Stevens, 1986). A partir de então, os estudos procuraram

verificar a viabilidade da generalizagão dessas condigôes e factores,

considerando, numa significativa extensão, várias características contextuais.

Este esforgo permitiu constatar que muitos desses indicadores eram

especííficos do contexto em que se desenvolviam (Carreiro da Costa, 1991).

Paralelamente, alguns investigadores argumentaram que esses resultados

eram sobretudo constatagôes, pouco adiantando para a interpretagão do

1 Variávels de presságio

2 Varíâvels de programa

3 Relativamente âs caracterlsticas da personalidade do professor Bloom (1981) pôde verificar que estas apenas explicavam 5% da variância dos

resultados de aprendizagem dos alunos. Rosenshine (1979) atribuiu este resultado ao facto dos estudos sobre os efeitos da personalidade do

professor se basearem em percepgOes de peritos sobre as caracterlsticas e não na observacao directa dessas características e considerou que os

fracos resultados da comparacao da eficacia dos métodos de ensino se justificavam por dificuldades metodolôgicas. nomeadamente do facto da

unidade de análise tomada pelos estudos que os produziram serem os alunos e nâo os professores, o que teria permitido aumentar a sua base de

amostragem e assim a consistência de alguns dos resultados encontrados.
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significado das suas relagôes com o sucesso das aprendizagens (Clark &

Peterson, 1986; Doyle, 1979, 1986; Shulman, 1986a).

Ambas as limitagôes implicaram que a investigagão ampliasse o sentido do

movimento até então assumido para, por um lado, iluminar as determinantes

contextuais4 daquelas relagôes (Doyle, 1979, 1986) e, por outro, analisar

alguns elementos de mediagão, onde se destacaram as perspectivas dos seus

intervenientes5 - (Clark & Peterson, 1986, Wittrock, 1986). Em consequência

disso, outros factores e condigôes têm sido aduzidos para a delimitagão do

significado da qualidade do ensino, agora com a dificuldade acrescida de

serem cada vez menos normativos, pela sua expressão individual e contextual.

Neste movimento encontram-se vários períodos críticos que correspondem

a modelos diferentes de conceptualizagão e análise da actividade de ensino

(Shulman, 1986a). Não obstante o antagonismo com que, por vezes, têm sido

apresentados, entendemos estes modelos como fazendo parte de um sô

processo. Neste capítulo testemunharemos dois contributos significativos para

o conhecimento da qualidade do ensino: a investigagão processo-produto e a

investigagão sobre a ecologia da sala de aula.

1. O CONTRIBUTO DA INVESTIGAQÃO PROCESSO-PRODUTO NO ENSINO

DE "OUTRAS ÁREAS DlSCIPLINARES"6

Entre os modelos que emergiram na investigagão em ensino, aquele que se

reporta å investigagão processo-produto tem um significado especial.

Esta importância deve-lhe ser atribuída, fundamentalmente, por duas ordens

de razôes. Em primeiro lugar porque possibilitou aos investigadores, pela

primeira vez, familiarizarem-se com a "vida na aula"7. Depois, porque o fez

descrevendo de forma objectiva as suas diferentes expressôes, evidenciando a

4 A ecologia da sala de aula

5 0 pensamerrto do aluno e o pensamento do professor.

6 Ao longo do texto da dissertapâo utilizaremos esta expressâo para nos referirmos â investigagâo que tem incidido sobre o e

noutras disciplinas que n3o a da educacâo flsica

7 Para referir uma expressao de Jackson (1991(19681) cara â generalidade dos investigadores do ensino das diferentes orientaîOes
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importância do ensino e do professor na actividade educativa. Desta forma, a

investigagão processo-produto é actualmente, reconhecida pela informagão

que tem produzido acerca das condigôes e factores relativos â intervengão do

professor e â participagão dos alunos na aula, associados ao êxito das

aprendizagens (Clark & Yinger, 1979; Dunkin e Bidlle, 1974; Shulman,

1986a). Uma informagão que permitiu estabelecer um conhecimento sobre o

ensino, classificado, hoje, de proposicional (Fenstemacher, 1994), e que

retrata os modos de intervengão a que um vasto conjunto de professores, em

diversas latitudes e contextos, recorrem para optimizar as aprendizagens dos

seus alunos.

Outro contributo deste modelo de investigagão prende-se com o facto de ter

evidenciado o carácter multidimensional do ensino, por via do reconhecimento

da sua singularidade e complexidade prôprias (Carreiro da Costa, 1988, 1991;

Doyle, 1986; Piéron, 1988, 1993; Siedentop, 1983a, 1991), o que, mal-grado

algumas iniciativas que insistem na generalizagão padronizada dos modos de

intervengão tidos por eficazes, fez imperar a ideia da necessidade de adaptar a

sua utilizagão ås circunstâncias de cada situagão de ensino (Brophy & Good,

1986; Carreiro da Costa, 1991; Medley, 1979; Piéron, 1999; Siedentop, 1991).

Com algum tempo de avango relativamente å sua aplicagão ao ensino da

educagão física (Carreiro da Costa, 1995), a investigagão processo-produto

desenvolveu-se primeiro no âmbito do ensino de outras áreas disciplinares,

particularmente nas áreas do ensino da leitura e da matemática (Rosenshine,

1979). Originariamente, a vocagão deste modelo de investigagão consistia em

encontrar os comportamentos do professor que, pela sua invariância,

representassem um estilo de ensino que estivesse relacionado com a

aprendizagem dos alunos.

Neste sentido, uma compilagão sobre os primeiros resultados alcangados foi

publicada em 1971, numa síntese realizada por Rosenshine baseada num

conjunto de cinquenta estudos (Rosenshine & Furst, 1973). O produto deste

trabalho consistiu num inventário de dez características da intervengão do

professor, que se desejou representasse um modelo generalizável do ensino

9
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eficaz. Nesta súmula registaram-se aspectos como: a utilizagão de uma

linguagem clara nas apresentagôes da aula; a capacidade de variar as

actividades da aula; o entusiasmo e empenhamento do professor na sua

intervengão; a sua grande concentragão nas tarefas de aprendizagem; o facto

de criticar menos a actividade dos alunos; a capacidade de acolher e reforgar

as opiniôes dos alunos nas discussôes produzidas durante a aula; a

oportunidade concedida aos alunos para aprenderem os aspectos críticos dos

conteúdos, dedicando-lhes mais tempo de prática; a realizagão de comentários

estruturados â actividade dos alunos; a utilizagão do questionamento como

técnica de ensino; a capacidade de diagnosticar as causas das dificuldades

dos alunos.

Com a multiplicagão dos estudos processo-produto, surgiram evidências

contraditôrias da relagão entre estas variáveis e os resultados de

aprendizagem dos alunos, o que colocou em causa a validade do propôsito

deste inventário: representar um modelo geral de eficácia do ensino. Este

desencontro de resultados ficou, sobretudo, a dever-se â diversificagão dos

contextos educativos em que se realizavam os estudos, e ao facto de alguns

destes indicadores não terem continuado a ser estudados de forma sistemática

(Rosenshine, 1979). Assim, das dez variáveis propostas na síntese, as únicas

que mantiveram a sua relevância foram a tendência para os professores se

concentrarem nas tarefas de aprendizagem e as oportunidades de

aprendizagem dadas aos alunos.

A importância da consideragão ou controlo das variáveis do contexto na

variagão dos resultados sobre os efeitos do comportamento do professor

passou desde então a constituir uma preocupagão deste paradigma de

investigagão (Rosenshine, 1979). Mais tarde, Brophy & Good (1986)

identificaram como as variáveis de contexto mais importantes, o nível de

escolaridade do ensino, as características dos alunos e os objectivos e

intengôes dos professores.

Esta constatagão marcou um novo ciclo de orientagão na investigagão

processo-produto que, progressivamente, abandonou o ensejo de estabelecer

10
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um perfil de eficácia do ensino para passar a focar aspectos mais gerais da

actividade na aula, particularmente as características da actividade que é

proporcionada aos alunos e as condigôes de ensino que a elas estavam

associadas:

"Recent work has shifted from studying specific variables to look at larger
pattems...focuses on the student, particularly the content student covers or

masters, the number of minutes student is engaged in academically relevant tasks,
and the settings which promote engagement." (Rosenshine, 1979, 31)

Uma das iniciativas de investigagão onde esta evolugão se pôde representar

foi no programa de estudo Beginning Teaching Evaluation Study - BTES, um

dos mais significativos estudos processo-produto (Berliner, 1979; Brophy &

Good, 1986; Carreiro da Costa, 1991; Housner, 1990; Piéron, 1993, 1999) e de

grande inspiragão para a investigagão produzida sobre a eficácia do ensino da

educagão física (Piéron, 1999). Realizado no âmbito do ensino de outras áreas

disciplinares, este programa desenvolveu-se em três fases, através das quais

foi possível compilar evidências sobre os comportamentos mais associados ao

sucesso do ensino; caracterizar as actividades das aulas dos professores mais

e menos eficazes e particularizar a relagão entre o comportamento de ensino,

as características das tarefas e os resultados de aprendizagem dos alunos.

Cada uma das fases do BTES deu origem a um conjunto de conclusôes

distintas, mas igualmente significativas. A primeira fase constou de um estudo

correlacional. Tendo considerado diferentes anos de escolaridade e diferentes

tipos de conteúdo, um dos principais resultados desta fase do programa

consistiu em confirmar o cuidado a colocar na generalizagão do

comportamento específico dos professores na sua relagão com os ganhos de

aprendizagem, na medida em que essa relagão estaria dependente das

características contextuais consideradas, nomeadamente das matérias de

ensino e do ano de escolaridade (Brophy & Good, 1986).Contudo, nos

diferentes contextos, foram assinaladas algumas características comuns a

professores cujos alunos obtinham melhores resultados de aprendizagem que

mereceram ser assinaladas. Estes professores revelaram, simultaneamente,

maior capacidade de organizagão, de maximizar o tempo dedicado â instrugão

e de reduzir o tempo despendido na gestão da aula e no controlo da disciplina,

11
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em favor do tempo consagrado ao controlo da prática individual de

aprendizagem dos alunos (Housner, 1990). Outro resultado importante

relacionou-se com as características da actividade da aula, verificando-se
uma

correspondência significatíva entre o tempo despendido em tarefas específicas

dos conteúdos de aprendizagem e os ganhos de aprendizagem dos alunos.

A segunda fase do programa constou de um estudo etnográfico combinado

com a utilizagão de métodos quantitativos, o que permitiu que os

investigadores, com base em protocolos descritivos das características das

aulas de professores previamente classificados como mais e menos eficazes,

detectassem um conjunto de diferengas significativas na qualidade da

intervengão pedagôgica de ambos. Estas diferengas repartiram-se sobretudo

por duas problemáticas da aula: a instrugão e o clima relacional. Assim, do

ponto de vista relacional, os professores mais eficazes revelaram maior

optimismo face å aprendizagem dos alunos e aceitabilidade dos sentimentos

por eles expressos, sendo igualmente mais capazes de maior convivência e

democraticidade na relagão com eles, e maior capacidade de reforgar o seu

sucesso nas aprendizagens. Apresentaram, também, uma expectativa mais

elevada face â cooperagão dos alunos para consigo e com os colegas durante

a aula. No domínio da instrugão, revelaram maior capacidade de estruturagão

e individualizagão das aprendizagens, mantendo, simultaneamente, um maior

controlo sobre a prática de aprendizagem dos alunos, maior capacidade de

individualizagão da aprendizagem dos conteúdos e de responsabilizagão dos

alunos pelo progresso do seu trabalho, manifestando ainda um elevado

empenho na promogão da produtividade na aula e na participagão mais activa

dos alunos nas actividades de aprendizagem.

Como se pode verificar, os resultados desta fase do BTES, para além de

permitirem um maior nível de especificagão das diferengas entre professores

mais e menos eficazes, conduziram å inclusão de importantes características

do clima das relagôes interpessoais nessa distingão (Brophy & Good, 1986).

Relativamente â terceira fase do programa, foi introduzida uma

particularidade face ao desenho de investigagão que vinha sendo adoptado

12
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pelos estudos processo-produto que, na sua maioria, se circunscreviam ao

estudo da relagão entre os comportamentos observados nos professores e os

resultados alcangados pelos alunos, normalmente aferidos em períodos que

tinham uma décalage significativa face ao momento da observagão do

comportamento do professor e através de testes nem sempre coincidentes

com as aprendizagens realmente focadas nas aulas (Berliner, 1979). Para

ultrapassar esta limitagão, os investigadores do BTES focaram-se na análise

da relagão entre os comportamentos dos professores e os seus efeitos

imediatos no comportamento do aluno, nas situagôes de aprendizagem na

aula. De acordo com Berliner (1979), a lôgica da análise constava do seguinte:

"What a teachers does to foster learning in a particular content area becomes
important only if a student is engaged with appropriate curriculum content

Appropriate curriculum content is defined as curriculum that is logically related to
the criterion and is an easy level of difficulty for a particular student." (p. 123)

Esta ideia enraizou-se na proposta do modelo temporal de Carroll (1963,

apud Birzea, 1984), segundo a qual a possibilidade dos alunos aprenderem

está directamente relacionada com a coincidência entre o tempo

disponibilizado pelo professor para esse efeito e o tempo que cada aluno

necessita. Assim, a análise do tempo dedicado â aprendizagem dos conteúdos

específicos de aprendizagem (allocated time), do tempo passado pelos alunos

na actividade de aprendizagem (engaged time) e, nomeadamente a qualidade

com que o faziam (academic learning time8 -

ALT) constituíram importantes

enfoques desta fase do estudo. As conclusôes permitiram constatar uma forte

relagão entre os resultados dos alunos e a qualidade da sua actividade de

aprendizagem - o tempo de prática (ALT) que Ihes era proporcionado .

Em relagão ao contributo que a actividade na aula teve para os resultados

de aprendizagem dos alunos, o estudo permitiu ainda destacar positivamente

outros aspectos importantes do ensino: o ritmo imprimido â actividade na aula

e o facto de os conteúdos serem apresentados de forma contígua - em

8 O ALT pode ser definido como o tempo em que o aluno está envolvido na tarefa de aprendizagem cumprindo os critérios de execucåo e

concretizando-a com um elevado nlvel de sucesso (Piéron, 1993).
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pequenos passos; o enfoque dos professores nas aprendizagens; o nível de

responsabilizagão dos alunos pelo
trabalho de aprendizagem e a frequência do

feedback pedagôgico utilizado pelos professores foram
considerados aspectos

decisivos nesse contributo.

Como factores influentes na maximizagão do nível de sucesso dos alunos

durante as tarefas de aprendizagem, foram ainda identificados: o grau de

estruturagão das aulas; a clareza das directivas do professor sobre as tarefas;

o facto do professor proporcionar mais indicagôes
na fase prévia â actividade

prática de aprendizagem (apresentagão das actividades).

Para o empenhamento dos alunos nas tarefas de aprendizagem, os

aspectos da actividade da aula que se revelaram mais significativos foram as

interacgôes dos professores com os alunos focadas na aprendizagem,

nomeadamente as informagôes proporcionadas acerca dos conteúdos de

aprendizagem, a observagão e supervisão do trabalho dos alunos, e o

feedback pedagôgico.

Os resultados que caracterizaram este programa de investigagão assumiram

assim uma dupla contribuigão para a investigagão processo-produto. Por um

lado reforgaram as evidências que já haviam sido produzidas em estudos

processo-produto anteriores, revelando mesmo com mais evidência a

importância de outros aspectos da intervengão do professor que até aí haviam

sido tenuamente contemplados (a dimensão do clima das relagôes

interpessoais). Por outro lado, o programa inovou a prática deste modelo de

investigagão, introduzindo várias dimensôes da actividade do professor e dos

alunos na aula que passaram a ser utilizados como indicadores de sucesso do

ensino, particularmente o ALT.

Desde então, o ALT passou a ser conotado com a nogão de oportunidades

dadas aos alunos para aprenderem os conteúdo críticos (student opportunity to

learn criterion materials) e, em muitos estudos, a representar a eficácia do

ensino (Berliner, 1979; Carreiro da Costa, 1988, 1995; Piéron, 1993, 1999;

Siedentop, 1983a, 1991). O sucesso desta variável veio reforgar, não sô a

atengão dedicada å actividade dos alunos como variável mediadora entre os
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comportamentos do professor e os resultados de aprendizagem dos alunos,

mas também a forma como os comportamentos de ensino condicionavam

directamente esta actividade.

Com efeito, apesar da sua relevância, o ALT não foi assumido como um

indicador isolado da qualidade do ensino. De acordo com as prôprias

conclusôes do programa de investigagão do B7ES, estão-lhe associados um

vasto conjunto de factores relacionados com as características do

comportamento de ensino do professor que são, em grande parte,

responsáveis pelas condigôes de maximizagão do ALT, mesmo nas

circunstâncias em que se considera que o comportamento do professor e dos

alunos se influenciam reciprocamente (Doyle, 1986)9.

Neste contexto, um dos grandes contributos do BTES foi ajudar a encontrar

um conjunto de princípios de ensino que deram origem ao conceito de "ensino

dirigido" ou "ensino estruturado" (direct instruction) (Housner, 1990). Foram

várias as propostas de modelos de direct instruction. A sua característica

comum revelava um ensino focado na aprendizagem, com um elevado nível de

estruturagão dos conteúdos e dirigido pelo professor.

Na origem dos modelos de direct instruction, como aliás na grande maioria

dos estudos processo-produto, os indicadores assumidos para representar o

sucesso dos alunos eram sobretudo critérios académicos. Esta tendência

conduziu alguns autores a evocar os limites da eficácia deste padrão de

ensino, nomeadamente em relagão â promogão de efeitos cognitivos

associados â criatividade ou de resultados no domínio afectivo, para os quais,

defenderam, dever ser privilegiado um padrão de ensino alternativo, como o

"ensino não dirigido" (indirect teaching) ou ensino aberto (open teaching)

(Peterson, 1979). Observagão que também tem sido contrariada como, por

exemplo, Medley (1979) que realizou uma revisão de estudos processo-

produto e constatou que, na sua grande maioria, os comportamentos que

9 Cf. o ponto 3 deste capftulo.
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favoreciam as aprendizagens dos alunos (coincidentes com os que foram

utilizados para definir o direct instruction), eram os mesmos que tinham maior

impacto no seu desenvolvimento afectivo.

Não obstante, é importante salvaguardar que este modelo apenas apresenta

um conjunto de sugestôes de ensino, sem qualquer ensejo de clamar a sua

superioridade pedagôgica-didáctica, independentemente dos contextos de

intervengão (Rosenshine, 1979). Esta cautela deve estar presente, sobretudo,

quando estiverem em causa outros efeitos educativos importantes, como o

desenvolvimento do auto-conceito, da atitude face â escola, das relagôes

sociais com os pares, da auto-condugão das aprendizagens ou níveis mais

abstractos de aprendizagem (resolugão de problemas, independência,

curiosidade) (Peterson, 1979).

Outras sínteses mais recentes sobre os resultados da investigagão no

ensino de outras áreas disciplinares e no ensino das actividades físicas, têm

permitido reforgar e distinguir estes e outros princípios e procedimentos de

ensino positivamente relacionados com os resultados de aprendizagem dos

alunos ou com o ALT (Brophy & Good, 1986; Carreiro da Costa, 1988, 1991,

1995; Doyle, 1986; Dunkin & Biddle, 1974; Piéron, 1988; 1993, 1999;

Rosenshine, 1979; Rosenshine & Stevens, 1986 Siedentop, 1983a, 1991).

Brophy & Good (1986) realizaram uma análise dos estudos processo-

produto mais significativos desenvolvidos no ensino de outras áreas

disciplinares, na qual, os autores expôem um conjunto de conclusôes sobre as

características mais gerais da eficácia do ensino que designaram por "ensino

activo" ("active teaching"), conceito equivalente â nogão de direct instruction

(Siedentop, 1991). De acordo com estes autores, as características gerais do

ensino eficaz ou dos efeitos do ensino (teaching effects), traduzem-se nas

seguintes alíneas:

a) quantidade e ritmo da instrugão;

b) oportunidade para aprender/conteúdo leccionado -

os níveis de

aprendizagem estão associados â matéria leccionada durante as aulas;
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c) definigão do papel/expectativas/tempo disponível - os resultados de

aprendizagem são maximizados quando os professores percepcionam a

aprendizagem como o seu principal papel no ensino, criam expectativas

positivas sobre a aprendizagem dos alunos e Ihe destinam a maior parte

do tempo da aula;

d) gestão da aula/tempo empenhamento dos alunos - o nível de

empenhamento dos alunos está associado aos resultados de

aprendizagem e depende da qualidade da organizagão e gestão que o

professor realiza nas actividades da aula, particularmente na forma como

garante um ambiente de aprendizagem, gerindo com regularidade o fluxo

da aula, com transigôes curtas e ordenadas, perdendo pouco tempo na

gestão da atengão ou das resistências dos alunos;

e) sucesso consistente/yAcadem/c Learning Time -

uma aprendizagem

eficaz depende da possibilidade de os alunos se envolverem em

actividades adequadas ao seu nível de dificuldade, mantendo uma

contínua progressão na aprendizagem com elevadas taxas de sucesso;

f) ensino activo - os alunos aprendem mais em situagôes em que os

professores supervisionam a sua actividade de aprendizagem (face a

situagôes em que trabalham por si prôprios), em aulas massivas (whole

class) ou organizadas em pequenos grupos, em que o professor

apresenta a informagão demonstrando e revendo o seu conteúdo com os

alunos, supervisionando de forma sistemática a prática subsequente dos

alunos, nomeadamente recorrendo ao feedback pedagôgico.

Para além do reforgo que apresenta relativamente å explicitagão dos

comportamentos de ensino eficazes do BTES e do direct instruction (tal como

foi apresentado por Rosenshine (1979)), a síntese que acabamos de

apresentar introduz a evidência de dois aspectos importantes na definigão da

qualidade do ensino: por um lado, inclui a referência a indicadores associados

âs percepgôes dos professores; por outro, ressalta a importância do ALT e a

forma como está associado aos comportamentos de ensino do professor.
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As sínteses que até aqui elegemos para representar os principais resultados

da investigagão processo-produto, permitiram-nos referenciar um apreciável

conjunto de indicagôes objectivas sobre o modo mais eficaz de estruturar o

ensino. Alguns autores têm realizado sínteses semelhantes, mas relacionando

estas indicagôes com as diferentes dimensôes do ensino .

Soar & Soar (1979) conceberam um modelo para organizar os resultados a

que chegaram em vários estudos que produziram. Este modelo reproduzia

uma estrutura de factores com alguma independência entre si que explicavam

distintos comportamentos de eficácia dos professores. Na base desse modelo

foram consideradas duas grandes áreas de intervengão do professor: o clima

emocional (emotional climate) e a gestão do professor (teacher management).

Apesar de salvaguardarem que a independência entre as duas fungôes não

tinha uma correspondência directa no pensamento dos professores, os autores

encontraram nesta estruturagão uma forma útil para identificar o ensino eficaz

e ultrapassar alguns equívocos conceptuais anteriores, nomeadamente o de se

confundir um ensino mais estruturado (tal como proposto no direct instruction)

com um clima emocional negativo:

"Our early work indicated, however that classrooms with positive emotional tone

either may be tightly organized and teacher directed (as typical contingency-
management classroom is), or may have little organization or task direction...thus it

seems important to distinguish emotional climate from management and control."

(Soar&Soar, 1979, 99)

Neste modelo, a gestão do professor assume três fungôes: gestão do

comportamento dos alunos; gestão das tarefas de aprendizagem; gestão do

processo de pensamento dos alunos. A primeira fungão reporta-se ao controlo

do movimento físico dos alunos, å frequência de socializagôes dos alunos e å

fluidez dos agrupamentos. A segunda, diz respeito â selecgão e

implementagão das tarefas de aprendizagem na aula, nomeadamente o grau

de controlo que o professor exerce sobre elas. A gestão do processo de

interverajâo pedagôgica reportam-se a diferentes fura;Oes de ensino dirigidas para diferentes propôsitos da aula
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pensamento refere-se ao grau de liberdade que é concedido aos alunos na

exploragão das ideias relacionadas ou divergentes com os objectivos da aula.

O clima emocional representa a valência do afecto expresso pelo professor e

pelos alunos.

Recorrendo a uma reconceptualizagão das fungôes de ensino propostas

para o caso específico da educagão física (Siedentop, 1983a) e com base nos

resultados de catorze importantes estudos ou revisôes de estudos realizados

no ensino de outras áreas disciplinares, Carreiro da Costa (1991) realizou uma

síntese da caracterizagão dos professores mais e menos eficazes quanto ao

desempenho das fungôes de instrugão, organizagão, gestão da disciplina e

gestão do clima relacional.

A primeira dimensão reporta-se å intervengão do professor relacionada com

a introdugão e acompanhamento das actividades de aprendizagem. A

dimensão organizagão relaciona-se com o controlo da vida material da classe,

nomeadamente a gestão do tempo de aula, a gestão dos espagos e materiais

e a gestão da classe. A dimensão disciplina diz respeito â promogão e controlo

do comportamento apropriado dos alunos. Finalmente, a dimensão clima

relacional representa a intengão de promogão de um ambiente caloroso nas

relagôes entre o professor e os alunos, dos alunos entre si e dos alunos com

as tarefas de aprendizagem.

2. A Investigacão Processo-Produto no Ensino da Educaqão

FÍSICA

O estudo sobre a eficácia do ensino da educagão física tem seguido um

percurso que replica a evolugão registada na investigagão sobre o ensino de

outras áreas disciplinares (Carreiro da Costa, 1995).

Nesta área, os estudos de tipo descritivo são muitos e diversificados,

permitindo aceder a um conhecimento bastante amplo sobre aquilo que se

passa nas aulas de educagão física. Um exemplo importante desta categoria

de estudos foi o projecto do Video Data Bank Project, iniciado em 1971 no

Teachers College com o fim de descrever objectiva e detalhadamente os

acontecimentos de ensino e aprendizagem e a relagão entre ambos, tal como
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ocorrem no seu ambiente natural (Anderson, 1978). Este projecto culminou

com a publicagão de uma síntese dos resultados mais significativos nos

domínios da caracterizagão do comportamento dos alunos (Costello &

Laubach, 1978), do comportamento do professor (Anderson & Barette, 1978),

da interacgão entre ambos (Cheffers & Mancini, 1978), do feedback

pedagogico (Fishman & Tobey, 1978) e das transacgôes de comunicagão
entre

o professor e o aluno (pedagogical moves) (Morgenegg, 1978). Outro exemplo

é protagonizado por Piéron (1988, 1999) que tem tido a oportunidade de

sintetizar os principais resultados de estudos orientados por si e por outros

autores, e retratar o que hoje se conhece acerca de como actua o professor e

os alunos, como se processa a interacgão entre ambos e de como é realizado

o controlo da classe.

Foram, no entanto, os resultados dos estudos processo-produto que

forneceram indicagôes directas sobre a eficácia do ensino. A realizagão destes

estudos em educagão física confrontou-se com dificuldades particulares que

condicionaram a adopgão de desenhos mais modestos dos que haviam sido

implementados para o estudo do ensino de outras áreas disciplinares, o que

motivou o recurso å utilizagão preferencial das unidades experimentais de

ensino (experimental teaching units - ETU) (Piéron, 1995a), ou estudos de

pequena escala (small scale studies) (Siedentop, 1991). Com efeito, para além

dos custos que acarretava a realizagão de estudos em situagão real (Piéron,

1999), as particularidades dos conteúdos de ensino em educagão física

colocavam dificuldades de avaliagão dos ganhos de aprendizagem (Carreiro da

Costa, 1988). Correspondendo a uma simplificagão das condigôes reais de

ensino, pela redugão do tempo, número de alunos, conteúdos de

aprendizagem e outros elementos contextuais, estes estudos permitiram

realizar alguns trabalhos que, de outra forma, não teriam sido viáveis.

As características desta opgão metodolôgica colocaram, no entanto,

algumas dificuldades relacionadas com os seus resultados. Por um lado,

reduziram a possibilidade de os generalizar (Graham, 1983). Por outro, o

escasso tempo de ensino considerado originou que algumas das suas

conclusôes contrariassem os resultados no ensino de outras áreas
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disciplinares (Piéron, 1995a). Estes problemas obrigaram a estudos mais

significativos que vieram, posteriormente, a assumir uma configuragão muito

prôxima do contexto de ensino real.

Tal como no ensino de outras áreas disciplinares, os estudos realizados

segundo este desenho assumiram dois tipos de propôsitos: uma finalidade

correlacional ou uma intengão comparativa.

Um dos elementos decisivos na produgão de dados nos estudos sobre a

eficácia do ensino foi o academic learning time -

physical education (ALT- PE)

(Siedentop, 1983b; Siedentop, 1991; Parker, 1989) ou o tempo funcional

(functional time) (Metzler, 1989). Esta variável, adaptada do programa de

investigagão BTES (Berliner, 1979), foi assumida no seu valor preditivo face

aos resultados de aprendizagem dos alunos (Silverman, Deviller & Ramirez,

1991), conduzindo os autores a considerarem-na suficientemente válida para

ser utilizada em substituigão destes últimos (Siedentop, 1991). Entre outras

vantagens, esta variável permitiu ajustar o critério de eficácia å natureza dos

estudos conduzidos através de unidades experimentais de ensino que, como já

referimos, limitavam a ocorrência de efeitos de longo prazo nas aprendizagens

dos alunos.

Paralelamente, e como equivalente do ALT-PE, foi conceptualizada uma

outra medida de sucesso do empenhamento dos alunos na tarefa designada

por opportunity to respond (OTR) (Siedentop, 1991; van der Mars, 1996), a

qual traduz a frequência dos ensaios bem sucedidos dos alunos por unidade

de tempo. Esta nova variável é particularmente útil para medir o

empenhamento dos alunos em tarefas de tipo acíclico, as quais,

frequentemente, constituem o objecto de aprendizagem em educagão física.

Para além do ALT, foram também importadas do ensino de outras áreas

disciplinares outras categorias do tempo, utilizadas para a análise da gestão do

tempo de aula, nomeadamente o tempo útil, o tempo disponível para a prática

(allocated time) e tempo de empenhamento (engaged time).

Numa apreciagão geral dos resultados obtidos, é hoje possível afirmar que a

actividade de ensino em educagão física melhora as aprendizagens dos alunos
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(Piéron, 1999), não obstante os resultados de alguns estudos iniciais terem

contrariado esta indicagão (Piéron & Piron, 1981; Yerg, 1977, apud Yerg, 1981,

Yerg, 1981). Nestes estudos, conduzidos sob o formato de ETUs, o tempo de

ensino considerado foi muito reduzido, pelo que se pode argumentar que este

terá sido um factor limitador da influência de todas as variáveis de processo

nas aprendizagens dos alunos (Piéron, 1999). A favor deste argumento, alguns

trabalhos mostraram que a influência dos comportamentos dos intervenientes

na aula poderia ser significativamente maior se o tempo de ensino
considerado

nos estudos fosse maior (De Knop, 1983; Silverman 1985). Duas

investigagôes, particularmente representativas pela dimensão das suas

amostras, do tempo de ensino analisado e do número de variáveis de ensino-

aprendizagem consideradas (Carreiro da Costa, 1988; Phillips & Carlisle,

1983), compararam professores mais e menos eficazes e verificaram

diferengas acentuadas na qualidade da sua intervengão e nas características

das aulas por eles conduzidas.

2.1 O Significado das Variáveis do Tempo de Aula

Estudos descritivos demonstraram que o tempo despendido nas actividades

de organizagão e de instrugão (referente å apresentagão das actividades ou â

sua apreciagão/avaliagão) nas aulas de educagão física se estima entre

metade e cerca de dois tergos do tempo de aula, restando uma parcela de

cerca de um tergo a metade do tempo de aula para actividade prática de

aprendizagem dos alunos (Siedentop, 1991 )11. Em Portugal, os estudos

indicam que esta última categoria ultrapassa largamente os 50 % (Carreiro da

Costa, 1988, Diniz, 1997, Januário, 1992).

Alguma investigagão tem revelado que a gestão do tempo de aula nem

sempre se associa å eficácia das aprendizagens, verificando-se que padrôes

1 1 Deve atender-se a que estes dados sâo gerais e sujeitos a variacao em fungao das caracterlsticas dos conteúdos de ensino (no caso do tempo

de organizagâo e de instrugâo) e, em cada conteúdo. â posi?âo relativa das aulas ao longo das unidades de ensino (no caso do tempo de

instrufâo) (Metzler, 1989).
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semelhantes de gestão do tempo de aula podem condicionar diferentes

oportunidades de aprendizagem (Diniz, 1997), ou que as categorias do tempo

útil e do tempo disponível para a prática não se apresentavam estatisticamente

relacionadas de forma significativa com o sucesso de aprendizagem dos

alunos (Carreiro da Costa, 1988; Metzler, 1983; Phillips & Carlisle, 1983).

Contudo, numa análise comparativa entre duas classes de professores,

obtidas segundo o critério de eficácia baseado na evolugão qualitativa dos

alunos (professores mais e menos eficazes), Carreiro da Costa (1988) verificou

que os professores mais eficazes revelaram valores mais elevados de tempo

útil e de tempo disponível para a prática.

O tempo que o aluno passa na tarefa, sô por si, também não se tem

revelado um factor de diferenciagão entre os professores mais e menos

eficazes. Com efeito, se considerarmos apenas este tempo sem analisar o

nível de sucesso, a especificidade ou carácter apropriado com que o aluno

realiza a actividade, verificamos que aquele nem sempre é superior nos

professores mais eficazes (Carreiro da Costa, 1988; Graham et al., 1983; Diniz,

1997). A relagão estatística entre a dimensão temporal das actividades da aula

e o sucesso de aprendizagem dos alunos sô se efectivou quando se

considerou a dimensão da qualidade da utilizagão ou do aproveitamento desse

tempo, ou seja, do ALT-PE ou medida equivalente (Ashy, Lee & Landin, 1988;

Buck, Harrison & Bryce, 1991; Graham, Soares & Harrigton, 1983; Phillips &

Carlisle, 1983; Piéron, 1982; Piéron, 1983; Silverman, 1985).

Apesar da sua grande variabilidade em fungão dos contextos e das

características das aulas (Diniz, 1997; Metzler, 1989; Siedentop, 1991), os

dados sobre o ALT-PE vieram valorizar a qualidade do tempo de prática sobre

a sua quantidade (Silverman, 1991), e enfatizar a forma como, na aula, esse

tempo é gerido pelo professor e aproveitado pelo aluno para se empenhar com

sucesso na realizagão das tarefas de aprendizagem. Eldar, Siedentop & Jones

(1989) analisaram o perfil de intervengão pedagôgica de professores

classificados como especialistas e confirmaram que era através da forma como
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geriam a aula que facultavam quantidades muito elevadas de ALT-PE aos

seus alunos.

Estes e outros comportamentos dos professores têm sido evidenciados pelo

seu vantajoso contributo para o sucesso dos alunos. Para a sua apresentagão,

adoptaremos a taxonomia das dimensôes de ensino já utilizadas por Carreiro

da Costa (1991) e por Siedentop (1983a). Seguindo esta classificagão,

observamos que foi nas dimensôes de instrugão e organizagão/gestão onde

surgiram maior número de evidências sobre a eficácia no ensino da educagão

física.

2.2 Indicadores de Eficácia na Dimensão Instrugão

Em relagão â dimensão instrugão, os resultados que a investigagão tem

produzido têm-se repartido, fundamentalmente, pelas características da

apresentagão da tarefa e da utilizagão do feedback pedagôgico (Carreiro da

Costa, 1995; Piéron, 1995a, 1999).

Relativamente â primeira, os estudos indicam claramente que, mais do que

uma medida quantitativa da apresentagão da tarefa, o que está em causa para

a aprendizagem dos alunos é a qualidade na realizagão desta tarefa. Com

efeito, apesar de numa comparagão dos resultados descritivos se ter verificado

que os professores mais eficazes despendiam mais tempo nesta actividade,

não foram encontradas diferengas, estatisticamente significativas, face ao

ensino dos professores menos eficazes (Piéron & Piron, 1981; Phillips &

Carlisle, 1983; Yerg 1981; Yerg & Twardy, 1982). Foi apenas quando se

compararam as características com que os professores o faziam, que os

efeitos na aprendizagem se revelaram. Isso verificou-se em relagão å utilizagão

da demonstragão ou informagão audio-visual (Carreiro da Costa, 1988; De

Knop, 1983; Werner & Rink, 1989), ao carácter apropriado ou de correcgão da

informagão produzida (Carreiro da Costa, 1988; Phillips & Carlisle, 1983) e å

sua especificidade (Carreiro da Costa, 1988; Werner & Rink, 1989).

Apesar das reservas com que é habitual referenciar-se o valor de eficácia do

feedback pedagôgico para o sucesso nas aprendizagens (Graham, 1983;
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Piéron, 1988, 1995a, 1999; Carreiro da Costa, 1995), o balango que podemos
fazer é francamente favorável ao reconhecimento do seu contributo positivo

(Carreiro da Costa, 1988; De Knop, 1983; Piéron & Piron, 1981; Piéron, 1983;

Yerg, 1981, Yerg & Twardy, 1982), nomeadamente e uma vez mais, quando se

considera a qualidade com que é utilizado (Carreiro da Costa, 1988). No que

conceme â sua qualidade, esta variável parece revelar-se particularmente

importante quando é formulada de forma específica e positiva (De Knop, 1983;

Carreiro da Costa, 1988) e de forma apropriada (Carreiro da Costa, 1988). As

diferengas entre os professores mais e menos eficazes na utilizagão do

feedback pedagôgico podem ainda encontrar-se ao nível do seu objectivo e

direcgão, nomeadamente pelo facto de os mais eficazes utilizarem mais

prescrigôes e avaliagôes da actividade dos alunos, revelando maior

capacidade de individualizagão nas intervengôes (Carreiro da Costa, 1988).

2.3 Indicadores de Eficácia na Dimensão Gestão

A dimensão da organizagão diz respeito â gestão da vida material da classe,

actividade que, sendo imprescindível ao bom funcionamento da aula, deve ser

minimizada na sua duragão, por forma a que o tempo de prática seja

maximizado. Dada a complexidade da logística das aulas12, na educagão física

este desiderato ganha um significado particular.

Birdweel (1980, apud Siedentop, 1991) verificou que o aumento das

oportunidades de prática (ALT-PE) estava altamente associado ao aumento da

eficácia dos comportamentos de gestão dos professores.

Contudo, os dados sobre as diferengas de comportamento de gestão dos

professores mais e menos eficazes com significado estatístico, parecem

restringir-se ao nível da gestão do tempo na manipulagão do material, que é

menor e menos frequente nos professores mais eficazes (Carreiro da Costa,

1988). Embora não o tenha feito na base das diferengas estatisticamente

12 Assocíada â tipologia dos espacos, dos equipamentos e da sua utilizafâo; e âs caracterlsticas da organizagão dos alunos e da sua

movimentafão na aula
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significativas, Carreiro da Costa observou ainda que os professores mais

eficazes utilizavam uma maior diversidade de contextos organizativos e davam

maior preponderância temporal â actividade massiva em grupos e recíproca.

Considerando que desta forma, estes professores se confrontam com uma

complexidade organizativa maior, este dado revela também uma maior

capacidade geral de gestão. Com efeito, a variagão dos contextos

organizativos implica uma diversificagão do agrupamento dos alunos e da sua

distribuigão no espago lectivo e, portanto, uma maior capacidade de utilizagão

de diferentes formas de organizagão e gestão da actividade.

Os dados descritivos sobre a forma como os alunos ocupam o tempo na

aula permitem-nos retirar algumas indicagôes acerca da eficácia dos

procedimentos organizativos dos professores. Phillips & Carlisle (1983)

verificaram que o empenhamento dos alunos dos professores mais eficazes,

era cerca de três vezes superior ao dos professores menos eficazes. Esta

dificuldade foi relacionada com a morosidade das rotinas de chamada,

formagão de grupos, transigôes de actividade e gestão de equipamentos e

espago, que se estimou ocuparem entre 15 e 20 % do tempo de aula

(Siedentop, 1991) e com a espera dos alunos (Costello & Laubach, 1978).

Um dos aspectos tido como importante para um gestão eficaz do tempo da

aula está associado â forma como os professores se preparam, conjuntamente

com os seus alunos, para a utilizagão das rotinas organizativas da aula

(actividades preliminares, gestão das transigôes, gestão da prática, regras

gerais e encerramento). Fink & Siedentop (1989) observaram que os

professores eficazes despendiam algum tempo, no início do ano lectivo, a

preparar os seus alunos na utilizagão destas tarefas. Estes professores

descreveram claramente as rotinas, praticaram-nas e corrigiram-nas como se

de um conteúdo de ensino se tratasse.

2.4 Indicadores de Eficácia na Dimensão Disciplina
Relativamente å dimensão disciplina, são inexistentes os estudos

correlacionais ou comparativos centrados directamente sobre a intervengão do

professor.

26



QUALIDADE DO ENSINO

No ensino de outras áreas disciplinares tem-se observado que os

professores mais eficazes assumem uma intervengão preventiva, evitando a

ocorrência de comportamentos desviantes e fora da tarefa e, quando têm que

reagir aos alunos, procuram reorientar a sua atengão. Os professores menos

eficazes actuam sobretudo reagindo aos comportamentos de indisciplina, de

forma remediativa, pública e interrompendo a actividade da aula (Carreiro da

Costa, 1991).

No âmbito do ensino da educagão física, contamos apenas com os estudos

descritivos, que forneceram um retrato geral das características das aulas de

educagão física nesta matéria, e com os que compararam as características da

actividade dos alunos com maior e menor sucesso nas aprendizagens,

permitindo recolher algumas indicagôes indirectas do sentido de eficácia da

intervengão do professor.

De acordo com Siedentop (1991), a maior parte da investigagão indica que,

em educagão física, os comportamentos inapropriados se caracterizam por

uma maior frequência de comportamentos fora da tarefa do que por

comportamentos desvio. Estes últimos constituem mesmo uma categoria de

comportamentos com fraca expressão.

Retomando o estudo de Carreiro da Costa (1988), verificamos que a

comparagão entre três grupos de alunos face å sua progressão absoluta na

aprendizagem (alunos que regrediram, que progrediram menos e que

progrediram mais) indica a existência de diferengas importantes relativamente

aos comportamentos fora da tarefa (envolvimento em actividade motora

distinta da proposta) e desviantes (comportamentos de infracgão âs normas e

regras estabelecidas para a aula). Com efeito, os alunos que incorreram em

maior número de comportamentos desviantes foram aqueles que regrediram

relativamente â medida de sucesso. Os alunos que progrediram menos

revelaram uma duragão destes comportamentos e de comportamentos fora da

tarefa acima da média dos alunos observados, enquanto que os alunos que

mais progrediram se caracterizaram por terem um comportamento fora da

tarefa com duragão abaixo desse valor. Estes resultados são claramente

27



Problemática

indicativos de que existe uma relagão negativa entre o sucesso nas

aprendizagens e os comportamentos de fuga â actividade proposta,
ou mesmo

de perturbagão da aula. Se considerarmos que a parte significativa dos

professores dos alunos que mais progrediram se encontram entre os

professores que se revelaram mais eficazes e que metade dos professores

menos eficazes foram os professores dos alunos que regrediram ou

progrediram menos, podemos considerar a existência de uma provável relagão

entre a qualidade da intervengão dos professores neste domínio e o sucesso

das aprendizagens.

No único estudo realizado em Portugal sobre a indisciplina em educagão

física, Brito (1989) caracterizou a natureza dos eventos de indisciplina, as

circunstâncias em que habitualmente ocorriam e as características da reacgão

dos professores a esses episôdios. Este autor verificou que era nos períodos

de prática e de transigão que ocorriam maior número de episôdios de

indisciplina e que, por ordem decrescente de frequência, assumiam como alvo

os colegas, o material e o professor.

Este e outros estudos internacionais indicaram que o professor apenas

reage a aproximadamente metade destes eventos, o que levou os seus

autores a concluírem que a ausência de reacgão é uma das principais

características dos professores de educagão física neste domínio (Brito, 1989,

Piéron & Emonts, 1988, Hardy, 1993, apud Piéron, 1999). Um dos aspectos

que parece contribuir para isso é o facto de os professores não darem conta

dos incidentes. De acordo com Brito (1989) os professores não controlavam

visualmente a classe, adoptando um deficiente posicionamento face ao espago

lectivo e concentrando excessivamente a sua atengão nos grupos que

acompanhavam, sem manter o controlo da generalidade da classe.

Relativamente âs formas adoptadas pelo professor para reagir âs situagôes

de indisciplina, a modalidade francamente dominante consta de uma reacgão
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verbal directa, com recurso â crítica13 ao aluno (Brito, 1989), å simples

advertência (Piéron & Emonts, 1988), ou a pequenas reprimendas (Stewart,

1984, apud Siedentop, 1991).

As reacgôes mais veementes são bastante mais raras. Quaterman (1977,

apud Siedentop, 1991) verificou que, face âs pequenas reprimendas, as

reacgôes mais veementes eram realizadas numa ordem de frequência de 1

para 20.

Brito (1989) verificou ainda que eram reduzidas as vezes em que os

professores utilizavam reacgôes positivas, ou uma intervengão indirecta que

procurasse modificar o comportamento do aluno através da sua recondugão

para actividades produtivas na aula. Segundo o autor, estes dados revelaram

que os professores desconheciam as técnicas de modificagão de

comportamento, tendendo a intervir para resolver apenas os problemas no

imediato.

Apesar de retratarem somente a dimensão remediativa no tratamento dos

assuntos disciplinares na aula, deixando no desconhecimento os

procedimentos preventivos assumidos pelos professores (Siedentop, 1991),

estes resultados foram indicativos da tendência dos professores para

manifestarem algumas insuficiências na forma como lidaram com a disciplina,

nomeadamente na adopgão de medidas que Ihe permitam encarar

positivamente a questão da disciplina na aula de educagão física (e.g.,

Graham, 1992; Hellison, 1985; Siedentop,1983a, 1991). Com efeito, hoje

conhecem-se formas de prevengão e remediagão dos eventos de indisciplina

mais eficazes. No primeiro caso, tem sido referida a vantagem do

estabelecimento de um quadro de regras e normas claro no início do ano (Fink

& Siedentop, 1989) e da assungão de procedimentos de gestão da actividade

da aula (Fontana, 1985, Kounin, 1970, Siedentop, 1983a, 1991). No segundo

caso, esse benefício tem sido atribuído â adopgão de medidas primárias como

13 Reaccâo negativa, por oposicâo ao elogio
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o elogio, ou indirectas (secundárias) (Dunkin & Biddle, 1974), como por

exemplo a manipulagão da resposta do aluno, a utilizagão do grupo, ou o uso

de contratos de modificagão do comportamento (Brito, 1989, Siedentop,

1983a, 1991).

2.5 Indicadores de Eficácia na Dimensão Clima Relacional

Os aspectos mais importantes na promogão de um clima relacional positivo

estão associados a vários aspectos da vida da aula. Assim,
ao contrário do que

é habitual considerar-se, um ambiente positivo não se esgota nas

características da relagão interpessoal entre o professor e os alunos, mas está

também associado com a forma como os alunos são capazes de cooperar,

interajudar e respeitar-se mutuamente e, ainda com a maneira como se

relacionam afectivamente com os conteúdos e matéria de ensino (Siedentop,

1983a, 1991).

No ensino de outras áreas disciplinares, as diferengas entre os professores

mais e menos eficazes encontram-se sobretudo na forma como os estes se

relacionam com os alunos e estimulam o seu relacionamento com a matéria de

ensino (Carreiro da Costa, 1991). Os professores mais eficazes proporcionam

um ambiente positivo na aula, estabelecendo uma relagão com os alunos mais

humana, com maior disponibilidade e afecto. São também estes professores

que transmitem aos seus alunos um nível mais elevado de expectativas sobre

as suas capacidades de aprendizagem, variando a atengão e exigência face â

prestagão dos alunos, em fungão das suas características sociais. Os

professores menos eficazes, pelo contrário, tendem a depreciar e ridicularizar

os alunos, utilizando com mais frequência o castigo corporal ou os conteúdos

como meio de punigão.

Distintamente destes resultados, em educagão física, os estudos processo-

produto e mesmo os descritivo-analíticos fomecem poucos elementos para um

conhecimento aprofundado sobre todos estes aspectos (Siedentop, 1991).

Cheffers & Mancini (1978) procuraram observar as características desta

dimensão nas aulas de educagão física e não registaram nem situagôes de

clara ausência de reforgo ou de aceitagão das ideias e sentimentos dos alunos
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face å aula, nem situagôes de clara simpatia e empatia entre os professores e
os alunos. Estes resultados conduziram os autores a considerar a evidência de

falta de afecto nestas aulas. McLeish (1981, apud Siedentop, 1991) concluiu
no mesmo sentido.

Em grande parte dos estudos descritivos, a afectividade14 é a variável que

tem sido observada como indicadordo clima de aula (Piéron, 1999).

Provavelmente, pelo baixo valor da ocorrência dos comportamentos que a

caracterizam (Piéron, 1982) e pelo seu progressivo decréscimo ao longo dos

diferentes ciclos de escolaridade (Piéron, 1988), a afectividade não assumiu a

expressão necessária para ser considerada como um factor decisivo nos

resultados de aprendizagem dos alunos. Carreiro da Costa (1988) procurou

analisar os efeitos dos comportamentos de afectividade positiva e negativa nos

resultados de aprendizagem e verificou que esta variável não distinguia os

professores mais e menos eficazes.

Muitos dos aspectos que teoricamente podem promover o clima de aula,

estão presentes em comportamentos que normalmente se classificam noutras

dimensôes de intervengão pedagôgica. O carácter aprovativo ou desaprovativo

do feedback pedagôgico é um desses elementos, nomeadamente pela sua

fungão motivacional. Os estudos descritivo-analíticos têm permitido descrever

as percentagens relativas das valências positivas, negativas ou neutras deste

comportamento de ensino em educagão física, sem que, no entanto, se tenha

alcangado uma representagão consistente (Piéron, 1999). Não obstante,

Quarterman (1984, apud Siedentop, 1991) pôde verificar que cerca de 85 %

dos feedbacks utilizados pelos professores eram de carácter neutro (correctivo)

ou negativo.

14 Aqul traduzida pelas intervencOes de incitamento, encorajamento, elogio ou, pela negativa, crltica ironia e ameaca

31



Problemática

2.6 Eficácia no Ensino: uma competência multidimensional
na

acgão

Como pudemos observar pelos dados que acabamos de rever, há uma

elevada identidade entre os factores e condigôes propostos para
caracterizar a

qualidade do ensino em educagão física e os que têm sido diferenciados no

ensino de outras áreas disciplinares. Apesar destes
resultados serem mais

ricos e consistentes no segundo caso, em ambas as situagôes é possível

encontrar um quadro claro de indicagôes sobre um importante conjunto de

condigôes e factores associados å qualidade
do ensino.

As sínteses da investigagão processo-produto permitiram representar o

ensino eficaz como aquele que cria as condigôes que permitem maximizar as

oportunidades de aprendizagem dos alunos. Para a concretizagão deste

objectivo global, são revelados um conjunto de princípios e procedimentos de

intervengão pedagôgica repartidos por quatro dimensôes de intervengão

pedagôgica e que servem fungôes particulares dentro da aula: a apresentagão

e acompanhamento da actividade de aprendizagem, o controlo dos aspectos

organizativos da aula, a promogão e controlo da disciplina
e a promogão de um

clima relacional positivo.

Estes princípios e procedimentos correspondem a características

observadas na intervengão dos professores em vários contextos de ensino.

Como referimos para o caso do direct instruction, e ao contrário do que alguns

autores inspirados por outras correntes de estudo do ensino podem deixar

subentender (cf. Crum, 1986; Schempp, 1987), a sua compilagão em sínteses

de resultados não pretende retratar o modelo único e exclusivo da intervengão

pedagôgica eftcaz. Sendo verdade que no seu conjunto, estabelecem critérios

de eficácia do ensino, onde o tempo de prática de aprendizagem e a qualidade

com que é vivido pelos alunos constitui uma referência central, as

mencionadas sínteses salvaguardam apenas que os princípios e

procedimentos de ensino que Ihe surgem associados deverão constituir um

referencial de conhecimento pedagôgico a implementar por cada professor, em

fungão das circunstâncias (contextos) das situagôes educativas que orienta.
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Na sua variedade e extensão, essas referências adequam-se, muitas vezes,

de forma distinta â realidade do quotidiano do professor. Neste sentido, elas

devem ser objecto de apreciagão sobre a oportunidade da sua utilizagão,

decisão que apenas cabe ao professor, na sua autonomia técnica-pedagôgica

e também na sua responsabilidade social. Nesta perspectiva, tem sido

sugerido (Siedentop, 1991, Piéron, 1999) que o valor dos procedimentos de

intervengão pedagôgica não seja observado independentemente da

consideragão do seu ajustamento, em cada caso, ås características da

situagão educativa:

"(...) effective instruction involves selecting (from a larger repertoire) and

orchestrating those teaching behaviors that are appropriated to the context and to

the teacher's goals, rather then mastering and consistently applying a few generic

teaching skills." (Brophy & Good, 1986, 360)

O êxito do ensino é assim concebido na dependência da capacidade do

professor para enfrentar a complexidade das situagôes de ensino-

aprendizagem e resolver os problemas com que se depara, recorrendo a uma

utilizagão engenhosa (leia-se ajustada) das destrezas técnicas (Siedentop e

Eldar, 1989), uma competência que está muito para além da detengão das

habilidades e conhecimentos sobre a eficácia do ensino e da forma como os

professores se comportam na aula, e, ainda, como associa as decisôes sobre

quando e porquê o fazem (Medley, 1979).

Como consequência para a orientagão da intervengão pedagôgica, os

resultados da investigagão processo-produto revelam dois requisitos

importantes:

a) que o professor se identifique, conhega, se sinta e seja capaz de

implementar os princípios e procedimentos de intervengão pedagôgica

relacionados com a eficácia do ensino;

b) que o professor manifeste qualidade na sua decisão pedagôgica,

construindo solugôes de intervengão pedagôgica ajustadas ao contexto

físico e humano de cada situagão de ensino.

Estes requisitos associam o conceito de eficácia no ensino â nogão de

competência na acgão prática:
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"Teaching is seen as occurring in the social context of complex mteractions with

students, mediated by the day-to-day realities of everyday classrooms events ...

teacher competency is seen as praxis of thoughtful action" (Olivier, 1990, 186)

A perspectiva de investigagão que tem assumido este conceito de

competência de ensino é a investigagão sobre a ecologia da sala de aula

(Doyle, 1977b), cujos principais fundamentos e resultados no domínio da

educagão física passamos a enunciar.

Uma das ideias fundamentais desta perspectiva de estudo está associada

ao facto de se ter observado que o significado e fungão dos comportamentos

particulares dos professores na aula são determinados pelo contexto das

actividades que nela se desenvolvem, e que a sua fungão é contribuir para a

criagão e manutengão dos padrôes de actividade visados
na aula.

3. A ECOLOGIA daAula: PARA UMA ANÁLISE SISTÉMICA DA EFICÁCIA DO

ENSINO

A investigagão ecolôgica em educagão foi desenvolvida a partir de uma

teoria interpretativa mais geral do desenvolvimento do indivíduo: a ecologia do

desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 1987 [1979]). Esta perspectiva ...

(...) comprende el estudio científico de la progresiva acomodaciôn mutua entre un

ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos

immediatos en los que vive la persona en desarollo, en quanto este proceso se ve

afectado por las relaciones que se estabelecen entre estos entornos, y por los

contextos más grandes en los que están incluidos los entornos." (Bronfenbrenner,

1987 [1979], 40)

Uma das suas principais características é a de conceber que, o

desenvolvimento do indivíduo e o seu comportamento, não podem ser

analisados sem considerar as relagôes de reciprocidade que se estabelecem

entre ele e o ambiente em que intervém. A nogão de ambiente que aí é

argumentada não se resume ao envolvimento imediato, directo, em que o

indivíduo participa, mas integra níveis mais amplos, que Bronfenbrenner (1987

[1979]) distingue em quatro níveis de amplitude (aninhados por relagôes de

interdependência): o microsistema, o mesosistema, o exosistema e o

macrosistema. O microsistema corresponde ao nível mais restrito e traduz-se

pelo envolvimento directo em que o indivíduo intervém (e.g., sala de aula). As

componentes principais de análise do microsistema são os padrôes de
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actividade aí desenvolvidas, o papel desempenhado pelos seus intervenientes

e as relagôes interpessoais que se estabelecem. Neste nível consideram-se

não apenas as formas objectivas de manifestagão, mas também o modo como

os indivíduos que estão envolvidos nesse ambiente percepcionam as suas

propriedades, nomeadamente as tarefas ou operagôes em que participa ou

observa os outros a participar e as relagôes com os outros intervenientes. O

nível do mesosistema compreende a interacgão de influência mútua entre o

contexto em que o indivíduo opera e outros envolvimentos prôximos em que

também é habitual participar activamente (e.g., escola, família). O nível de

exosistema corresponde aos envolvimentos em que o indivíduo não se inclui

como participante activo, mas que podem afectar a sua intervengão (e.g.,

espagos de intervengão de outros indivíduos com quem está frequentemente

em interacgão nos ambientes em que participa). O nível macrosistémico

reporta-se â sub-cultura ou cultura (sistema de crengas e ideologia) que

sustenta as correspondências entre os sistemas anteriores (e.g., crengas

educativas da comunidade em que integram os envolvimentos directos e os

outros).

Transposta para a educagão, a ideia central da investigagão ecolôgica é a

de que a escola e sala de aula são organizagôes sociais complexas (Hamilton,

1983). Esta característica decorre do facto de o processo educativo se basear

numa complexa teia de relagôes entre os diferentes intervenient.es, envolvendo

interesses sociais, cujos objectivos nem sempre são compatíveis com o

trabalho académico. Acresce que a natureza de ambas as intengôes depende

das condigôes em que se desenvolve o ensino-aprendizagem, determinadas

aos níveis social, institucional, da aula ou pessoal, dos professores e dos

alunos. As tensôes geradas entre as determinantes académica e social,

associadas aos contextos que as animam, emprestam å educagão e ao ensino

uma elevada complexidade. Neste sentido, a compreensão de ambas as

actividades deve implicar uma visão integradora e sistémica das diferentes

dimensôes que as completam.

De acordo com Hamilton (1983), as vantagens da investigagão ecolôgica

assentam em quatro critérios ou orientagôes epistemolôgicas e metodolôgicas.
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Por um lado, analisa as interacgôes entre o professor e os alunos no

envolvimento físico e social em que essas relagôes se geram (microsistema).

Em segundo lugar, concebe o ensino e a aprendizagem como um processo

interactivo contínuo, mais do que uma relagão causa-efeito, e compreende-o

como um sistema que integra sub-sistemas em si mesmo. Em terceiro lugar,

analisa as atitudes e percepgôes dos professores e dos alunos,
acrescentando

ao estudo do comportamento as percepgôes dos intervenientes. Finalmente,

considera as interacgôes, não apenas nas situagôes
imediatas - escola e aula

-, mas também nas influências que sofrem de outros contextos como o

familiar, o comunitário, o cultural e o socio-econômico (níveis meso, exo e

macrosistémicos). O foco central da investigagão ecolôgica corresponde assim

â compreensão dos mecanismos da dinâmica social (ordem) que envolve a

vida em colectivo. Neste sentido, do ponto de vista ontolôgico, epistemolôgico

e metodolôgico, a investigagão ecolôgica assume uma vocagão interpretativa

(Shulman, 1986a).

O esforgo desta investigagão tem sido despendido por estudos situados em

áreas disciplinares distintas (etnografia, sociologia, psicologia, sociolinguística,

e ensino e curriculum), com diferentes enfoques e, consequentemente,

diferentes ênfases nos mencionados critérios, sendo possível diferenciar entre

as perspectivas de macro e microanálise ecolôgica (Shulman, 1986a; Hamilton,

1983).

Na primeira variante os estudos têm analisado a fungão da socializagão das

escolas, assumindo o estabelecimento educativo e os seus aspectos

organizacionais e/ou as relagôes entre a escola e a comunidade em que esta

se insere, como unidades de análise. Embora estes estudos se refiram aos

resultados académicos e å maneira como estes são comprometidos pelas

estruturas de relagão dos alunos entre si e dos professores com os alunos,

eles concentram-se sobretudo na compreensão da forma como a escola

inculca nos alunos os valores e comportamentos desejáveis å sua maturidade

social, focando o "curriculum oculto" (Hamilton, 1983). A sua atengão recai

sobre a estrutura das actividades desenvolvidas no seio da escola e os seus

efeitos socializadores. São exemplos de temáticas afins a esta orientagão, o
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estudo da socializagão dos alunos na escola, as relagôes entre a socializagão
e as aprendizagens académicas, a organizagão social da escola e as

desigualdades de oportunidades educativas, e os estudos ecolôgicos da

mudanga na escola (Hamilton, 1983).

Metodologicamente, estes trabalhos têm recorrido â etnografia, com forte

inspiragão na etnometodologia15 ou no interaccionismo simbôlico16 (Coulon,

1993), privilegiando a utilizagão de processos de recolha e análise de

informagão de natureza indutiva, e assumindo uma perspectiva iminentemente

exploratôria do estudo da aula (Delamont & Hamilton, 1984). Esta orientagão

metodolôgica é assumida em contraste com as metodologias maioritariamente

dedutivas utilizadas, por exemplo, pela linha de estudos conhecida por school

effects (Rutter, 1983; Good & Brophy, 1986), ou pela investigagão processo-

produto. Para Delamont & Hamilton (1984) a tradigão etnográfica tem como

benefícios proporcionar um acesso contextualizado e participante â conduta e

significagôes dos "informantes" e â complexidade das situagôes educativas na

sua totalidade, envolvendo a análise do contexto para além dos "muros da

escola". Nesta perspectiva criticam os estudos microanalíticos, acusando-os de

focarem apenas o sistema da sala de aula e de cairem no reducionismo de

isolar este contexto de contextos mais latos, excluindo a consideragão de

aspectos exteriores â aula (Hamilton, 1983; Delamont & Hamilton, 1984).

O objecto principal dos estudos micro-analíticos tem sido a compreensão da

gestão da dinâmica das interacgôes entre o professor e os alunos durante a

aula, considerando sobretudo o envolvimento contextual mais directo dessas

relagôes (Doyle, 1986, 1992). Na perspectiva dos seus autores, o que justifica

a diferenciagão desta linha de análise em relagão ao estudo da dimensão

15 Coulon (1993) classifica-a como uma sociologia prática ou micro-sociologia, em ruptura com a sociologia tradicional da educacão (estruturo-

funcionalista); que privilegia o indivlduo e as suas interaccOes como base da investigafâo, focando os seus etno-métodos na construcâo das suas

accOes quotidianas.

16 Teôrtca e metodologicamente muito práxima da anterior, enfatiza o processo de construcão das significacocs sociais como produtos da

actividade de interaccâo entre os indivlduos, procurando mostrar como o professor e alunos defmem as situacOes em que operam:

"L'inleractionlsme étudie (...) le monde soclal visible, tel qu'il est agi et compris par les acteurs concemés" (Coulon, 1993, 64). Distingue-se da

etnometodologia por esta suscitar uma ruptura com a ..atitude natural", ou distanciamento em relacao ao fenámeno em estudo
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escola, é o facto de as fronteiras que separam a aula da escola atenuarem os

efeitos da segunda sobre a primeira (Doyle, 1986). Não negando a importância

dos macro-factores para a aula, Doyle (1986) realga que a natureza dos

contactos que se estabelecem entre os professores e os alunos dentro da
sala

de aula envolvem propôsitos e processos que diferem daqueles que ocorrem

fora da aula, na escola e na comunidade. Aspectos como a duragão dos

contactos, a familiaridade que se gera entre professor e alunos, o conteúdo

subjacente a essas relagôes e a intencionalidade que Ihes preside são

exemplos que distinguem ambos os níveis de análise. Por outro lado,

argumenta que, raramente, a investigagão sobre a escola tem analisado o

trabalho na sala de aula e vice-versa, o que se reflecte na carência de

informagão que permita estabelecer um quadro conceptual claro sobre a forma

como as práticas escolares influenciam as da sala de aula.

Têm sido relatadas pelo menos duas orientagôes que privilegiam a análise

microsistémica. Uma delas enfatiza a abordagem pedagôgica das situagôes

educativas, para esclarecer os fenômenos do ensino (Doyle, 1986) e do

currículo em acgão (Doyle, 1992), analisando o efeito ecolôgico da gestão da

complexidade inerente âs relagôes dinâmicas entre os sistemas de tarefa na

sala de aula (Doyle, 1977a, 1986, 1992; Siedentop, 1991; Hastie & Siedentop,

1999). Embora realce a importância do processo social da aula, este enfoque

também valoriza a actividade de aprendizagem dos conteúdos e a

consequente utilizagão das medidas de eficácia no ensino (Doyle, 1986). Uma

diferenciagão que encontramos neste tipo de estudos face aos estudos de

inspiragão sociolágica e antropolôgica, corresponde ao facto de alguns

trabalhos não se restringirem å utilizagão da tradigão etnográfica, e ensaiarem

formas combinadas de análise indutiva e dedutiva, recorrendo por isso â

metodologia de observagão sistemática, ainda que fundamentada em

anteriores análises indutivas (Siedentop, 1988).

A segunda orientagão microanalítica tem-se focado na problemática da

socio-linguística (Cadzen, 1986). Os trabalhos aí produzidos versam a natureza

interactiva dos discursos utilizados (classroom discourse), privilegiando as

análises etnográfica da comunicagão ou etnomedotolôgica da conversagão da
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aula, orientando-se para o estudo de várias temáticas: as características das

estruturas de participagão utilizadas; da tipologia do discurso do professor; a

sua relagão com diferengas culturais e de tratamento; com a interacgão entre

pares; e com as aprendizagens dos alunos (Cadzen, 1986).

A perspectiva que seguimos neste trabalho assume a primeira orientagão

microanalítica da investigagão ecolôgica, reportando-se ao material teôrico que

tem sido apresentado no ensino de outras áreas disciplinares e no ensino da

educagão física sob os títulos "estudo ecolôgico da aula" (Doyle, 1977b;

Siedentop, 1988, 1991), "modelo de sistema de tarefas" (tasks systems)

(Doyle, 1979; Siedentop, 1988, 1991; Hastie & Siedentop, 1999) ou "gestão da

sala de aula" (classroom managementf7 (Doyle, 1985, 1986).

3.1 A Estrutura da Ecologia da Aula

A aplicagão do modelo ecolôgico ao estudo do ensino pode ser atribuída,

em parte, â necessidadde de comprrender a utilizagão dos resultados da

investigagão processo-produto (Doyle, 1986). Não sendo uma relagão de

continuidade, a ligagão entre estes dois modelos de estudo é claramente de

complementaridade:

"When process-product researchers summarize the results of their studies in

general prescriptive terms (....) classroom ecology researchers ask how teachers

might concretely and locally accomplish such ends." (Shulman, 1986a, 19)

Siedentop (1988) atribui aos trabalhos de Robert Soar, realizados desde os

anos sessenta (e.g. Soar & Soar, 1979), o prôlogo do modelo de sistemas de

tarefas, nomeadamente por terem estabelecido uma perspectiva

multidimensional da aula e a nogão de "estrutura estabelecida". Foi também no

âmbito da investigagão processo-produto que se reconheceu a importância das

variáveis de contexto na determinagão dos comportamentos de ensino que

esta linha de estudo veio promovendo (Doyle, 1981).

17 é nesta última orienta?ao que têm sido referenclados os trabalhos menos naturalistas do modelo ecolôgico. N3o obstante, recorrerem a um

dispositivo metodolôgico dedutivo (algumas vezes associados ao modelo processo-produto), a filosofia de anâlise dos seus resultados enquadra-

se maioritariamente naquela perspectiva. sendo neste sentido que a inclulmos como fonte
teôrica do modelo
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Outro contributo desta linha de investigagão decorreu também dos estudos

realizados na variante do paradigma do tempo (centrados no ALT), que

abriram uma nova via de análise do ensino - o paradigma dos processos

mediadores, uma importante referência teôrica para a perspectiva do

paradigma ecolôgico (Doyle, 1979). Os estudos sobre
os factores de mediagão

desenvolveram-se segundo duas linhas de análise - a mediagão social e a

medigão cognitiva. Com percursos distintos, uma e outra demonstraram,

respectivamente, que os efeitos da actividade
de ensino são interceptados pela

interpretagão que o aluno realiza do contexto social da aula, ou pela

representagão mental e a construgão cognitiva que realiza do conteúdo que

está a aprender. Ambas as linhas de trabalho permitiram revelar a importância

das variáveis dos alunos na mediagão dos efeitos da instrugão proporcionada

pelo professor, gerando um grande interesse pelo estudo daquilo que os

alunos faziam durante a aula e pelos processos de pensamento e os

sentimentos que acompanhavam os seus comportamentos (Shulman, 1986a).

As duas formas de análise seguiram caminhos paralelos no estudo dos

factores mediadores do aluno, até que Doyle (1983), com os primeiros

trabalhos de análise ecolôgica da aula, viesse proceder â sua integragão

conceptual nestes ensaios de investigagão (Shulman, 1986a). A maior virtude

do estudos dos processos mediadores foi a de constatar que aquilo que o

aluno realizava na aula não era uma consequência directa do que o professor

fazia, mas sim da forma como se relacionava com as tarefas18, uma vez que

era a sua estrutura que organizava e dirigia o seu pensamento e acgão (Doyle

&Carter, 1984).

0 estudo das tarefas académicas ou de aprendizagem e da forma como os

alunos as enfrentam foi uma das configuragôes adoptadas para o

aprofundamento da análise do processo de mediagão do contexto das aulas

18 0 conceito de tarefa ê utilizado para referir a forma como o comportamento e a cognicâo s3o estruturados numa situagâo particular, a tarefa ê o

contexto que enquadra os acontecimentos da aula; é definida por um objectivo, normalmente afecto a um currlculo, um conjunto de operar;0es

comportamentais e cognitivas dos participantes, que utilizam recursos para alcancar esse objectivo (Doyle, 1992)
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(Doyle, 1981). Os resultados dos primeiros trabalhos realizados (Doyle, 1979),
confirmaram que era no seio destas tarefas que os alunos se apercebiam e

interpretavam os acontecimentos de ensino, revelando, desta forma, que os

efeitos de um comportamento particular de ensino nos resultados da

aprendizagem estavam condicionados â maneira como se integravam nas

tarefas e na dinâmica dos sistemas de tarefas numa dada aula.

Um outro contributo decisivo para a investigagão ecolôgica da aula

encontra-se nos estudos naturalistas. De acordo com Doyle (1977a), os

trabalhos pioneiros de Jackson (1991 [1968]) e de Kounin.(1970) evidenciaram

a complexidade do ensino e a necessidade ser dada maior mais atengão å

forma como o professor utilizava os procedimentos de ensino para responder

âs solicitagôes do envolvimento da aula. Concretamente, estes autores

demonstraram que o tipo de organizagão das aulas suscitava reacgôes por

parte dos alunos, as quais influenciavam directamente a actividade do

professor, o que os levou a exaltar a reciprocidade da influência entre os

comportamentos de ensino e de aprendizagem.

Esta evidência está particularmente representada no trabalho de Kounin

(1970), a quem se atribui a importância de ter proposto a alteragão da filosofia

de controlo da aula baseada na admoestagão e na reprimenda para uma

filosofia de controlo dos grupos; de ter encontrado uma representagão da

dinâmica da gestão da aula; e de ter proposto que a análise deste processo se

realizasse com base na consideragão das relagôes entre as solicitagôes do

envolvimento e os comportamentos dos professor e alunos (Doyle, 1985).

Baseando-se nestas evidências, Doyle (1977a) realizou um estudo no qual

confirmou a complexidade do processo de ensino e as implicagôes que o

contexto da aula e a dinâmica da relagão pedagôgica tinham sobre essa

característica identificando três elementos que alimentavam esta

complexidade: a multidimensionalidade; a imprevisibilidade e a simultaneidade

dos acontecimentos na aula. Mais tarde, o autor inventariou mais três

características da complexidade das aulas (Doyle, 1986): o imediatismo dos

acontecimentos; o carácter público da intervengão do professor; e a histôria da
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relagão pedagôgica. As propriedades então inventariadas têm sido

confirmadas como características permanentes de qualquer aula (Doyle, 1986)

assumidas como factores de pressão constante sobre a tarefa de ensino e

responsáveis por um conjunto substantivo de solicitagôes com que o professor

se tem que confrontar na aula.

Doyle (1977a) verificou também que a dimensão e intensidade destas

solicitagôes estavam dependentes da estrutura das actividades da aula, a qual,

impondo uma organizagão variável das relagôes entre os participantes, poderia

funcionar com um elemento redutor ou multiplicador das exigências a que

estes eram sujeitos. Segundo o autor, a complexidade desta estrutura decorria

do projecto inicial do professor para cada segmento da aula e, sobretudo, da

forma como este implementava esse plano de actividade e das reacgôes que o

mesmo suscitava nos alunos. O mapeamento da forma como os professores

se adaptavam âs solicitagôes desencadeadas durante a aula foi outro dos

objectivos deste estudo. O autor pôde então verificar que nos casos de

sucesso, os professores conseguiam níveis elevados de envolvimento dos

alunos no trabalho e um reduzido alheamento em relagão â actividade, o que

Ihes permitia implementar planos iniciais de forma mais suave e regular. Estes

professores caracterizavam-se também por adoptar estratégias adaptativas

mais congruentes com a multidimensionalidade, simultaneidade e

imprevisibilidade do envolvimento. Utilizando a terminologia proposta por

Kounin (1970), o autor encontrou cinco habilidades cognitivas que eram

utilizadas nessas estratégias: o agrupamento dos acontecimentos mais

particulares em grandes unidades de significagão (chunking); a descriminagão

dos diferentes acontecimentos em termos da sua prioridade de tratamento

(differentiation); a habilidade para lidar com dois ou mais acontecimentos

simultaneamente (overlap); o controlo da duragão dos acontecimentos (timing);
a capacidade para interpretar os acontecimentos com um mínimo de perda de

tempo (rapid judgement). Ao contrário, os professores que obtiveram menos

sucesso, assumiram estratégias de intervengão que "ignoravam" a

complexidade emergente nas aulas, ocupando-se de uma actividade de cada

vez, ou focando-se apenas numa zona da aula, contribuindo para que essa
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complexidade continuasse a aumentar. Consequentemente, o envolvimento

dos alunos no trabalho era menos consistente, manifestando um alheamento

frequente em relagão âs propostas realizadas na aula e os professores eram

confrontados com dificuldades crescentes na implementagão dos seus planos
de trabalho.

Um dos grandes contributos deste trabalho consistiu em evidenciar a

importância da estrutura ou sistema de tarefas de gestão, distinguindo-o do

sistema de tarefas de instrugão (Doyle, 1986). Enquanto este último se

direccionava para a implementagão e regulagão das experiências associadas â

aprendizagem dos conteúdos, o primeiro relacionava-se com o controlo dos

aspectos organizativos da aula, tais como, a formagão de grupos, o

estabelecimento das regras e procedimentos na aula, a reacgão aos

comportamentos inapropriados e o controlo e manutengão do ritmo dos

acontecimentos da mesma. Neste sistema está em causa a promogão da

ordem da aula (classroom order), que é representada por um elevado nível de

envolvimento dos alunos no trabalho da aula e por baixos índices de

comportamentos desviantes, alcangados a partir da obtengão da sua

cooperagão nas diferentes tarefas (Doyle, 1985)19. A sua eficácia assenta na

clarificagão das regras e rotinas de funcionamento na aula, reportando-se as

primeiras ao sistema de valores (Parrilla et al., 1996) que regula o

comportamento apropriado na aula (Siedentop, 1991) e a segunda aos

procedimentos que, de acordo com esse sistema de valores, devem ser

utilizados nas situagôes associadas â logística da aula.

As tarefas de instrugão e gestão estabelecem entre si uma relagão de

influência recíproca que pode assumir diferentes orientagôes (Doyle, 1986). Se

em muitas circunstâncias, as operagôes desenvolvidas em cada uma das

tarefas é complementar, noutras circunstâncias também pode desencadear

19 Subjacente â no<;3o de cooperacâo aqui empregue está a ideia de que as actividades na aula, embora inicialmerrte propostas pelos professores,

s3o construldas. conjuntamente, portodos os Intervenientes (Doyle, 1986).
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tensôes entre ambas. Neste sentido, o significado de qualquer tarefa sô pode

ser determinado pela sua relagão com outras tarefas (Doyle, 1992).

Para além destes dois, a ecologia da aula envolve um terceiro sistema de

tarefas que representa as intengôes e comportamentos dos alunos face aos

dois primeiros - o seu sistema social (Siedentop, 1991). A turma, apesar de

ser um grupo formal (formado independentemente da vontade directa dos seus

constituintes) é um microssistema social (Postic, 1984), e enquanto tal é

portador de expectativas, necessidades e interesses individuais e colectivos, a

partir dos quais se desenvolvem complexas relagôes, internamente, entre os

alunos que o compôem e, externamente, do grupo para com os desafios

institucionais, representados, neste caso, pelos sistemas de tarefas de

instrugão e de gestão. Este sistema representa a agenda dos alunos para a

aula e materializa-se nas iniciativas que estes tomam para realizarem as suas

intengôes face â aula, em fungão das suas disposigôes individuais e colectivas

e da sua reacgão aos programas de acgão propostos pelo professor. Em

relagão å tarefas de instrugão, este sistema representa as estratégias que os

alunos utilizam para enfrentarem os desafios de aprendizagem que os

professores Ihes colocam (Doyle, 1979). Ao contrário das tarefas de instrugão

e de gestão, as tarefas do sistema social dos alunos são estabelecidas pelos

prôprios e comunicadas, na maior parte das vezes, de forma subtil e não

explícita (Siedentop, 1991), embora possam ser observadas nas interacgôes

entre os alunos e o professor e dos alunos entre si (Jones, 1992). Para a sua

integral compreensão é muitas vezes necessário ultrapassar a barreira do

observável e penetrar nas assungôes e crengas dos alunos sobre a aula

(Parrilla et al., 1996).

Na perspectiva da "ecologia da aula", a eficácia do processo de ensino

representa-se por um equilíbrio entre os três sistemas de tarefas que seja

favorável â promogão do envolvimento dos alunos no trabalho da aula. Esse

equilíbrio tem que ser encontrado no jogo de interdependência dos sistemas: a

alteragão verificada num deles implica necessariamente a modificagão dos

dois restantes.
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A dinâmica de interdependência entre a tríade de sistemas manifesta-se de

forma diferente em fungão das características dos contextos das diferentes

actividades ou segmentos da aula. Cada segmento de aula ou actividade pode

ser caracterizado a partir de coordenadas (scene coordinates) (Doyle, 1986) -

os seus limites temporais, o meio físico (configuragão do local, número e tipo

de participantes, sua disposigão no espago e materiais colocados â disposigão

dos participantes); o formato de comportamentos ou programa de acgão para

os participantes; a preocupagão central ou foco de conteúdo do segmento -

que determinam diferentes estruturas e programas de acgão distintos (Doyle,

1985).

3.2 Gestão da Dinâmica da Ecologia da Aula

O principal desafio do professor na gestão da ecologia da aula é conseguir

ganhar a cooperagão dos alunos nos programas de acgão que estabelece para
20

a aula
, assegurando o compromisso entre os três sistemas de tarefas de

forma a que aqueles participem empenhadamente nas actividades (Doyle,

1979, 1981, 1986; Siedentop, 1991; Hastie & Siedentop, 1999). Este processo

implica consiga manipular o jogo de forgas que é desencadeado entre dois

tipos de vectores que arrastam os acontecimentos e participantes no seu

curso: os vectores primários e secundários (Doyle, 1986; Siedentop, 1991;

Hastie & Siedentop, 1999). Os primeiros revelam-se nas intengôes do

professor para a aula -

programas de acgão primários -, as quais definem a

acgão e a ordem necessárias para que a actividade decorra harmoniosamente.

Os vectores secundários iniciam-se com as reacgôes dos alunos aos vectores

primários, e podem orientar-se no sentido de reforgar a sua intensidade e

direcgão, ou então assumir uma orientagão contrária, procurando fazer

prevalecer os interesses dos alunos para a aula. As respostas dos alunos

desenvolvem-se assim num continuum entre a cooperagão com o professor,

20 0 programa de accâo inicial determina a posicâo e a sequência do conteúdo. os processos organizativos subjacentes e os comportamerrtos dos

alunos que se julgam adequados para as diferentes actividades
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traduzida pelo empenhamento total nas propostas realizadas, e a
sua oposigão

activa, normalmente traduzida por comportamentos perturbadores
da ordem na

aula(Doyle, 1986).

Neste último caso, o intuito das reacgôes dos alunos é o de testar a

robustez e verificar a susceptibilidade do programa de acgão inicial ås suas

intengôes para as aulas21. A forma como o professor encara estas reacgôes,

protegendo o programa de acgão primário, define a sua forga e direcgão:

"ln classes composed of students who lack either the skill or the inclination to

participate, the primary vector of action lacks strength and durability in a context in

which alternative programs of action are plentiful. In such situations teachers are

required to expend considerable amount of energy to nurture and protect the

primary vector" (Doyle, 1986, 409)

As reacgôes adversas dos alunos aos vectores primários representam

ensaios de negociagão, no sentido de provocar o ajustamento dos programas

iniciais de acgão âs suas predisposigôes ou ao nível de habilidade.

Concretamente, em relagão aos desafios académicos, sabe-se por exemplo,

os alunos reagem cooperando mais facilmente nas tarefas cujo nível de

dificuldade é mais baixo do que naquelas em que a dificuldade está para além

das suas capacidades (Doyle, 1986). Para alguns alunos, os professores

deveriam mesmo suspender os programas de acgão estabelecidos e viabilizar

a sua agenda social (Siedentop, 1991).

É da qualidade da participagão do professor na definigão inicial do programa

de acgão e na sua posterior negociagão que resulta a manutengão ou

alteragão dos seus propôsitos iniciais (Doyle, 1981).

A figura 1 representa, de forma simplificada, o complexo ciclo da

implementagão de um programa de acgão na aula. Como se pode observar, o

ciclo de desenvolvimento de qualquer tarefa ou programa de acgão primário na

aula, é iniciado pelo professor através da definigão da tarefa que Ihe

21 Por exemplo. experimentar em que medida a redugâo da exigências das tarefas ou a possibilidade de serem menos controlados na aula sao

viâveis, procurar tarefas de acordo com o seu interesse. envolver-se em interaccOes sociais com os colegas ou em acontecimentos que n3o os

aborrega.
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corresponde. Essa tarefa pode integrar o sistema de gestão ou de instrugão da

aula. Face a essa proposta, os alunos respondem. Em fungão da sua agenda

social, as reacgôes dos alunos podem ser de empenhamento e congruência

relativamente â tarefa estabelecida, ou dissonantes, traduzindo-se em

alteragôes mais ou menos substantivas da proposta original. O nível de

explicitagão com que os alunos o fazem é variável (Doyle, 1986; Siedentop,

1991). Há reacgôes que se caracterizam por indicagôes verbais claras; outras,

mais subtis, são representadas por um empenhamento passivo na tarefa.

Figura 1 - Ciclo do sistema de tarefa (adaptado de Alexander, 1982, apud Siedentop, 1991)

Definicão da tarefa

pelo professor

(tarefa estabelecida)

PROGRAMA DE ACQÃO:

INSTRUQAO OU GESTAO |

I

I

L

Resposta dos alunos:

Congruente
modificada

_3
Supervisão do

professor

NEGOCIAQÃO

AGENDA

SOCIAL

DOS

ALUNOS

Resposta do

professor å

prestacão dos

alunos na tarefa

Reaccão dos alunos

å resposta do

professor

(tarefa efectiva)

Este desafio constitui o primeiro passo do processo de negociagão. A

resposta do professor ås tentativas de negociagão dos alunos tende a ser o

primeiro factor a determinar o equilíbrio ecolôgico entre os três sistemas de

tarefas - essa resposta vai influenciar o grau de cooperagão dos alunos na aula

e o seu grau de aproximagão â tarefa estabelecida.

Entre os factores que os professores podem manipular na aula para obter a

cooperagão dos alunos, encontram-se quatro características da tarefa
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(Siedentop, 1991; Hastie & Siedentop, 1999): a ambiguidade (ambiguity), a

responsabilizagão22 (accountability), o risco (risk), e as fronteiras da tarefa (task

boundaries).

A ambiguidade da tarefa está associada å clareza com que esta é definida

03

na sua apresentagão (stated task) e no seu desenvolvimento (actual task) ,

resultando de falhas ou ausências de informagão acerca das expectativas

sobre a prestagão nas tarefas (Doyle, 1979). Uma tarefa completamente

explícita define as condigôes de realizagão, a prestagão esperada, critérios de

sucesso e as consequências dessa prestagão. Uma tarefa que não seja

completamente explícita, torna-se, inevitavelmente, ambígua.

A responsabilizagão reporta-se aos procedimentos utilizados pelo professor

para atribuir e exigir aos alunos um determinado resultado da actividade. E a

responsabilizagão que conduz a tarefa, uma vez que sem ela o sistema de

tarefas de instrugão toma-se muito vago e impreciso. Neste caso, uma das

componentes de definigão da tarefa
- os seus efeitos ou objectivos - dilui-se e

os alunos passam a operar na aula apenas em fungão dos seus interesses e

motivagôes mais imediatos (Doyle, 1986). A responsabilizagão está

relacionada com a avaliagão, mas distingue-se dela porque embora sendo

indicativa dos resultados que estão a ser alcangados, não envolve ainda um

juízo global acerca do grau de concretizagão dos objectivos. Os procedimentos

utilizados para implementar a responsabilizagão são diversificados, podendo

assumir formas mais directas e formais, muito prôximas da avaliagão, como os

testes, até processos mais indirectos e informais como a supervisão da

actividade dos alunos pelos professores (Siedentop, 1991).

O risco traduz-se pelo nível de dificuldade da prôpria tarefa, e depende da

relagão entre a probabilidade de obter um bom resultado na prestagão na

tarefa e a possibilidade de falhar nessa prestagão (Doyle, 1979). Quando o seu

22 Medidas que visam atribuir e manter a responsabilidade dos alunos por um conjunto de resultados numa dada actividade

23 A ambiguidade também está dependente da coerência e consistência com que o professor reage â presta$ao do aluno tarefa
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nível de dificuldade é elevado, o risco para os alunos é maior, porque têm

maior probabilidade de não conseguir realizar a tarefa. Esta característica

depende da ambiguidade e da responsabilizagão. Por um lado, as tarefas

ambíguas produzem sempre um risco para os alunos, uma vez que os alunos

não são confrontados com uma referência clara e explícita sobre o nível de

dificuldade da tarefa. Por outro, uma tarefa em que os alunos sejam

responsabilizados por uma prestagão com um nível de dificuldade elevado,

oferece também um risco elevado. Ao contrário, uma tarefa fácil, com um fraco

nível de responsabilizagão resulta, para os alunos, num menor risco.

As fronteiras da tarefa referem-se ao grau de firmeza com que esta é

definida. Esta característica depende, igualmente, da ambiguidade e da

responsabilizagão associadas â tarefa. Quando as tarefas são explícitas e o

nível de responsabilizagão é elevado, os limites da tarefa são estabelecidos de

forma consistente (Siedentop, 1991).

É a partir da manipulagão destas quatro características que o professor e os

alunos procuram controlar a implementagão e desenvolvimento das tarefas

para levar a efeito os seus programas de acgão. Para o professor, o desafio

que se coloca na sua manipulagão consiste na redugão da sua ambiguidade,

na determinagão de um risco adequado ao nível de habilidade dos alunos, no

estabelecimento claro dos limites de execugão das tarefas e no exercício de

uma elevada responsabilizagão. Essa proficiência exige que os professores

utilizem os procedimentos de ensino eficazes (em grande medida inventariados

pela investigagão processo-produto) de forma a adequá-los ao contexto da

actividade, nomeadamente âs reacgôes dos alunos. Neste sentido a eficácia

do professor na gestão da aula implica também habilidades cognitivas tais

como, a compreensão e interpretagão das solicitagôes que se vão gerando na

aula, imprescindíveis para que possa saber quando agir e como enfrentar as

circunstâncias imediatas na aula (Doyle, 1986).

Os resultados dos estudos sobre a ecologia da aula têm permitido tipificar a

dinâmica das relagôes que se estabelecem a este nível e das suas
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consequências em termos dos diferentes equilíbrios ecolôgicos que daí

resultam.

3.3 Evidências da Ecologia da Aula no Ensino em "Outras

Áreas Disciplinares"

Sem desejar ferir a indiscutível interdependência entre si, podemos repartir

as informagôes compiladas pela investigagão sobre a ecologia da aula,
em três

domínios de resultados: a intervengão dos professores na gestão dos sistemas

de tarefas na aula, as características da participagão dos alunos na aula e a

tipologia das tarefas de ensino.

3.3.1 O Professor na Ecologia da Aula

Apesar da frequência de comportamentos relativos âs tarefas de instrugão

assumir um valor de cerca de metade da totalidade das intervengôes dos

professores na aula, há ainda uma significativa percentagem de

comportamentos assumidos na gestão de outras fungôes de ensino,

nomeadamente de cariz organizativo, disciplinar e de promogão do clima

relacional (Doyle, 1986).

No domínio dos sistemas de tarefas de gestão, tivemos já oportunidade de

referenciar os principais resultados de um dos primeiros estudos (Doyle,

1977a) realizados no âmbito deste paradigma de investigagão. Neste trabalho

foi possível caracterizar as estratégias adaptativas que os professores mais

eficazes utilizavam para responder å complexidade inerente ås aulas.

Evidenciando o papel decisivo do professor na gestão da aula, Doyle (1985)

referenciou os resultados de um conjunto de trabalhos que permitiram destacar

a dependência entre três importantes características das aulas e a sua

intervengão: o ritmo da aula; a utilizagão de sistemas de sinais; o fluxo do

tempo de aula. A manutengão do ritmo do trabalho da aula tem surgido

relacionado com a possibilidade de o professor assumir a condugão directa

dos estímulos de ensino. Quando o professor impôe o ritmo da aula, observa-

se uma maior regularidade e impacto dos estímulos que ele produz. O ritmo da

actividade é menor quando esses estímulos são produzidos por fontes de
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informagão indirectas, geridas pelos alunos (livros, fichas ou outros), que

fazem depender o ritmo e o envolvimento no trabalho da compreensão das

exigências da tarefa e da motivagão intrínseca. A gestão dos estímulos ou

sinais na aula pelo professor é outro factor que surge associado a maiores

níveis de envolvimento dos alunos na tarefa e a menores quantidades de

comportamento inapropriado quando o professor consegue manter os alunos

sob um sistema contínuo (continuity) de sinais de instrugão, ao mesmo tempo

que os conseguem isolar (insulation) de sinais que os envolvem em

comportamentos inapropriados. As aulas em que a susceptibilidade dos alunos

a sinais gerados pelos seus pares é maior (intrusiveness) são geradoras de

maiores níveis de comportamento fora da tarefa. A manutengão do fluxo

temporal da aula é fungão da frequência e característica das transigôes da

actividade na aula ou das situagôes de espera durante as actividades de

aprendizagem. Estes momentos correspondem a interregnos do trabalho

académico, de desocupagão dos alunos, que podem dar azo å emergência de

vectores secundários contraproducentes para a aula, e que, senão forem

sujeitos a um controlo que permita reduzir a sua duragão, criam problemas de

desordem.

Outra área em que os professores mais eficazes se têm diferenciado na

gestão da aula é no controlo da disciplina (Doyle, 1986). Neste domínio, a

intervengão do professor reparte-se entre uma maior atengão concedida â

definigão e clarificagão das regras e procedimentos da vida da aula e uma

actuagão mais consistente no controlo dos comportamentos inapropriados.

Com efeito, os professores mais eficazes procuram actuar numa perspectiva

preventiva, estabelecendo de forma clara o quadro de regras e procedimentos

que regulam a vida na aula, treinando a sua utilizagão logo no início do ano.

Quando é necessário intervir de forma remediativa, estes professores tendem

a assumir uma intervengão mais expedita na cessagão dos comportamentos

inapropriados e, particularmente, no caso do trabalho com turmas mais

indisciplinadas, optam por uma estratégia de recondugão da atengão dos

alunos para a aprendizagem dos conteúdos na aula. Contrariamente os

professores menos eficazes,
focam-se sobretudo nos episôdios de indisciplina,
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reagindo com intervengôes públicas e reprimendas sistemáticas junto aos

alunos indisciplinados (Doyle, 1986).

Esta atitude preventiva também tem sido observada na gestão das tarefas

organizativas, para as quais os professores mais eficazes prepararam

previamente os alunos, procurando ritualizar alguns dos procedimentos e

regras de conduta nas rotinas das aulas, como é o caso da abertura,

encerramento e alguns procedimentos habitualmente assumidos no decurso

da aula. Neste domínio, a sua grande diferenga, relativamente aos professores

menos eficazes, é qualitativa, tanto na clareza e profundidade com que os

assuntos são tratados, como na obtengão da cooperagão dos alunos e na

aplicagão das regras e procedimentos (Doyle, 1986). A diferenga qualitativa

entre o ensino dos professores mais e menos eficazes estende-se ao

acompanhamento das actividades de aprendizagem durante a aula. Em

estruturas de trabalho de exercitagão (seatwork), os professores mais eficazes

revelam um padrão de comportamento que se caracteriza por circularem pelo

espago da aula enquanto realizam curtos contactos individuais com os alunos

e mantêm o controlo do grupo geral (Doyle, 1986).

Em relagão ao sistema de tarefas de instrugão, as principais diferengas

entre os dois grupos de professores situam-se ao nível da ambiguidade, risco e

responsabilizagão dos alunos, realgando a importância da intervengão do

professor ao nível da sua apresentagão e acompanhamento do seu

desenvolvimento na aula. Uma das informagôes importantes tem a ver com o

impacto da clareza (ambiguidade) com que definem as aprendizagens que

propôem para aula. Sabe-se que a compreensão que os alunos realizam das

tarefas depende em larga medida do nível de explicitagão com que são

apresentadas pelo professor (Doyle, 1992).

Estudos descritivos têm permitido verificar que as tarefas de instrugão são

implementadas com um baixo nível de risco e responsabilizagão. De acordo

com Doyle (1992), a maioria das tarefas propostas nas aulas, ou são tarefas

novas com um nível de dificuldade baixo, ou são actividades rotineiras, que
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podem ser reproduzidas a partir de experiências de aprendizagens anteriores
ou de procedimentos muito simples.

Também tem sido possível observar que, no caso de tarefas mais

complexas (em que a negociagão dos alunos no sentido de alterar as

exigências do trabalho é mais provável), os professores tendem a resolver os

problemas de ordem na aula através da simplificagão das exigências
académicas e da redugão do nível de responsabilizagão dos alunos

(Doyle,1985). Esta simplificagão pode estar associada ao facto de os alunos

manifestarem uma atitude mais positiva e motivada em aulas em que os

desafios colocados são percepcionados como inferiores å sua habilidade

(Doyle, 1986). Uma característica que é contrariada na intervengão dos

professores com mais sucesso, onde se tem observado uma menor

condescendência na negociagão das tarefas que realizam com os alunos

(Doyle, 1985) e um controlo mais apertado da actividade destes, enfatizando a

sua responsabilidade pelo mesmo (Doyle, 1986).

O sucesso destes professores também decorre da utilizagão de estratégias

que permitem: integrar progressivamente os alunos nas aprendizagens;

conceber as tarefas atendendo â familiaridade e interesse dos alunos; e

simplificar o contexto organizativo das actividades iniciais, privilegiando

estruturas organizativas simples, do tipo massivo (Doyle, 1986).

3.3.2 Os Alunos na Ecologia da Aula

Num texto dedicado å relagão entre as tarefas e a actividade dos alunos na

aula, Doyle (1979) compilou um conjunto de dados de estudos naturalistas que

permitiram demonstrar que grande parte das estratégias por eles empregues

se orientavam, fundamentalmente para tentar reduzir o risco e a ambiguidade

das tarefas de instrugão. O autor assinala casos em que os alunos procuraram

adoptar diferentes formas de intervengão que Ihes permitissem controlar o tipo

e número de oportunidades que os professores Ihes concediam nos momentos

de discussão. Noutros casos, foi possível observar que os alunos procuravam

imitar as respostas dadas pelos professores ou pelos seus pares, ou simular a
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hesitagão na resposta até que algum dos participantes respondesse por eles.

A adopgão deste tipo de estratégias é um exemplo de como os alunos podem

desenvolver mecanismos que Ihes permitem suscitar o seu reconhecimento do

professor em aprendizagens que não são cabalmente realizadas.

No caso dos alunos com mais sucesso, a investigagão demonstra que a sua

expectativa face aos comportamentos dos seus professores é a de que estes

Ihes coloquem desafios de aprendizagem, mas que também Ihes permitam ter

voz activa nos acontecimentos para a aula (Doyle, 1986).

Trabalhos referenciados por Doyle (1979) assinalaram também que, para

além das estratégias de gestão da sua participagão na aula, os alunos eram

capazes de controlar exigências mais formais das prôprias tarefas. A evocagão

de normas de justiga e democracia para baixar as expectativas de

desempenho do professor, as iniciativas para alterar as suas opgôes

curriculares e a exigência da clarificagão da prestagão que deles era esperada,

constituem alguns dos exemplos avangados.

Doyle (1979) referenciou ainda resultados que indicaram que quando as

estratégias empreendidas para negociar o risco e a ambiguidade das tarefas

não resultavam, os alunos desencadeavam um processo selectivo de

informagão desenvolvido na base da construgão de um sistema de significagão

dos acontecimentos da aula, o que Ihes permitiria utilizar as fontes de

informagão do envolvimento para a realizagão da tarefa. Em resultado disso

processo davam mais atengão a algumas fontes de informagão do que a

outras, o que justificava que os comportamentos mais substantivos dos

professores, como o feedback pedagôgico, assumissem uma relagão mais

consistente com a qualidade da sua prestagão do que, por exemplo, os

elogios, normalmente expressos através de avaliagôes positivas sem

referência ao conteúdo da tarefa.

Para além da tentativa de negociar com os professores a explicitagão ou a

redugão dos critérios de êxito da prestagão nas tarefas, os alunos podem

reagir âs tarefas propostas a partir da assungão de comportamentos fora da
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tarefa, reduzindo o seu empenhamento ou procurando criar pressão sobre o

fluxo e a ordem da aula (Doyle & Carter, 1984)

Segundo Doyle (1979) a investigagão dedicada â análise das estratégias

cognitivas (processamento de informagão) utilizadas pelos alunos tem

demonstrado como as diferentes estruturas das tarefas exigem diferentes

formas de processamento de informagão (e.g., memorizagão ou

compreensão), resultando daí a necessidade de o aluno, para além de ter que

saber processar cognitivamente a matéria de aprendizagem, ter que saber

identificar o tipo de processamento de informagão mais adequado â tarefa.

Neste domínio, há dados que revelam que os alunos preferem envolver-se em

tarefas mais simples (e.g., exercitagão) e rotinizadas, do que em tarefas de

ordem mais conceptual ou de resolugão de problemas menos habituais. Uma

das explicagôes para isso está relacionada com o facto de as respostas âs

tarefas conceptuais exigirem uma forma de pensamento mais heurística, e

portanto mais difícil de antever nos seus contornos finais, o que aumenta o

risco e ambiguidade da tarefa. Em virtude disso, observou-se que os alunos

resistiam com veemência âs tentativas dos professores em alterar as tarefas

mais rotineiras para modos de processamento mais complexos (Doyle, 1979).

Quando essa resistência não é bem sucedida e os alunos aceitam envolver-se

em tarefas mais complexas, a necessidade de despenderem mais tempo a

interpretar as situagôes e a tomar decisôes, produz um ritmo mais lento do

fluxo das actividades (Doyle & Carter, 1984).

O conjunto das características do relacionamento dos alunos com as tarefas

de instrugão assume um carácter individual, no sentido em que se verifica uma

grande variagão na forma como uma mesma tarefa é interpretada por alunos

diferentes. Para esta diferenciagão contribuem as experiências prévias vividas

por cada um dos alunos e a percepgão que desenvolvem de si prôprios, como

aprendizes (Doyle, 1992). A socializagão não é apenas uma condicionante

prévia do usufruto que os alunos realizam da tarefa. Numa revisão sobre os

estudos orientados para a análise das consequências socializadoras das

tarefas de ensino, Hamilton (1983) constatou que a apropriagão de

comportamentos de cariz social era uma resultante natural das aprendizagens
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académicas. Este efeito, que pode assumir um carácter mais ou menos formal,

tem sido evidenciado em vários trabalhos que sublinham a forma como as

estratégias de ensino utilizadas na aula (Mosston & Ashworth, 1986, 1990), ou

os diferentes estatutos e papeis dos professores e alunos (Postic, 1984)

representam diferentes consequências para a socializagão dos alunos.

Para além da dimensão formal destas aprendizagens, há circunstâncias

que, muitas vezes, escapam â intengão do professor e que assumem

evidentes repercussôes na aprendizagem dos comportamentos sociais. Neste

sentido, Hamilton (1983) refere-se a estudos que ilustram as tensôes entre os

sistemas de tarefas de instrugão e os sistemas sociais dos alunos. Relatando

as conclusôes do trabalho de Mehan (1980, apud Hamilton, 1983), o autor

evidencia o facto de os alunos competentes serem capazes de levar a efeito as

suas intengôes pessoais (agenda social) enquanto realizam as intengôes da

instrugão do professor (agenda de instrugão do professor), nomeadamente por

serem peritos em liderar a construgão de situagôes de perturbagão do

funcionamento da aula, ao mesmo tempo que conseguem corresponder

integralmente âs tarefas solicitadas pelos professores. Estes alunos chegam

mesmo a tomar iniciativas de colaboragão com o professor, com a intengão de

mascarar a sua participagão nas situagôes de perturbagão da aula. Este

comportamento resulta da aprendizagem que os alunos, gradualmente, vão

fazendo da forma como podem ser reconhecidos e aceites pelo professor,

compatibilizando a sua agenda pessoal e a agenda de instrugão do professor.

Doyle (1986) também refere que os alunos que obtêm maior sucesso nas

aprendizagens são capazes de desenvolver estratégias de comportamento

inapropriado difíceis de detectar porque são desenvolvidos nos limites do

aceitável para a aula.

3.3.3 A Natureza das Tarefas na Ecologia da Aula

Doyle (1986) fez uma revisão dos principais resultados da investigagão

focada nas características das tarefas implementadas na aula, a partir dos

quais ressalta os seus reflexos no comportamento do professor e dos alunos.
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Um dos dados mais relevantes reportados pelo autor refere-se å associagão

que parece poder estabelecer-se entre a tipologia das tarefas de ensino e o

tipo de conteúdo de ensino (actividade). Com efeito, comparando as sessôes

de ensino da matemática com as sessôes de estudos sociais, pôde constatar-

se que as primeiras envolviam sobretudo actividades de recitagão e

exercitagão (seatwork), centradas na prática de conceitos e habilidades,

enquanto que as segundas se caracterizavam por uma menor frequência

destes segmentos e por mais trabalho em pequenos grupos.

No que diz respeito aos efeitos das características das tarefas no

comportamento do professor, o autor avanga um conjunto de indicagôes que

revelam as relagôes de especificidade entre a tipologia das tarefas e a

frequência de determinados tipos de comportamentos do professor. Uma

dessas indicagôes refere-se ao facto de o número de intervengôes realizadas

pelos professores em tarefas que implicam uma organizagão massiva (whole

group) ser maior do que aquelas que são produzidas em tarefas em que a

classe se organiza em pequenos grupos, sendo a diferenga particularmente

acentuada no caso do controlo do comportamento apropriado. Na organizagão

por sistema de multi-tarefas24, tal como em estruturas em que o aluno tem

maior autonomia de trabalho, os professores são normalmente menos

negativos, sendo contudo menos sociais e revelando uma frequência de

comportamentos de instrugão mais baixa. Quando se considera a

individualizagão das intervengôes que os diferentes tipos de organizagão

proporcionam, verifica-se que a sua frequência é superior em estruturas de

actividade mais complexa, em que o professor assume um papel menos

regulador e instrutivo, como é o caso do trabalho de exercitagão sentado

(seatwork).

Doyle (1986) também referencia um conjunto de resultados demonstrativos

da influência da estrutura da actividade nos comportamentos dos alunos. O

alunos trabalham em simultaneo, em grupo ou individualmerrte, em tarefas



ProblemAtica

nível de envolvimento dos alunos no trabalho e os comportamentos de

indisciplina são dois aspectos da sua conduta que variam claramente com a

estrutura da actividade a que são sujeitos. O seu empenhamento é maior em

situagôes de trabalho massivo do que em estruturas de exercitagão ou de

trabalho em pequenos grupos. Relativamente ao trabalho de exercitagão, este

resultado poderá ser explicado pelo índice mais elevado de comportamentos

inapropriados que se observaram nesta estrutura face ao trabalho realizado

em pequenos grupos ou trabalho massivo.

O impacto das tarefas na actividade dos alunos não é regular, revelando

variagôes no decurso do desenvolvimento da tarefa. Assim, no caso do

trabalho por exercitagão, observou-se que, normalmente, o trabalho se inicia

por um período de maior empenhamento, mais silencioso e que, â medida que

as tarefas evoluem, os alunos vão-se envolvendo cada vez mais em

conversagôes uns com os outros Doyle (1986).

A influência da disposigão espacial adoptada nas estruturas de organizagão

das actividades sobre o comportamento do professor e dos alunos foi

demonstrada pelo efeito negativo da densidade de alunos no espago de

realizagão da actividade, a qual, condicionando as oportunidades de interacgão

dos alunos, tendia a favorecer o grau de insatisfagão e de agressão entre si e

a perturbar a sua atengão ao trabalho; e plo facto de se ter observado que os

alunos que ocupavam o espago central e frontal ao- professor usufruíam de

uma intervengão mais favorável, face aos alunos que se colocam numa

posigão mais distante (Doyle, 1986).

Um último aspecto da tipologia das tarefas referenciado por Doyle (1986)

como condicionante da actividade da aula é a sua estrutura física. De acordo

com o autor, observou-se que nos espagos mais amplos e abertos, o índice de

comportamentos inapropriados dos alunos era mais elevado; e os professores

manifestavam maiores dificuldades na gestão da aula, nomeadamente pelo

tempo despendido nas tarefas de transigão, espera e organizagão.
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3.4 A Investigagão Ecolôgica no Ensino da Educagão Física
Iniciado nos anos oitenta com um estudo de análise qualitativa das tarefas

de ensino em educagão física (Tousignant & Siedentop, 1983), este paradigma

de análise deve o seu desenvolvimento a um conjunto de investigagôes

realizadas, grande parte delas ao nível de doutoramento, na Universidade de

Ohio, nos EUA, sob a coordenagão de Daryl Siedentop.

O grande contributo dos trabalhos ecolôgicos tem sido o de ampliar a

compreensão da complexidade do ensino-aprendizagem nesta disciplina, nos

diferentes contextos de ensino, focando a dinâmica comportamental das aulas

e as várias características do pensamento e acgão dos professores e alunos

que Ihe estão subjacentes (Siedentop, 1988).

A investigagão ecolôgica em educagão física tem adoptado como modelo de

estudo a análise da estrutura da tarefa, assumindo particularidades que a

diferenciam da tradigão etnográfica e interpretativa dos estudos do ensino de

outras áreas disciplinares. Entre essas particularidades incluie-se o facto dos

dispositivos metodolôgicos adoptarem formas mistas de análise qualitativa e

quantitativa (Hastie & Siedentop, 1999).

Globalmente, os resultados da investigagão ecologica em educagão física

confirmaram as evidências encontradas para o ensino de outras áreas

disciplinares, com reduzidas variagôes (Hastie & Siedentop, 1999; Siedentop,

1991).

3.4.1 A Natureza das Tarefas na Ecologia da Aula

Em relagão â tipologia das tarefas de ensino nas aulas de educagão física, a

generalidade dos estudos confirmam a existência dos três sistemas primários

de tarefas identificados no ensino de outras áreas disciplinares: o sistema de

gestão, o sistema de instrugão e o sistema social dos alunos (Jones, 1992;

Siedentop, 1991; Hastie & Siedentop, 1999). No entanto, têm sido registados

alguns cambiantes das tarefas de gestão e de instrugão. Apesar de

descreverem uma tipologia de tarefas semelhante âs que foram identificadas

no ensino de outras áreas disciplinares, Tousignant & Siedentop (1983)
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diferenciaram, a partir do sistema de gestão, um conjunto de tarefas

reportadas âs actividades preparatorias dos alunos para as tarefas de

instrugão
- as tarefas de transigão (transitional tasks), as quais permitiram

reflectir, de forma mais apropriada, as particularidades organizativas das aulas

de educagão física associadas â formagão de grupos, disposigão espacial dos

alunos, manipulagão do equipamento e deslocagôes espaciais sistemáticas.

Este tipo de tarefas implica uma maior dependência entre o controlo da

ordem na aula e as oportunidades de aprendizagem criadas do que a

observada no ensino de outras áreas disciplinares (Siedentop, 1988) e

repercute-se num maior nível de complexidade na gestão dos sistema de

organizagão (Siedentop, 1991).

Em relagão âs tarefas de instrugão, Rink (1993) propôs um sistema de

classificagão que permitiu identificar a especificidade da estrutura dos

conteúdos em educagão física. Este autor procurou que essa sistematizagão

traduzisse o sistema típico de desenvolvimento das aprendizagens com base

em quatro categorias: as tarefas de informagão (informing tasks), referentes

aos momentos em que se fornece informagão sobre as tarefas a desenvolver

na aula (períodos de informagão inicial); as tarefas de aperfeigoamento

(refinning tasks), relacionadas com o apuramento das aprendizagens já

iniciadas pelos alunos; as tarefas de aplicagão (applying tasks) cujo objectivo é

a criagão de oportunidades para que os alunos apliquem as habilidades

aprendidas em situagôes de formas jogadas ou jogo; e as tarefas de extensão,

(extending tasks) correspondentes a progressôes de aprendizagem de tarefas

anteriores, propostas com intuito de serem realizadas num nível de dificuldade

superior. Com base nesta categorizagão, vários trabalhos têm procurado

analisar o padrão de desenvolvimento das tarefas de aprendizagem (Hastie &

Siedentop, 1999). Embora estes padrôes variem de acordo com os conteúdos

que ensinam (Siedentop, Doutis, Tsangaridou, Ward & Rauschenbach, 1994),

tem-se observado que os professores que alcangam níveis elevados de

actividade dos alunos apresentam as tarefas em sequência e de forma

relacionada umas com as outras (Romar, 1995). Uma sequência que envolve

sobretudo, a iniciagão do trabalho académico por tarefas de informagão, âs
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quais se seguem as tarefas de aplicagão. Desta forma, os alunos são

colocados de imediato em situagão de jogo formal ou simplificado, sem que

tenham oportunidade de se confrontar com tarefas de extensão ou de

aperfeigoamento, utilizadas com pouca frequência. Este perfil de sequência

tem sido considerado pouco produtivo, uma vez que não utiliza as tarefas de

aperfeigoamento e aprendizagem em progressôes pedagogicas, âs quais se

atribui um papel fundamental na construgão da aprendizagem das habilidades

motoras (Hastie & Siedentop, 1999)

Outra área de evidência da investigagão tem apreciado os efeitos do

conteúdo e forma das tarefas de instrugão no trabalho da aula. Romar (1995)

verificou que a natureza das respostas dos alunos nas aulas de basquetebol

eram mais apropriadas do que nas sessôes em que aprendiam ginástica e

que, dentro de cada uma destas áreas de conteúdo, na aprendizagem de

diferentes elementos técnicos, a qualidade da participagão dos alunos nas

tarefas era também variável. A este propôsito Jones (1992) já tinha observado

que a organizagão de actividades por grupos ou equipas, durante as aulas de

ginástica, estava associada a interacgôes frequentes dos alunos uns com os

outros.

Relativamente ao conteúdo das tarefas de instrugão, Siedentop (1991,

1994) tem vindo a referir a vantagem que a organizagão da actividade

académica a partir de um modelo curricular de educagão desportiva (sport

education) pode ter no incremento do nível de empenhamento dos alunos.

Esse efeito tem sido demonstrado por estudos realizados fora do contexto da

sala de aula (Carlson & Hastie, 1997; Hastie, 1995). Uma das interpretagôes

aduzidas para este resultado argumenta que as actividades com este tipo de

organizagão viabilizam a integragão de algumas das intengôes que presidem â

agenda social dos alunos, nomeadamente a possibilidade de poderem

trabalhar com os seus pares de preferência através da aprendizagem

cooperativa (Jones, 1992), durante as actividades de instrugão. O facto deste

tipo de actividades assumir o que Hastie & Siedentop (1999) designam por

uma responsabilizagão intrínseca (content-embebed accountability) é outra

razão avangada para explicar esse efeito. Esta evidência sustentou o
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argumento de que este, ou outro modelo curricular semelhante, poderiam

constituir uma solugão metodolôgica para que as tarefas de instrugão e de

gestão das aulas de educagão física fossem elaboradas de forma a integrarem

o sistema social dos alunos. Em consequência disso, as prôprias tarefas

envolveriam programas de acgão mais fortes, exigindo um menor esforgo de

supervisão do professor (Siedentop, 1988).

Outra referência reporta-se ao contexto de desenvolvimento das tarefas. Tal

como no ensino de outras áreas disciplinares, também em educagão física se

tem confirmado o efeito que as características dos espagos e das estruturas de

participagão criam na ecologia da aula. Segundo Siedentop (1988), o trabalho

em pequenos grupos e em espagos grandes, comparativamente com o

trabalho massivo simultâneo e em espagos mais pequenos, são factores que

criam maior dificuldade ao trabalho de supervisão do professor e favorecem a

modificagão da tarefa estabelecida pelos alunos. Hastie (a publicar, apud

Hastie & Siedentop,1999) observou que o nível de envolvimento dos alunos

nas tarefas dependia do contexto da actividade: os alunos produziam

significativamente mais comportamentos fora da tarefa e respostas

modificadas quando estavam em contexto de "prática de habilidade" do que

em contextos de "exercitagão" ou "prática de jogo".

3.4.2 Os Alunos na Ecologia da Aula

Foram vários os trabalhos que permitiram caracterizar o tipo de participagão

dos alunos nas tarefas em aulas de educagão física (Hastie & Siedentop,

1999). Mark (1988, apud Hastie & Siedentop, 1999) analisou essas

características com o objectivo de criar um sistema de categorias que

permitisse observar a ecologia das aulas de educagão física. O autor

encontrou três tipos de reacgôes possíveis dos alunos âs tarefas: assumirem

um comportamento congruente com os propôsitos da tarefa (on task),

assumirem um comportamento de desvio ou não participarem na sua

execugão (off task), ou participarem alterando os propôsitos da tarefa no

sentido de a simplificar ou de a tornar mais difícil (task modification). Embora a

maioria das tentativas de redugão das exigências das mesmas, paregam
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ocorrer quando os alunos não conseguem realizá-las (Romar, 1995), também
tem sido observada a situagão inversa, normalmente protagonizada pelos
alunos mais empenhados, que procuram, através deste processo, tornar as

tarefas de instrugão mais desafiantes (Hastie, 1994).

Jones (1992) e Romar (1995) observaram que, apesar da participagão dos

alunos na tarefa ser elevada, em cerca de metade desse tempo a actividade

era realizada com muito pouco ou nenhum sucesso, indicando que o seu

empenhamento nem sempre é congruente com os programas de acgão

propostos pelos professores, e que estes encontram mecanismos ou

estratégias para privilegiar a sua agenda social na aula. A investigagão tem

demonstrado a elevada influência do sistema social dos alunos na ecologia

das aulas (Hastie & Siedentop, 1999) e identificado formas subtis deste tipo de

manifestagão, através das quais alguns alunos, pelo seu voluntarismo na aula,

ausência de comportamentos inapropriados e pela contingência do

desempenho nas tarefas, são capazes de iludir o professor, conseguindo

disfargando a ausência de participagão efectiva nas tarefas de instrugão

(Tousignant & Siedentop, 1983; Romar, 1995). Pela forma exímia como o

fazem estes alunos foram referenciados com a expressão de "espectadores

competentes" (competent bystander). Son (1989, apud Hastie & Siedentop,

1999) realizou uma análise descritiva da congruência da actividade dos alunos

na tarefa face aos propôsitos inicialmente estabelecidos pelo professor, tendo-

a estudado em dois tempos: ao nível das respostas dos alunos ås indicagôes

iniciais dos professores e ao nível dos períodos subsequentes. Verificou que a

congruência das respostas dos alunos estavam mais dependentes do controlo

do seu comportamento por meio da ameaga e castigo, e de aspectos como a

natureza das actividades desportivas propostas e o seu interesse, do que do

nível especificagão da tarefa ou do sistema de responsabilizagão formal

utilizado pelo professor. Este autor também verificou que alguns alunos mais

habilidosos participavam nas tarefas práticas com algumas repetigôes de

sucesso, embora, mais tarde, reduzissem subtilmente as exigências da tarefa,

continuando, no entanto, a participar com maior frequência de interacgão

social. O autor verificou igualmente que, quando este tipo de participagão se
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generalizava a vários alunos, mesmo sem que isso representasse a assungão

de comportamentos inapropriados claros, o professor era condicionado a

reduzir as exigências da tarefa ou mesmo a alterá-la.

Hastie & Pickwell (1996) verificaram que, durante uma unidade de
ensino de

danga, os rapazes procuravam ensaiar estratégias que Ihes permitissem não

realizar as tarefas de instrugão que não valorizavam. Estas estratégias

revelaram-se particularmente eficazes quando o número de rapazes excedia o

número de raparigas na aula, circunstância que levava os professores
a aceitar

alguns destes comportamentos, desde que não perturbassem a ordem. De

acordo com os mesmos autores, esta situagão revela a emergência do sistema

social dos alunos e o enfraquecimento do sistema de instrugão, uma vez que a

complacência do professor para com uma participagão passiva nas tarefas

reduzia as oportunidades de aprendizagem.

Para além das estratégias associadas â modificagão das tarefas na aula,

também foram observados mecanismos utilizados pelos alunos para

procurarem compensar a ambiguidade resultante da falta de clareza do

professor, ou da sua falta de atengão, no momento em que eram estabelecidas

as tarefas. Alexander (1983, apud Hastie & Siedentop, 1999) verificou que os

alunos conseguiam recorrer a outras fontes de informagão sobre o que tinham

que realizar na tarefa, para além das explicagôes que o professor fornecia

sobre a mesma, observando que para conhecer o que tinham que fazer, era

habitual os alunos interrogarem os colegas durante a transigão que ocorria

entre o período de informagão sobre a tarefa e o período de execugão, ou

ficarem a aguardar que outros colegas iniciassem a tarefa para se inteirarem

do seu conteúdo.

Um aspecto importante sobre a participagão dos alunos na aula

corresponde âs características do seu pensamento e â forma como este

influencia a sua disposigão e participagão nas aulas. Embora os estudos

ecolôgicos que focam esta dimensão sejam escassos para a área da

educagão física, há resultados dos estudos desenvolvidos dentro do

"paradigma mediador" que aportam importantes evidências para a análise

64



QUALIDADE DO ENSIN0

ecolôgica da aula (Doyle, 1992). Dada a complementaridade que encontramos

entre os resultados dos trabalhos realizados no âmbito dos dois paradigmas,

procuraremos, em seguida, ilustrar o conjunto de percepgôes e processos

cognitivos que enformam a atitude dos alunos e a sua participagão nas aulas.

As várias propostas de sistematizagão para a organizagão dos resultados

produzidos neste domínio, na área da educagão física, nem sempre são

coincidentes nas categorias de classificagão utilizadas (e.g. Carreiro da Costa,

1996; Lee & Solmon, 1992; Lee, 1997; Romar, 1995). Procurando integrar o

contributo de todas elas, reportamos quatro dimensôes de temas sobre o

estudo do pensamento do aluno: o pensamento dos alunos sobre a disciplina

de educagão física; o pensamento dos alunos acerca do processo de

instrugão; as percepgôes pessoais dos alunos; e os processos cognitivos dos

alunos.

Na primeira categoria de resultados incluímos a atitude dos alunos face â

disciplina e a suas percepgôes sobre as diferentes componentes do

desenvolvimento curricular, nomeadamente sobre objectivos e conteúdos da

disciplina

Relativamente â atitude dos alunos face â educagão física é a imagem de

uma disciplina agradável e divertida que parece caracterizar a opinião da

maioria dos alunos (Fraga, 1994; Gongalves, 1998; Leal, 1993; Mckenzie,

Alcaraz & Salis, 1994; Mourão, 1997; Pereira, 1995; Romar, 1995). Romar

(1995) verificou que este tipo de percepgão se revelava associado quer ao

sentimento do nível de sucesso dos alunos, quer ao nível do sucesso efectivo

com que os alunos realizavam o trabalho de aprendizagem. As informagôes

recolhidas revelaram que os alunos que sentiram ter tido mais sucesso nas

actividades da aula, foram os que maior gosto manifestaram pela disciplina.

Pelo contrário, as atitudes negativas dos alunos surgiram associadas â

ausência ou insucesso de aprendizagem e ao seu envolvimento num trabalho

de elevado risco, onde não tiveram oportunidade de sucesso. Mourão (1997)

também verificou que o nível de satisfagão dos alunos face â disciplina era

influenciado pelo grau de sucesso que os alunos percepcionavam ter nas
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aulas. Na mesma perspectiva, Tannehill, Romar, O'Sullivan, England &

Rosenberg (1994) verificaram que a disciplina de educagão física era mais

apreciada pelos alunos quando desfrutavam de maiores oportunidades de

aprendizagem.

O estudo de Gongalves (1998) é um trabalho importante para ilustrar a

relagão entre a atitude favorável dos alunos face â disciplina e a sua

aprendizagem. O autor verificou que os alunos com uma atitude mais positiva

face â educagão física, que Ihe atribuíam maior importância formativa;

reconheciam que a sua principal fungão era promover a aprendizagem;

revelavam um alto conceito de capacidade; percepcionavam positivamente a

intervengão do professor, eram também os que revelavam um empenhamento

motor superior e um baixo índice de comportamento fora da tarefa.

A importância e estatuto atribuído pelos alunos â disciplina é uma das áreas

na qual os resultados assumem alguma variagão. Tannehill et al. (1994)

verificaram que a maioria dos alunos atribuíam â educagão física um estatuto

inferior face a outras disciplinas, havendo muito poucos que a consideravam

importante ou muito importante na sua formagão. Em diferentes graus de

ensino, Gongalves (1998) e Carreiro da Costa, Diniz & Onofre (1998)

verificaram que a importância que os alunos davam â disciplina era elevada.

Romar (1995) observou que, nos objectivos que atribuíam â educagão física,

os alunos revelavam duas percepgôes distintas sobre o papel da disciplina:

uma valorizava a sua fungão de promogão de aprendizagem, outra o seu

estatuto ocupacional e recreativo. Estes resultados estão parcialmente de

acordo com as observagôes de Tannehill et al. (1994), segundo as quais os

alunos elegem como primeira prioridade para a educagão física a

aprendizagem de habilidades de desportos de equipa. Neste trabalho, os

alunos identificaram também uma fungão ocupacional - a prática de desportos

de equipa e a melhoria da condigão física como objectivos da disciplina. Em

Portugal, embora Pereira (1995) tenha verificado que os objectivos

privilegiados se relacionavam com o divertimento e a recreagão, outros

estudos revelaram que o desenvolvimento da saúde e da condigão física eram
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a meta prioritariamente atribuída â disciplina de educagão física (Gongalves,

1994, 1998; Leal, 1993).

Na segunda categoria de resultados sobre o pensamento dos alunos - a

sua percepgão acerca do processo de instrugão -, integrámos a informagão

sobre as percepgôes relativas a várias características das aulas, como o

ambiente da aula, o comportamento do professor, e o seu prôprio

comportamento.

Estas indicagôes evidenciam a preferência dos alunos por aulas com tarefas

de aprendizagem de baixa complexidade e por um fluxo de actividade sem

quebras ou interrupgôes por parte do professor. Tjeersdma et al. (1996)

verificaram que, entre as razôes mais aduzidas pelos alunos para justificar a

sua falta de aprego pelas aulas, se encontrava nas interrupgôes das

actividades, para ouvir o professor. Romar (1995) reporta-se aos diferentes

efeitos da complexidade do trabalho proposto nas aulas na disposigão dos

alunos face âs mesmas. Alguns alunos revelaram que se aborreciam com o

facto de as aulas serem orientadas por um trabalho de complexidade baixa,

sem desafios, enquanto que outros não apreciavam a disciplina pela elevada

exigência que era posta no trabalho.

Esta percepgão parece ser independente daquilo que os alunos intuem

como os indicadores mais importantes para os professores. No trabalho de

Romar (1995), a maioria dos alunos elegeram o esforgo e a participagão na

aula, traduzido pelo nível de aprendizagem nas habilidades ensinadas e a

cooperagão na aula, como os aspectos que tinham mais impacto na sua

classificagão (avaliagão). Mourão (1997) estudou os factores através dos quais

os alunos representavam a ideia de sucesso na aula, e constatou que, na sua

maioria, estes referiam questôes ligadas ao trabalho académico e ås relagôes

interpessoais. Realizar bem as tarefas, aprender e evoluír, ter prazer e divertir-

se, estabelecer relagôes positivas com os pares, conquistar a sua aprovagão

social e a do professor, foram os factores que os alunos referiram como

sinônimos de sucesso.
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Este autor constatou também que as causas que os alunos referiam estar

na origem do seu sucesso se repartiam pela qualidade da intervengão

pedagôgica do professor, pelo seu esforgo na realizagão das tarefas, pelo bom

ambiente da aula e pelo interesse que as actividades Ihes mereciam. Neste

estudo os alunos revelaram ainda preferir aulas estruturadas e centradas na

aprendizagem.

Relativamente ås ideias sobre o ambiente afectivo que a educagão física

deveria privilegiar nas aulas, os alunos valorizam mais o divertimento e o

trabalho em equipa do que a competigão entre eles (Tannehill et al., 1994;

Romar, 1995). No estudo de Romar, esta perspectiva foi preponderante,

mesmo nas circunstâncias em que a actividade em causa era o jogo desportivo

colectivo. Segundo o autor, os alunos transmitiram a ideia de que um "bom

jogador de equipa era aquele que colaborava e encorajava os outros membros

da equipa". As intengôes sociais dos alunos na aula foram igualmente

referenciadas por outros estudos. Tannehill et al. (1994) questionaram os

alunos sobre as características das aulas que os levavam a gostar da disciplina

e observaram que a coeducagão se encontrava entre os aspectos mais

referenciados. Gongalves (1998) confirmou esta indicagão. Tjeerdsma et al.

(1996) observaram que os alunos se pronunciavam no mesmo sentido, ao

referirem razôes relacionadas com o divertimento e com a participagão social

como estando na origem do seu gosto pelas aulas.

A promogão da condigão física e os benefícios que daí resultam para a

saúde (Tjeerdsma et al. 1996) e a variedade das actividades propostas para

as aulas (Leal, 1993; Shigunov, 1991; Tannehil et al.; 1994) constituem outros

exemplos das razôes que os alunos avangaram para apreciarem as aulas.

As preferências dos alunos em relagão âs aulas parecem diferenciar-se em

fungão das suas características pessoais. Shigunov (1991) verificou que a

idade era uma dessa características, e que os alunos mais novos se

interessavam sobretudo pelos aspectos do conteúdo das aulas, como a

variedade das actividades, a competigão ou nível de esforgo, enquanto que os

mais velhos se reportavam, sobretudo, â qualidade da intervengão pedagôgica
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dos professores e â sua qualidade relacional. Leal (1993) confirmou que os

alunos preferiam aulas variadas, competitivas e disciplinadas.

As preocupagôes dos alunos relativamente â actividade de aprendizagem

têm sido identificadas como um importante foco do seu pensamento durante

as aulas. Lee, Landin & Carter (1992) classificaram o seu pensamento sobre a

aula em três categorias temáticas -

pensamentos relacionados com as tarefa,

pensamentos afectivos e pensamentos fora da tarefa (off-task thoughts), e

verificaram que, cerca de metade, se integravam na primeira categoria. Estes

autores constataram, ainda, a existência de relagôes positivas entre esta

categoria de pensamentos e o sucesso de aprendizagem dos alunos.

No que diz respeito â imagem do seu professor e aos critérios com que os

apreciaram, os alunos centraram-se em referências repartidas pela qualidade

da instrugão e o clima relacional. Leal (1993) verificou que a natureza dos

comportamentos de ensino mais valorizados pelos alunos integravam estas

duas dimensôes de intervengão pedagôgica. No estudo de Romar (1995), os

alunos manifestaram ter uma boa relagão com os seus professores,

descrevendo-os a partir da utilizagão de atributos relacionais positivos - bons,

divertidos, gentis e felizes -, e das suas competências de ensino - ajuda

através de feedback, correcgão das habilidades e utilizagão da demonstragão.

Estes alunos revelaram ainda considerar que os seus professores assumiam

um papel central no processo de instrugão. Relativamente â relevância dos

comportamentos de instrugão, Lee et al. (1992) também verificaram que os

alunos sentiam que eram ajudados pelos seus professores, quando estes

descreviam e demonstravam o que eles tinham que realizar na aula.

Tjeerdsma et al. (1996) observaram que, em diferentes modelos curriculares

de ensino do badminton, os alunos eram unânimes em considerar que uma

das razôes por que tinham melhorado a sua prestagão se devia ao que tinham

aprendido com o professor.

A imagem dos alunos sobre os seus professores parece ser concordante,

pelo menos parcialmente, com o seu conceito de "bom professor". Romar

(1995) observou que os alunos identificavam dois perfis de "bom professor":
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alguns caracterizavam-no a partir de atributos relacionados com o clima de

aula e com a capacidade de instrugão, a promogão de aulas agradáveis, um

temperamento atractivo e interesse pelos alunos, uma comunicagão clara e

pela capacidade de os ajudar na compreensão das tarefas estabelecidas;

outros, definiram o "bom professor" como divertido e agradável, pouco

exigente, capaz de desenvolver relagôes afectivas e de manter o seu

temperamento afectivo. Gongalves (1998) observou que a simpatia e a

capacidade de relagão com os alunos eram considerados os tragos mais

positivos de um professor, enquanto que a agressividade e a exigência

excessiva caracterizavam negativamente o professor. Este autor verificou

também que a capacidade do professor ensinar sem erros, o apoio que dava

aos alunos com dificuldades e o interesse que manifestava por eles eram as

características mais relacionadas com uma atitude positiva dos alunos.

Um aspecto importante sobre o pensamento do aluno que a investigagão

tem ressaltado diz respeito å particularidade como representam a sua

actividade na aula. Em relagão å sua participagão na actividade prática de

aprendizagem, Romar (1995) observou que se, nalguns casos, a percepgão

dos alunos que tinham tido sucesso reflectia a realidade da sua aprendizagem

nas tarefas da aula, noutros casos, este sentimento não tinha uma

correspondência real com o trabalho de aprendizagem, porque os alunos

tinham estado envolvidos num trabalho de baixo risco e com fronteiras muito

flexíveis. No mesmo sentido, Lee et al. (1992) verificaram que, em relagão âs

instrugôes da actividade, os alunos referiam ter compreendido as indicagôes

dadas pelos seus professores, mas não se lembravam do seu conteúdo.

Ambos os resultados revelam que os critérios utilizados pelos alunos para

representar o sucesso ou adequagão do seu comportamento na aula são de

uma exigência reduzida.

Relativamente ao terceiro conjunto de resultados, são três os factores de

auto-percepgão que maior atengão têm recebido da investigagão produzida no

âmbito do estudo do pensamento do aluno (Lee & Solmon, 1992): a percepgão

de competência; as motivagôes dos alunos; e a percepgão dos alunos sobre os

objectivos pessoais a alcangar no seio da disciplina.
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Enraizada na experiência anterior dos alunos, a percepgão de competência

é um dos principais mobiles para os alunos participarem nas actividades de

aprendizagem (Lee, 1997). Solmon (1991, apud Lee & Solmon, 1992) estudou

a relagão entre a percepgão de competência dos alunos com outras variáveis

relacionadas com a aprendizagem, tendo verificado que esta se encontrava

positivamente associada ao nível de compreensão da instrugão pelos alunos,

ao sucesso que revelavam durante a sua prestagão na prática e å quantidade

de aprendizagem que manifestavam. Pereira (1995) confirmou a relagão da

percepgão de competência com o nível de empenhamento dos alunos na aula.

Tjeerdsma et al. (1996) verificaram que a percepgão de inabilidade na

aprendizagem era uma razão com que os alunos fundamentavam a sua falta

de aprego pelas aulas de educagão física.

Leal (1993), å semelhanga de Gongalves (1998), verificou que o sentimento

de capacidade dos alunos estava positivamente associado a uma atitude

favorável face â educagão física.

De acordo com Lee (1997) o sentimento de capacidade dos alunos está

associado å idade e ao género. Os alunos mais novos são, normalmente, mais

positivos (mas menos realistas) face å sua competência nas aulas. As

diferengas entre sexos observam-se no facto de os alunos revelarem um

sentimento de capacidade mais elevado em relagão aos conteúdos

tradicionalmente associados ao seu género (e.g, os rapazes no futebol e no

basquetebol; e as raparigas na ginástica e na danga).

O nível de sentimento de competência dos alunos também tem surgido

associado â sua prôpria motivagão (Gongalves, Carreiro da Costa & Piéron,

1996, Lee, 1997).

De acordo com Lee & Solmon (1992), a motivagão desempenha um papel

fundamental no processo de iniciagão, manutengão e orientagão da actividade

dos alunos. Neste sentido, ela parece constituir um factor decisivo no grau de

cooperagão e empenhamento dos alunos nas tarefas da aula. Solmon (1991,

apud Lee & Solmon, 1992), para além de constatar a sua relagão com a

quantidade de aprendizagem dos alunos, verificou também que esta variável
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estava positivamente associada â persistência dos alunos durante a sua

prática, bem como å sua habilidade para corrigir os erros, aspectos

fundamentais para a sua iniciativa individual nas actividades de aprendizagem.

Contrariando estas indicagôes, Pereira (1995) não encontrou nenhuma relagão

significativa entre a motivagão e o comportamento do aluno na aula.

Outro aspecto decisivo na configuragão da participagão dos alunos nas

aulas está relacionada com os objectivos individuais com que a encaram. Lee

& Solmon (1992) e Lee (1997) diferenciam dois tipos de orientagão para a

participagão dos alunos na aula: uma orientagão competitiva e uma orientagão

para a mestria. No primeiro caso, os alunos referenciam o seu êxito â

capacidade de superarem o nível de prestagão dos seus pares, enquanto que,

no segundo caso, o critério de êxito é sobretudo de superagão do nível de

capacidade pessoal dependente do interesse intrínseco na aprendizagem. De

acordo com os autores, a orientagão competitiva está relacionada com um

perfil de participagão revelador de maiores dificuldades de adaptagão dos

alunos âs dificuldades enfrentadas, enquanto que a orientagão para a mestria

está associada com maiores níveis de empenhamento, maior esforgo e â

utilizagão de estratégias de aprendizagem mais eficazes. Gongalves (1998)

observou que os alunos procuravam dois grandes propôsitos nas aulas de

educagão física: a melhoria da condigão física e o convívio com os pares.

Finalmente, em relagão â quarta categoria de resultados - os processos

cognitivos dos alunos -, os estudos têm permitido revelar algumas evidências

sobre a forma como captam e processam a informagão com que se

confrontam nas aulas. Neste domínio integram-se os trabalhos que têm

incidido sobre o estudo da atengão dos alunos (Lee & Solmon, 1992) e o nível

de compreensão que realizam da informagão proporcionada pelo professor

durante a aula (Carreiro da Costa, 1996).

Os estudos sobre a atengão dos alunos têm revelado alguma ambiguidade

de resultados. De acordo com Lee & Solmon (1992) esta variável tem sido

relacionada positivamente com indicadores de sucesso das aprendizagem dos

alunos. Fahelson (1988, apud Lee & Solmon, 1992) verificou que os níveis de
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atengão dos alunos estavam directamente associados ao produto das

aprendizagens, assim como a atitudes mais favoráveis â disciplina. Solmon

(1991, Apud Lee & Solmon, 1992) observou que o nível de atengão dos alunos

durante a prática estava associado â qualidade da sua prestagão. Contudo,

Carreiro da Costa, Pereira e Diniz (1996) não encontraram relagão significativa

entre a atengão e os indicadores de sucesso de participagão dos alunos na

aulas.

Alguns trabalhos têm analisado as características de processamento da

informagão veiculada pelo feedback pedagôgico proporcionado pelo professor

(Carreiro da Costa, Costa e Diniz, 1992; Quina, Carreiro da Costa & Diniz,

1995). Os seus resultados indicaram que, dependendo das características

deste procedimento de ensino, nomeadamente da densidade, estrutura e

extensão da informagão veiculada, a quantidade de informagão retida se

situava entre os 50% e os 70 %. Os resultados mostraram também que o nível

de compreensão da informagão era maior quando os professores utilizavam o

feedback de tipo interrogativo e descritivo.

Um dos desafios para a obtengão de um equilíbrio ecolôgico favorável â

aprendizagem dos alunos corresponde â promogão da "simpatia" entre a

atitude e comportamento do professor e dos alunos na aula. Na origem dessa

coerência está a proximidade com que ambos percepcionam e analisam os

diferentes acontecimentos na aula.

A temática da correspondência entre as representagôes dos alunos e as

concepgôes pedagôgicas dos professores postas em acgão nas aulas foi

analisada por Rodrigues (1997), que constatou existir uma congruência entre o

perfil de intervengão pedagôgica dos professores e as imagens construídas

pelos alunos, particularmente quando os professores praticavam uma

orientagão focada na aprendizagem.

Num estudo anterior (Onofre & Pinheiro, 1998), em que pudemos comparar

a percepgão dos professores e dos seus alunos sobre as situagôes mais

problemáticas das aulas e as suas causas, constatámos que a percepgão de

ambos se diferenciava. Estas diferengas residiam no facto de os alunos, mais
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do que os seus professores, referenciarem como situagôes problemáticas o

ambiente afectivo-relacional da aula, nomeadamente as situagôes associadas

â sua motivagão para as actividades de aprendizagem. Outras diferengas

sugeriram que os alunos, ao contrário dos seus professores, sentiam que não

eram acompanhados por eles na resolugão destas situagôes e que os

problemas não eram resolvidos mas, pelo contrário, se mantinham. Foram

também encontradas diferengas relativamente âs causas dos problemas, que

os alunos atribuíram sobretudo å competência profissional do professor, o que

também não era reflectido pelos seus professores. Hanke (1987) analisou a

relagão entre a percepgão que os professores e alunos reflectiam sobre os

incidentes críticos das aulas e constatou que a maioria dos professores nunca

ponderavam as percepgôes que os alunos tinham dessas situagôes, nem os

seus sentimentos. Provavelmente por essa razão, a análise das atribuigôes

causais para os incidentes realizada por ambos os intervenientes revelou na

maioria dos casos, um desacordo. Registaram-se igualmente diferengas em

relagão aos objectivos expressos pelos professores e a percepgão que desses

objectivos os alunos veiculavam.

3.4.3 O Professor na Ecologia da Aula

Os resultados sobre a participagão dos professores nas aulas de educagão

física evidenciam o seu reduzido nível de exigência no trabalho académico

proposto para as aulas, facto que está normalmente associado å tentativa de

obter a cooperagão dos alunos na ordem na aula. Esta característica tem sido

observada no conteúdo das tarefas que os professores propôem aos alunos, e

na forma como apresentam e gerem o desenvolvimento das mesmas.

Siedentop et al. (1994), observando a baixa intensidade dos programas de

acgão de instrugão ao nível do ensino secundário, descreveram-nos, com

ironia, como uma "ginástica para não suar" (don't sweat gym). De acordo com

estes autores, o ambiente desenvolvido neste nível de ensino caracteriza-se

por uma prática de tarefas de baixo risco, com uma baixa ocorrência de

comportamentos inapropriados e uma forte de orientagão social. Neste

trabalho, o sistema de gestão surge como a preocupagão central do ensino
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dos professores. No mesmo sentido, O'Sullivan & Dyson (1994) verificaram

que, na perspectiva e acgão dos professores, as regras e as rotinas das aulas

constituíam a porgão mais significativa do currículo dos alunos.

Graham (1987) observou que os professores diferenciavam frequentemente

o nível de dificuldade das tarefas motoras para os alunos com elevado e baixo

nível de prestagão, com o intuito de garantirem que todos os alunos

obtivessem sucesso.

No domínio do acompanhamento das tarefas na aula, Alexander (1983,

apud Hastie & Siedentop, 1999), constatou que o grau de contingência entre a

tarefa estabelecida pelo professor e a tarefa efectivamente realizada pelos

alunos, dependiam da consistência da prática de supervisão e da

responsabilizagão utilizada pelo professor. Quando os programas de acgão

propostos assumiam uma forte orientagão para o trabalho académico,

referenciando-se a objectivos curriculares, a congruência entre as tarefas

estabelecidas e as tarefas praticadas pelos alunos era mais elevada. Quando

isso não acontecia, a responsabilizagão dos alunos pela tarefa tinha que ser

imposta å custa de uma supervisão activa por parte do professor. Siedentop et

al. (1994) observaram que, embora os professores supervisionassem a

actividade dos alunos procurando manter os seus programas de acgão (já de si

com um baixo nível de risco), não utilizavam procedimentos de

responsabilizagão que permitissem estimular a aprendizagem dos alunos.

A dificuldade na implementagão de um nível elevado de responsabilizagão é

tanto maior quanto o tipo de responsabilizagão mais comum em EF é informal

(Jones, 1992). Ao contrário da responsabilizagão formal que está intimamente

associada å avaliagão dos alunos, na responsabilizagão informal os resultados

pedidos aos alunos não contribuem directamente para a sua classificagão. São

exemplo de responsabilizagão informal em educagão física: o exame da

prática; a monitorizagão activa e comentário; a suspensão da actividade (sitting

out); o reconhecimento público, e o feedback (Lund, 1991 apud Hastie &

Siedentop, 1999). O baixo nível de responsabilizagão formal parece estar
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associado ao facto de os professores de educagão física valorizarem pouco o

processo de avaliagão (Matanin & Tannehill, 1994).

A observagão da actividade do professor neste domínio demonstra que, ao

contrário de protegerem as tarefas de instrugão, os professores tendem a

envolver-se num processo de negociagão cujas consequências resultam na

redugão das exigências inicialmente estabelecidas para as tarefas (trading off)

(Hastie & Siedentop, 1999). Com esta iniciativa os professores privilegiam a

obtengão da cooperagão dos alunos no sistema de gestão. Lund (1992)

verificou que existiam momentos em que os professores apenas

responsabilizavam os alunos pelas tarefas de gestão e em que o sistema de

instrugão era suspenso, o que o levou a classificar esse procedimento como

uma "pseudo-responsabilizagão".

A negociagão para a obtengão da cooperagão dos alunos também pode ser

realizada através da aceitagão de determinados tipos de interacgão social

(Jones, 1992; Hastie & Pickwell, 1996), até â suspensão do sistema de

instrugão (Hastie & Saunders, 1990, apud Hastie & Siedentop, 1999).

O nível de condescendência do professor nas exigências das tarefa de

instrugão parece estar relacionado, não apenas com a pressão que os alunos

exercem sobre elas através do sistema social, mas também com as prôprias

expectativas e o seu nível de capacidade para manter os seus programas de

acgão. Alguns trabalhos têm demonstrado que os professores intervêm

relativamente aos sistemas de instrugão com grande flexibilidade nas

expectativas que colocam face ås respostas dos alunos. Sanders & Graham

(1995) observaram que os professores de jardim de infância utilizavam uma

margem de aceitagão das respostas dos alunos (zone of acceptable

responses) que, nalguns casos, os levavam a consentir modificagôes

substantivas da tarefa. Rovegno (1994) também verificou que, quando os

professores encontram dificuldade na obtengão de cooperagão por parte dos

alunos nas tarefas de instrugão, recorriam ao que designou por "zona curricular
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de seguranga" , restringindo o seu conteúdo a tarefas de aplicagão (formas

jogadas ou jogo) normalmente mais apetecíveis aos alunos.

Um dos aspectos importantes para garantir as tarefas estabelecidas

relaciona-se com a concepgão e implementagão dos programas de acgão, ou

seja, na habilidade para estabelecer as tarefas de modo a permitir

modificagôes mínimas, indo ao encontro das habilidades e interesses dos

alunos e para reagir rapidamente a modificagôes substantivas da tarefa

estabelecida (Hastie & Siedentop, 1999).

De acordo com Hastie (1997) a criagão de um ambiente de elevado

empenhamento no trabalho académico depende da capacidade de o professor

compreender a forma como os alunos percepcionam o conteúdo de ensino na

perspectiva da instrugão, da sua capacidade de conceber e propor tarefas que

sejam variadas, envolvam incerteza e desafios, bem como da capacidade de

criar um clima de aula em que os alunos desejem envolver-se nas tarefas.

Estas orientagôes revelam a importância da forma como o professor encara o

sistema social dos alunos, desde a concepgão das tarefas que propôe até â

sua implementagão.

Siedentop (1991) recorre aos dados da investigagão ecolôgica para

caracterizar as três formas de encarar o sistema social dos alunos nos seus

procedimentos e efeitos: ignorar o sistema social; tentar eliminar o sistema

social; e reconhecer e enquadrar o sistema social. No primeiro caso, os alunos

reagem procurando formas de socializagão que, maioritariamente, perturbam o

sistema de gestão da aula e tornam ineficaz o sistema de instrugão. Em fungão

disso, os professores tendem a reduzir as exigências das tarefas de instrugão,

podendo mesmo evoluir para uma situagão de suspensão do sistema de

instrugão, substituindo-o por uma actividade orientada pelo sistema social dos

alunos. Neste caso as aulas passam a assumir uma valência essencialmente

25 A "zona curricular de seguranca" corresponde ao conteúdo legitimado pela cultura da escola, a partir do qual os professores procuram ajustar as

suas opgOes de esnino âs expectativas dos diferentes intervinientes (Rovegno, 1994).

77



Problemática

recreaccionista, sem preocupagôes de aprendizagem. A forma mais comum de

procurar eliminar o sistema social, traduz-se pela imposigão, muitas vezes

autoritária e unilateral, dos sistemas de gestão e instrugão. A utilizagão de

medidas punitivas e ameagadoras procurando estatuir o medo e a coacgão,

caracterizam os procedimentos adoptados pelos professores. Qualquer

manifestagão por parte dos alunos é confundida como uma infracgão ås regras

de funcionamento na aula. Em resultado disso, as reacgôes dos alunos são

distintas. Alguns reagem de forma conformada, desenvolvendo no entanto uma

afectividade negativa em relagão å disciplina de educagão física. Outros,

fingindo mostrar-se conformados, procuram subrepticiamente oportunidades

para testar os sistemas de tarefas de gestão e instrugão e o professor, para se

tentarem envolver em propôsitos sociais. Em reacgão a isso o professor

aumenta o estilo negativo de controlo do comportamento dos alunos. De

acordo com o autor, o reconhecimento e enquadramento do sistema social dos

alunos passa em primeiro lugar pela sua integragão no contexto da matéria de

ensino, o que alguns professores fazem aproveitando as características

interactivas das actividades físicas e a oportunidade social que daí decorre,

para que os alunos interajam no seio da actividade de aprendizagem .

Outros procedimentos que se têm manifestado favoráveis å instalagão de

uma ecologia positiva na aula estão associados â redugão da ambiguidade das

tarefas e ao incremento da responsabilizagão. Apesar de ser um dos aspectos

decisivos para a redugão da ambiguidade da tarefa e consequente promogão

de níveis mais elevados de envolvimento dos alunos na tarefa (Silverman,

Kullina & Crull, 1993, apud Romar, 1995), a clareza da apresentagão das

tarefas não tem sido apanágio das aulas de educagão física. Vários estudos

indicam que a forma de comunicar as tarefas é, frequentemente, parcialmente

explícita (Jones, 1992; Romar, 1995; Siedentop et al.
, 1994). A superagão

desta insuficiência pode ser alcangada a partir da adopgão de vários
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procedimentos de intervengão pedagôgica sugeridos para aumentar o nível de

clareza da informagão comunicada aos alunos26.

São dois os procedimentos decisivos que têm sido argumentados como

factores de qualificagão da responsabilizagão: a supervisão/monitorizagão e as

intervengôes junto dos alunos. A importância de uma supervisão activa ou da

monitorizagão como factores de responsabilizagão tem sido relacionada com o

facto de os alunos se concentrarem mais na tarefa quando o professor está

mais perto deles do que quando o professor não está prôximo e não os pode

observar (Hastie & Saunders, 1990, apud Hastie & Siedentop, 1999). No que

diz respeito ås características de intervengão do professor junto do aluno,

Hastie (1994) verificou que os níveis mais elevados de congruência na tarefa e

de empenhamento por parte dos alunos estavam relacionados com

comportamentos do professor de deslocamento e intervengão directa, com o

feedback pedagôgico e com a recondugão sistemática dos alunos que

procuravam modificar as tarefas. Neste trabalho, a paragem da actividade da

aula para clarificar os critérios comportamentais da prestagão, formalizando as

expectativas do professor face â tarefa, foi também uma característica

encontrada na aulas em que os alunos tinham um índice de ALT mais elevado.

A importância da responsabilizagão reflecte-se sobretudo no nível de

aproveitamento que o aluno realiza das tarefas de aprendizagem propostas.

Lund (1991, apud Hastie & Siedentop, 1999) teve oportunidade de verificar

que, apesar de terem um tempo global de prática inferior, a maioria dos alunos

do professor mais eficaz do seu estudo revelava uma elevada percentagem de

taxa de comportamento bem sucedido.

Um balango geral sobre o grau de sucesso dos professores de educagão

física na manipulagão das tarefas de gestão e de instrugão revela que os

professores são melhores gestores que instrutores, o que se justifica pela

maior facilidade de implementagão e controlo das tarefas de gestão

26 Cf. ponto 2 deste capltulo
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(Siedentop, 1988). Enquanto que as tarefas de instrugão implicam um conjunto

de operagôes mais complexo, o sistema de gestão compôe-se de tarefas que,

na sua maioria, são invariantes (rotinas) e mais acessíveis para os alunos. E a

possibilidade de os professores mais eficazes se desprenderem da

preocupagão de controlar as tarefas de gestão na aula, que Ihes permite

concentrarem-se mais no controlo das tarefas de instrugão. Esta competência

parece estar associada ao nível de preparagão com que estes professores

encaram aquele tipo de tarefas (Fink & Siedentop, 1989). Como já tivemos

oportunidade de referir, os bons gestores delimitam as fronteiras das tarefas de

gestão de forma clara e determinada, procurando familiarizar os alunos com as

rotinas organizativas e com as regras de funcionamento na aula logo no início

do ano. Esta iniciativa liberta-os para concentrarem a maior parte do seu

esforgo no controlo das tarefas de instrugão, assumindo apenas uma

intervengão reguladora das rotinas e regras já aprendidas. Jones (1992)

observou que em fungão de um maior rigor posto na definigão das tarefas de

gestão no período inicial do ano, os alunos passavam posteriormente a

assumir estas tarefas como acgôes correntes (current interactions) na aula,

para as quais utilizavam instrugôes simples de carácter verbal e não-verbal

(nomedamente através da utilizagão de sinais para o início e fim da actividade).

Esta autora também verificou que os professores procuravam introduzir as

tarefas de gestão específicas de cada unidade de ensino, particularmente as

rotinas típicas e os procedimentos de seguranga na utilizagão do material.

Um aspecto pouco analisado na intervengão do professor têm sido as suas

respostas sociais aos alunos. Jones (1992) verificou que os professores

utilizavam procedimentos informais particulares de interacgão com os alunos

que não estavam directamente relacionados nem com o sistema de gestão,

nem com o sistema de instrugão e que se relacionavam com a dimensão do

clima relacional. A aprendizagem dos nomes e a utilizagão de formas de

aprovagão e desaprovagão físicas como apertar as mãos, bater as palmas,

bater nas costas do aluno e abragar, foram exemplos identificados deste tipo

de respostas. Esta autora também observou que os professores procuravam
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mteragir com os alunos durante os períodos de transigão das actividades,

aquecimento e no início e final das aulas.

4. Primeira Entrada no Problema: a Qualidade do Ensino na

DEPENDÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DA ACQÃO E DO CONHECIMENTO
PRÁTICO DO PROFESSOR

Na sequência da revisão dos principais resultados sobre a investigagão

processo-produto pudemos associar o conceito de eficácia27 å nogão de

competência na acgão prática. Esta ideia decorreu da constatagão de que a

qualidade de ensino integrava a condigão do professor ter a capacidade de

compreender os contextos de intervengão para construir as solugôes mais

adaptadas âs exigências da sua complexidade, para além da familiaridade com

que utilizava os princípios e procedimentos de intervengão pedagôgica

relacionados com a eficácia do ensino.

Tal ilagão deu-nos a oportunidade de reconhecer as vantagens que a

investigagão sobre a ecologia da aula trazia å configuragão do prôprio conceito

de qualidade do ensino. Vantagens que se revelaram efectivas a partir da

demonstragão da natureza complexa e sistémica da aula e pela evidência da

dinâmica intrínseca da gestão das aulas e dos seus reflexos na ecologia dos

sistemas de tarefas e que sintetizamos em três pontos.

Em primeiro lugar, a constatagão de que qualidade do ensino corresponde a

um equilíbrio dinâmico (instável) que se traduz por um elevado envolvimento

dos alunos no trabalho académico proposto nos programas de acgão, mas

também por uma disposigão favorável dos alunos em relagão a esse trabalho,

ou seja, pela qualificagão do processo cognitivo que Ihe subjaz e pela

manifestagão de uma percepgão positiva face â disciplina, âs aulas e a si

prôprios.

27 Que então recrutámos como primeiro elemento para o esclarecimento do conceito de qualidade no ensino.
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Em segundo, a evidência de que a instabilidade desse equilíbrio decorre da

relagão de interdependência entre os vários sistemas presentes, da "iniciativa"

do professor (sistema de instrugão e sistema de gestão) e da "iniciativa" dos

alunos (sistema social). A relagão entre estes sistemas é inevitável e,

frequentemente, conflitual, forgando a emergência de propôsitos contraditôrios

para a aula. Contradigão que é particularmente demonstrada pelo contraste

entre a agenda do professor e a forma como os alunos agem e pensam em

relagão â aula, privilegiando amiúde a disposigão para aí realizar a sua agenda

social. Este desafio exige uma procura permanente da compatibilizagão

(cooperagão) entre os sistemas da aula, para a sua estabilizagão no equilíbrio

eficaz.

Finalmente, a identificagão das áreas de competência do professor na

gestão da ecologia da aula: a construgão e implementagão das tarefas de

instrugão e o controlo das tarefas de gestão. No sistema de instrugão, essa

competência comega por se observar nas propostas curriculares que se

realizam para a aula, e na forma como projectam o aproveitamento do

comportamento do sistema social que é possível antecipar para reforgar os

propôsitos académicos. Depois, a competência prolonga-se na gestão que o

professor realiza da ambiguidade, risco e responsabilizagão da tarefa, para

manter as fronteiras inicialmente definidas. Em ambos os casos (concepgão e

implementagão das tarefas) a investigagão evidencia as fragilidades que,

habitualmente, caracterizam a intervengão do professor: são maioritários os

exemplos de cedência ao sistema social dos alunos com efeitos de redugão ou

mesmo suspensão do sistema de instrugão; mas também se observam

situagôes de aniquilamento do sistema social. Nas duas situagôes, a

investigagão esclarece que a eficácia da actuagão do professor passa pela

adopgão de princípios e procedimentos de intervengão pedagôgica propostos

pela investigagão processo-produto. Indicagão que também é verdadeira no

caso do sistema de gestão. Aqui a competência dos professores observa-se

sobretudo na forma como antecipa e torna rotineiro e fluente o controlo da

logística das aulas, promovendo a cooperagão dos alunos no trabalho

académico. A investigagão demonstra que, apesar das fragilidades que
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apresenta, esta competência é mais fácil de exercer, pela simplicidade e

familiaridade das tarefas que o compôem. Neste domínio, a fragilidade é

identificada nos antípodas do sistema de instrugão, caracterizando-se por uma

situagão de preponderância deste sistema face aos restantes: repetidamente,

a ordem constitui o foco de preocupagão fundamental dos professores nas

aulas.

Estas conclusôes permitem aprofundar a interpretagão da complexidade das

situagôes ensino, gerando importantes elementos para a compreensão da

forma como nela intervém o trabalho produzido na aula, pelos alunos e pelos

professores. Particularmente neste último caso, reforgam a importância do

conhecimento sobre as condigôes e factores desenvolvidos no âmbito da

investigagão processo-produto, esclarecendo as circunstâncias da sua

oportunidade na gestão da ecologia da aula.

Há contudo uma ilagão, também ela extensível ås conclusôes da

investigagão processo-produto, que retrata uma realidade pouco optimista no

ensino. Referimo-nos å constatagão das dificuldades objectivas que alguns

professores analisados pela investigagão demostram na construgão de

contextos de trabalho que promovam a aprendizagem. Felizmente, esta parece

não ser uma característica de outros professores, que se diferenciam na

maximizagão das oportunidades de aprendizagem que oferecem aos seus

alunos. Mas retém-se a necessidade de compreender que razôes

suportam essa dificuldade por parte de alguns professores, ao mesmo

tempo que outros conseguem ultrapassá-la.

O modelo de investigagão sobre a ecologia da aula permite avangar

algumas orientagôes para o esclarecimento desta questão. Ao revelar as

solicitagôes colocadas pela dinâmica das ecologias da aula, este tipo de

investigagão acrescenta å investigagão processo-produto a questão central do

carácter prático da actividade ensino, respondendo, nomeadamente, â

pergunta de como podem os professores realizar na aula as condigôes que

fomentam os resultados de aprendizagem dos alunos (Doyle, 1981).
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Desta forma, aproveita e reforga o interesse no estudo da dimensão

comportamental da actividade de ensino, mas amplia esse enfoque para

absorver a análise dos mecanismos que suportam o reconhecimento e

interpretagão dos acontecimentos no seio
da complexidade da aula:

"Such an approach directs attention to the central role of thinking in teaching (...) to

know how to see and when to act, teachers must acquire constructs that reflect
the

realities of classroom life..." (Doyle, 1981, 5)

De acordo com Doyle (1979), esta habilidade intelectual enraíza-se no

conhecimento ou esquema da aula, ou seja, nas representagôes cognitivas

resultantes da relagão entre situagão e a acgão no envolvimento da aula. Um

esquema que é construído, gradualmente, através do conhecimento

proposicional (e.g. indicagôes que são oriundas da investigagão processo-

produto), da experiência prática e com base na reflexão sistemática sobre a

experiência (Doyle, 1981). Esta assungão realga a importância da análise do

conhecimento do professor na interpretagão da génese do comportamento de

ensino, particularmente para a compreensão do contexto psicolôgico que

envolve as decisôes que determinam a sua actuagão, uma vez que é aí que se

reúnem as proposigôes factuais e as compreensôes que subjazem â acgão do

professor (Calderhead, 1996).

Poderemos então sustentar que nesse contexto se encontram algumas

das razôes mais substantivas para compreender os modos distintos de

actuagão dos professores no que diz respeito å implementagão das

condigôes da qualidade do ensino.

No âmbito da investigagão ecologica em educagão física, os estudos que

têm sido produzidos para a compreensão do conhecimento do professor são

escassos (Romar, 1995). Contudo, os seus resultados são indiciadores da

viabilidade desta assungão. O mesmo tem sido revelado pelos resultados dos

estudos realizados no ensino de outras áreas disciplinares, particularmente no

domínio do conhecimento prático, o que permitiu que este tipo de

conhecimento fosse classificado como uma importante fonte de informagão

para compreender como o conhecimento sobre a eficácia no ensino se adequa
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â realidade do professor (Clandinini, 1986). É esse testemunho que

procuramos sintetizar no capítulo que se segue.
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CAPÍTULO 2 - DO PENSAMENTO AO CONCEITO DE

CONHECIMENTO PRÁTICO DO PROFESSOR

No capítulo anterior sublinhámos a importância de se estudar o contexto

psicolôgico em que o professor sustenta os princípios e procedimentos que

caracterizam a sua intervengão, ou seja, o conhecimento dos professores.

Mais especificamente, referimo-nos ao valor de compreender o seu

conhecimento prático para perceber as razôes que justificam as suas distintas

actuagôes, criando condigôes diferenciadas de sucesso aos seus alunos.

Constructo recente, o conhecimento do professor tem sofrido diferentes

análises e conotagôes (Calderhead, 1996; Elbaz, 1983; Shulman, 1987;

Fenstemacher, 1994), oriundos de contributos teôricos diversos que utilizam

diferentes tipos de denominagão e operacionalizagão deste conceito.

Tendendo a ser reconhecido como uma problemática de estudo diferenciada

(Carter, 1990, Calderhead, 1996), este constructo encontra as suas raízes em

tradigôes teôricas que vêm enformando as diferentes assungôes

epistemolôgicas e metodolôgicas desenvolvidas sob a denominagão do

paradigma do pensamento do professor (Calderhead, 1996; Carter, 1990;

Clark & Peterson, 1986; Yinger & Clark, 1979). Estas orientagôes têm retratado

várias imagens sobre o pensamento e conhecimento do professor com

contributos decisivos para a sua compreensão.

Assim, no texto que segue, procuramos analisar em três pontos a

emergência deste constructo, concluindo a abordagem com o enunciado da

segunda entrada no problema da dissertagão. Num primeiro momento,

situamos as principais reflexôes que têm estado na origem do paradigma do

pensamento do professor, destacando a progressiva relevância teôrica e

empírica que aí vem sendo dada ao estudo do conhecimento do professor.

Focaremos depois uma das tendências importantes para fundamentar o

estudo do conhecimento do professor: a natureza estrutural e substantiva do

processo decisôrio em ensino. No terceiro momento, analisaremos um
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conjunto de informagôes relativas ao contexto psicolôgico do processo

decisôrio de ensino -

as crengas e conhecimento dos professores.

1 . Prelúdios do Estudo do Pensamento do Professor

E antigo o desiderato do estudo do pensamento do professor, já sugerido

por Dewey, em 1929, radicando no reconhecimento da oportunidade de

compreender, para além dos aspectos comportamentais dos professores que

se revelavam capazes de proporcionar as melhores oportunidades educativas

aos seu alunos, os fundamentos da suas atitudes (Jackson, 1991 [1968]).

Respondendo ao desafio, Jackson (1991 [1968]) conduziu um estudo de

análise da opinião de 50 professores de escolas primárias indicados pelos

seus directores e supervisores como elementos diferenciados na comunidade

escolar pela qualidade do trabalho que realizavam. Neste estudo, o autor

recorreu a entrevistas para identificar quando é que os professores

consideravam realizar um bom desempenho na aula, quais as mudangas que

consideravam ter sofrido no seu estilo pessoal de ensino ao longo dos anos,

quais os seus sentimentos sobre o processo de controlo e avaliagão do seu

ensino e a sua satisfagão no desempenho desta actividade. A partir da análise

do conjunto das suas respostas, diferenciou quatro temas característicos do

pensamento destes professores em relagão ao ensino: o imediatismo, a

naturalidade, a autonomia e a individualidade.

O primeiro tema revelou a tendência dos professores para se centrarem nos

aspectos imediatos da aula quando retratavam as circunstâncias em que

consideravam realizar um bom ensino. Os indicadores mencionados referiram-

se a características da participagão dos alunos, onde os professores

destacaram: o seu interesse, a sua atengão, o seu voluntarismo na

interpelagão ao professor, a sua expressão do sentimento pertenga nas

actividades e do seu bem-estar. O segundo tema, focado no modo como os

professores empreendiam autoridade na aula, traduzia a importância que

atribuíam â necessidade de ultrapassar as formalidades do ensino mais

tradicional, baseado em formas rígidas e impositivas de ensinar, para

desenvolver modos de intervengão mais flexíveis, num ambiente mais familiar

87



ProblemAtica

e de abertura â opinião dos alunos, ensinando
cada tema de acordo com a sua

especificidade. Ao mesmo tempo, este professores recusavam um perfil não-

formal de ensino, referindo que a naturalidade se deveria exercer dentro de

uma definigão clara de responsabilidade, autoridade e tradigão. No terceiro

tema, semelhante ao anterior (mas reportado â sua percepgão
sobre o controlo

organizacional das suas práticas), os professores reflectiam as suas

preferências por uma relagão menos formal com os directores e supervisores,

reagindo â imposigão de solugôes curriculares e formas de ensino

padronizadas, procurando salvaguardar o exercício da sua espontaneidade e

do seu critério profissional. No quarto tema expressou-se a satisfagão dos

professores relativamente ao bem-estar e progresso de cada aluno na

aprendizagem, particularmente, aqueles que revelavam maiores dificuldades.

Jackson pôde ainda distinguir a preponderância da natureza intuitiva do

pensamento destes professores, cujas características mais marcantes
traduziu

pela ausência de utilizagão de um vocabulário técnico e uma grande

simplicidade conceptual, isto é, um pensamento sem recurso a um

enquadramento teôrico especifico. De acordo com o autor, estas

características decorriam do facto do professor desenvolver a sua actividade

emerso num conjunto amplo e contínuo de solicitagôes, com uma elevada

frequência de interacgôes (a maior parte das quais imprevisíveis) que

justificariam a sua concentragão na realidade física da aula e a sua dificuldade

em distanciar-se num discurso mais elaborado sobre o ensino, ilustrando a sua

conduta mais por impulsos e sentimentos, do que por reflexôes e pensamentos

elaborados. Ao invés de uma insuficiência, esta característica representaria

assim uma estratégia adaptativa do professor para simplificar a complexidade

da vida da aula. Segundo o autor, a premência e fugacidade das exigências

geradas durante a aula não seriam compatíveis com o exercício de um

28 Apesar da forma como os professores argumentavam a sua experiência para fundamentar as ac?0es que empreendiam na aula também ter

conduzido o autor â consideracSo de que a sua intuicâo interactiva poderia ter um fundamento mais racional do que â partida poderia parecer,

indiciando que os professores poderiam já ter passado uma fase preponderante de análise reflexiva sobre os acontecimentos da aula
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pensamento mais complexo, contrariando a habitual conotagão entre a

competência do professor e a racionalidade do seu pensamento. Neste

sentido, o autor diferenciou dois níveis de pensamento, um reportado â fase

interactiva do ensino, de características intuitivas, outro processado fora do

contacto directo com os alunos, que o autor designou por pensamento pre-

interactivo, de teor mais racional.

O conjunto das orientagôes antecipadas por Jackson (1991 [1968]) têm sido

relatadas em várias sínteses de investigagão sobre o pensamento do professor

(Calderhead, 1996; Carter, 1990; Clark & Yinger, 1979; Clark & Peterson,

1986; Griffey & Housner, 1996; Marcelo, 1987a; Riff & Durand, 1992;

Shavelson & Stern, 1981). Â época, o carácter inovador deste trabalho, para

além do reforgo da evidência da complexidade do ensino pressagiou o que

consideramos serem as principiais linhas de orientagão do estudo do

pensamento do professor que se Ihe seguiram. Em primeiro lugar, enfatizou a

importância do estudo do pensamento do professor para o aprofundamento da

compreensão do êxito do seu comportamento na aula, nomeadamente, na sua

adaptagão å complexidade dos contextos de ensino. Esta importância tem sido

repetidamente corroborada por trabalhos desenvolvidos no âmbito do ensino

da educagão física (Griffey & Housner, 1996; Piéron, 1999; Riff & Durand,

1993) e de outras áreas disciplinares (Calderhead, 1996; Clark & Peterson,

1986; Clark & Yinger, 1979, 1987) . Em segundo lugar, chamou a atengão para

as características da estrutura e conteúdo do pensamento dos professores. Em

relagão â estrutura focou a variagão dos níveis de elaboragão (complexidade)

do pensamento do professor consoante a natureza das fases de ensino a que

se reportava. Indicagão que terá motivado o estudo do processo decisôrio do

professor nas diferentes etapas do ensino (pré-activa, interactiva e pôs-

activa)29 (Calderhead, 1996; Clark & Peterson, 1986; Clark & Yinger, 1979,

1987, Marcelo, 1987a) e, particularmente, os modelos e natureza das decisôes

Januário (1996), é justo assinalar o carácter pioneiro do trabalho de Muska Mosston (1966) na sistematiza?âo

sso de decisao pedagogica nestas três etapas do
ensino e das suas ImplicacOes na configuraîao da relacao pedagôgic
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de ensino (Clark & Yinger, 1987; Clark & Peterson, 1986; Shavelson & Stern,

1981). Quanto ao seu conteúdo temático, o autor ilustrou a possibilidade de

analisar o teor dos assuntos que ocupam o pensamento do professor,

inspirando assim o estudo das valorizagôes conceptuais e enfoques do

processo decisôrio nas diferentes fases da actividade de ensino (Clark &

Peterson, 1986; Calderhead, 1996) e, mais recentemente, a análise das

características das suas crengas e conhecimento (Calderhead, 1996;

Grossman, 1990; Shulman, 1987). Em terceiro lugar, demonstrou que as

fontes do pensamento do professor não eram apenas de natureza teôrica ou

proposicional, mas sobretudo de natureza prática e "experiencial", origem que

os professores confessavam desejar preservar face a ingerências prescritivas.

O debate sobre as fontes do pensamento ou conhecimento do professor

(Clandinin, 1986; Clandinin & Connelly, 1987; Fenstemacher, 1994; Shulman,

1987) terá sido inspirado por estas revelagôes. Finalmente, Jackson (1991

[1968]) colocou na agenda da investigagão sobre o ensino, a importância do

estudo do pensamento dos professores reconhecidos pela sua capacidade

profissional para o conhecimento das condigôes de sucesso do ensino. O

estudo do pensamento dos peritos (experts), na senda da compreensão dos

padrôes cognitivos associados ao sucesso do ensino é provavelmente um dos

maiores desafios colocados å investigagão em ensino (Berliner, 1987; Griffey &

Housner, 1996; Touchon, 1993), preocupagão que tem atravessado as

múltiplas temáticas deste paradigma de investigagão.

1.1 Decisão, Intuigão e Razão do Comportamento de Ensino:

integragão das imagens sobre o Pensamento do Professor

A assungão do carácter singular e complexo das situagôes educativas

implicou a necessidade de reconhecer a condigão de adaptabilidade da

actividade de ensino e inspirou o estudo do pensamento do professor,

nomeadamente a compreensão de como captava, organizava e valorizava a

informagão que estava relacionada com a sua actividade de ensino (Clark &

Yinger, 1979; Shavelson & Stern, 1981).
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Em 1975, através do relatôrio de um painel de peritos de investigagão em

ensino, o National Institute of Education sintetizava assim os fundamentos do

reconhecimento formal desta vertente de estudo:

rIShneonPln|^n?^°rÍented^^ 3 teaCher 3S C'inician <-> as an indivi^al
responsible for (a) aggregating and making sense out of an incredible diversity of
infonmation sources about individual students and the class collectively; (b) bridging
o bear a growing body of empirical and theoretical work constituting research
nterature of education; somehow (c) combining all that information with teacher's
own expectat.ons, attitudes, beliefs and purposes ... (d) and having to respond,make judgments render decisions, reflect, and regroup to begin again" (apud Clark
& reterson, 1986)

Ao estudo da complexidade do contexto ecolôgico do ensino-aprendizagem
reunia-se então a necessidade de analisar a complexidade psicolôgica e

cultural que envolvia a participagão do professor nesse processo. Uma

complexidade decorrente da' interinfluência de variáveis como as crengas,

atitudes, sentimentos e expectativas do professor acerca do processo ensino-

aprendizagem e as diferentes dimensôes do processo decisôrio de ensino.

Entre os fundamentos apresentados para encarar este desafio, reconhece-se,

na passagem, a profissionalidade da actividade do professor e a necessidade

de a observar como uma intervengão que está para além da aplicagão

alienada de um conjunto de prescrigôes técnicas determinadas externamente.

Uma década depois Clark & Yinger (1987) confirmaram a justeza deste

desígnio, acrescentando a necessidade do seu aprofundamento:

"The image we see emerging from research and theory is that of the teacher as

professional. We use this image to refer to practitioners who specialize in designing
practical courses of action... We see a need to break from the model of technical

rationality ... and to explore patterns of practice and knowledge that may be use as
a basis for rethinking and reasserting teaching as profession" (Clark & Yinger
1987, 97)

Com a alusão a esta imagem, os autores criticaram alguma tendência para

manter o estudo do pensamento do professor na senda exclusiva da

modelagão da sua cognigão, â semelhanga do que já havia sido ensaiado para

o estudo do seu comportamento. Clark & Yinger (1987) acentuaram as

limitagôes da representagão do professor como um "gestor competente", por

restringir o sucesso do professor â sua mestria da técnica, baseada no

exercício de habilidades prescritas a partir de conhecimento padronizado e
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especializado. Segundo os autores, a "racionalidade
técnica" das abordagens

comportamentalistas do ensino havia sido transferida para algumas aplicagôes

dos resultados do estudo do pensamento do professor, nomeadamente por

retratarem o professor apenas como um agente de tomada de decisão. Num

primeiro momento, esta orientagão de pesquisa havia reforgado a ideia de que

o diagnôstico, a prescrigão, a resolugão de problemas e a prôpria tomada de

decisão constituiriam mais um grupo de habilidades básicas
de ensino a serem

aprendidas e aplicadas pelos professores, como se o ensino se pudesse

traduzir pela implementagão sistemática de modelos de intervengão

padronizados. Segundo Clark & Yinger (1987), a imagem que ressalta da

investigagão sobre o pensamento do professor não é esta. Ao contrário, tem-

se verificado que a complexidade, incerteza, instabilidade e singularidade da

realidade prática do ensino exigem do professor uma competência que se

traduz sobretudo pela sua astúcia na identificagão (descoberta) e formulagão

dos problemas práticos, no planeamento de formas de acgão para a sua

resolugão, enfim uma capacidade de adaptagão flexível âs situagôes. Neste

sentido, não existe no ensino apenas uma, mas várias racionalidades

dependentes da singularidade de cada circunstância.

Com uma intengão crítica eivada dos mesmos argumentos, Perez & Gimeno

(1988) foram mais longe e cindiram em duas as perspectivas de análise do

estudo do pensamento do professor: o enfoque cognitivo (de tradigão

psicolôgica) onde incluíram os estudos sobre o processo de tomada de

decisão; e o enfoque alternativo (de tradigão antropolôgica) onde destacaram o

estudo das teorias implícitas e do pensamento prático do professor, o qual

denunciaram preferir em relagão ao anterior. A primeira perspectiva foi

acusada de revelar obsessão pelo estudo do processamento de informagão e

tomada de decisôes, deixando de lado o enfoque sobre as ideias e teorias que

orientam o pensamento e actuagão do professor na aula. Segundo os autores,

30 Que se caracteriza por uma vis3o do profissional como alguém que aplica um conhecimento oriundo da investigacao, aprendido e treinado

previamente segundo a lôgica formal das instituigoes de formaîâo (SchOn, 1983).
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esta perspectiva foi recuperada pelo segundo enfoque, inspirado nas ciências

sociais, com assungôes ontolôgicas, epistemolôgicas e metodolôgicas distintas

que permitiram perspectivar a actuagão humana como essencialmente

construtiva e criativa, retratando o professor como um profissional que

fundamenta a sua intervengão nas suas ideias pessoais construídas a partir

da reflexão que realiza quando enfrenta as situagôes contextualmente

específicas.

Embora seja evidente a distingão dos enfoques contrastados por Clark &

Yinger (1987) e por Pérez e Gimeno (1988) quanto âs suas origens

conceptuais, nomeadamente na conceptualizagão da unidade entre o

pensamento e acgão do professor31 (Clark & Yinger, 1979) e na assungão da

sua reciprocidade (Clark & Peterson, 1986)32, não podemos concordar com o

facto do seu contributo ser considerado mutuamente exclusivo. Ao contrário,

reparámos que são mais as complementaridades que os unem que as

contradigôes que os separam. Como observaremos adiante, é a prôpria

evolugão do enfoque sobre o processo decisôrio do ensino que anima a

necessidade de um estudo mais personalizado e contextualizado do

pensamento do professor. Neste sentido preferimos assumir a unidade de

ambos os contributos sob o desígnio do pensamento do professor, atribuindo-

Ihes globalmente o desfiar da complexidade da dimensão psicolôgica da

actividade do professor.

São várias as áreas de trabalho ilustradas pelas principais sínteses de

investigagão no domínio do processo decisôrio de ensino: o estudo das

decisôes pré-interactivas e pôs-interactivas (planning) (Clark & Peterson, 1986;

Clark & Yinger, 1979, Calderhead, 1996; Marcelo, 1987a; Shavelson & Stern,

1981) ou reflexôes pos-activas (Calderhead, 1996), o estudo dos juízos

(judgement) (Clark & Yinger, 1979; Shavelson & Stern, 1981), o estudo das

31 Yinger (1986) recorre ao conceito de actividade
humana avangado por Leontiev para se referir â unidade de análise que deve ser tomada como

obiecto neste tipo de estudos: qualquer actividade humana representa
a slntese entre os processos mentais e comportamentais.

32 Como é bem ilustrado pelo conhecido modelo do pensamento e accâo do professor proposto por estes autores
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decisôes interactivas (Clark & Peterson, 1986; Calderhead, 1996; Marcelo,

1987a; Shavelson & Stern, 1981), o estudo das teorias implícitas, das crengas

e do conhecimento do professor (Clark & Yinger, 1979; Clark & Peterson,

1986; Calderhead, 1996; Marcelo, 1987a).

Numa tentativa de situar cronologicamente as tendências do estudo do

pensamento do professor, Calderhead (1996) identifica três momentos. Um

momento inicial (referenciado aos anos setenta) em que a investigagão se

focou sobre os processos de decisão, observando-os como a charneira entre o

pensamento e a acgão dos professores. Nesta fase, as preocupagôes recaíram

sobre a informagão que os professores utilizavam no processo decisôrio. O

estudo do pensamento pré-interactivo, interactivo e pôs-interactivo foi então

valorizado na caracterizagão da natureza das decisôes presentes nas

diferentes fases da sua actividade de ensino, recuperando uma distingão

introduzida por Jackson (1991 [1968]). O facto de se ter reconhecido que,

frequentemente, as decisôes dos professores não envolviam a

intencionalidade (deliberation) e a escolha (choice) que Ihes eram inicialmente

atribuídas, conduziu a investigagão para a valorizagão do estudo dos factores

que poderiam condicionar os processos intuitivos, nomeadamente as suas

percepgôes, atribuigôes, juízos, avaliagôes e rotinas (Calderhead, 1996).

Shavelson & Stern (1981), identificados como protagonistas da criticada

modelizagão do processo de tomada de decisão que caracterizou o período

anterior (Clark & Peterson, 1986; Clark & Yinger, 1987; Riff & Durand, 1992),

ilustraram as características da tomada de decisão que, do nosso ponto de

vista, justificaram, em parte, a necessidade desta evolugão. Segundo estes

autores, as limitagc.es da capacidade cognitiva dos professores para processar

a complexidade do envolvimento, impele-os a construírem modelos

simplificados da realidade, de onde resulta o condicionamento da sua

racionalidade a esses modelos (bounded rationality). Os autores sustentam

que isso sô é possível porque na construgão do processo de simplificagão da

realidade actuam mecanismos que condicionam a selecgão e integragão da

informagão, as atribuigôes, as características perceptivas e avaliativas do
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processo heurístico
, e os mecanismos que condicionam os processos de

inferência, como os juízos e as expectativas.

Esta é, provavelmente, uma das principais razôes por que o estudo das

crengas e teorias dos professores (e posteriormente o conhecimento do

professor na sua expressão prática) se tornaram tão bem aceites e foram tão

valorizadas para explicar o comportamento do professor. Como teremos

oportunidade de fundamentar mais adiante, elas interferem como verdadeiros

crivos na forma como os professores percepcionam e registam as

características da complexidade do envolvimento. Daí que o último período da

cronologia de Calderhead (1996) se reporte â predominância do estudo das

crengas e conhecimento dos professores34. Nesta fase, o interesse tem

consistido na revelagão do contexto psicossocial - o saber e as proposigôes

acerca da actividade de ensino - em que se desenvolve o processo de tomada

de decisão dos professores. Assim, enquanto a primeira fase retrata sobretudo

o processo decisôrio do professor, a segunda e a terceira ilustram o contexto

psicolôgico deste processo, partigão que passaremos a adoptar para

prosseguir com uma análise mais pormenorizada dos seus contributos.

Estudos realizados sobre ambas as temáticas, â semelhanga do que

também havíamos constatado no estudo do comportamento de ensino do

professor, têm perseguido dois objectivos: a descrigão das características da

cognigão dos professores independentemente do seu estatuto profissional

(estudos descritivos); a comparagão dessas características em fungão do nível

de experiência e de competência dos professores. Se a primeira orientagão

permitiu retratar as características gerais do pensamento do professor, a

segunda facultou o conhecimento das particularidades do pensamento do

33 Regras implicitas de que as pessoas nao têm consciência e que são utilizadas em tarefas complexas para seleccionar informacâo, classificar

objectos e pessoas ou rever o seu conhecimento (Shavelson & Stem, 1981).

34 A associacâo das duas temáticas (crervcas e conhecimento) nao tem sido consensual. Como observaremos â frente, alguns autores têm

proposto a sua diferenciacâo (Clark. 1995; Pajares, 1992), enquanto outros n3o diferenciaram os dois constnjctos, assimilando o estudo do

conhecimento ao estudo da crencas e teorias impllcitas (Peterson & Clark, 1986) ou a investigacâo sobre estas últimas ao estudo do conhecimento

(Calderhead, 1996; Carter, 1990)
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professor em fungão da sua expertise no ensino (Berliner, 1987; Touchon,

1993; Griffey & Housner, 1996, Dodds, 1994).
35

2. Processo Decisôrio na Actividade de Ensino: elementos de

caracterizacão do seu conteúdo e forma

A construgão de respostas de qualidade â complexidade das situagôes de

ensino constitui, em si mesma, a razão de ser do estudo das decisôes de

ensino. Confrontado com a variabilidade e diversidade intrínsecas dos

contextos em que tem que operar, o professor é impelido num processo

decisôrio do qual dependerá a eleigão dos diferentes programas de acgão e da

forma como os levará â prática na aula. Neste sentido, Marcelo (1987a)

encontra na ideia de escolha ou selecgão entre solugôes altemativas para um

problema de ensino, a definigão do conceito de decisão. São escolhas cujas

características dependem de inúmeros factores.

Um desses factores corresponde ao momento em que as decisôes são

tomadas. A investigagão produzida tem evidenciado as características

particulares da forma e conteúdo36 das decisôes assumidas durante os

períodos do ensino em que o professor não está em contacto directo com os

alunos (decisôes pré e pôs-interactivas), e as decisôes tomadas durante o

momento de interacgão com os alunos. Para o ilustrar recorreremos ås

principais ideias que têm sido utilizadas para sintetizar os resultados da

investigagão nesta área em cada uma das fases do ensino.

2. 1 Pensamento Pré e Pôs-interactivo

Dada a interdependência e a semelhanga de configuragão entre o

pensamento pré e pôs-interactivo dos professores, e não obstante algumas

35 Uma vez que esta dissertacâo nao assume directamente por objecto a anâlise da expertise, optâmos por apresentar os seus resultados ao

longo do texto, de forma combinada com os resultados dos estudos descritivos, conquanto permitissem ilustrar algumas das principais

caracterlsticas do pensamento dos professores associadas a uma maior qualidade do ensino

36 O que aqui entendemos por conteúdo refere-se aos assuntos considerados nas decisOes de ensino (em que pensam os professores quando

decidem?). Quanto â forma. traduzimo-la pela configuracâo dessas decisOes a dois nlveis, da elaborapao das decisOes, e dos processos (modelos)
descritos para a sua assuncao (como tomam os professores essas decisOes?)
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diferengas que entre elas possam ser identificadas (Saraiva, 1997), a

investigagão tem seguido a tradigão de retratar o seu estudo conjuntamente,

sob a titulagão do estudo do planeamento do professor (teacher planning)

(Clark & Peterson, 1986).

Para ilustrar os resultados desta investigagão adoptaremos por roteiro a

síntese apresentada por Calderhead (1996), a qual estabelece seis níveis de

ilagôes sobre as características do pensamento do professor nesta fase do

ensino: os níveis do planeamento; a sua informalidade; a sua criatividade; a

sua relagão com o conhecimento do professor; a sua flexibilidade; e o contexto

prático e ideolôgico em que se desenvolve.

Uma primeira ideia realga a existência dos vários níveis a que os

professores desenvolvem o seu processo de planeamento. Os planos mais

frequentemente elaborados pelos professores são do tipo aula, diários,

semanais, unidade, trimestrais e anuais (Calderhead, 1996 Clark & Yinger,

1987; Marcelo, 1987a). Quanto â tipologia de plano preferida dos professores

não é clara a orientagão dos mesmos. Se há estudos que indicam o plano de

unidade como o preferido e o plano de aula como um dos menos utilizados

(Clark & Yinger, 1987), há evidência de que as preferências dos professores

vão também para o plano anual e para o plano de aula (Pacheco, 1995). Nos

diferentes tipos de planeamento, os professores revelam distintas

preocupagôes (Calderhead, 1996), embora as decisôes assumidas para os

períodos mais restritos sejam normalmente aninhadas (nested) nas decisôes

dos níveis mais gerais, caracterizando um processo contínuo e cíclico animado

pelo sentido do aperfeigoamento progressivo das decisôes anteriores (Clark &

Yinger, 1987). Assim, as decisôes que são tomadas mais cedo no ano lectivo

têm uma forte influência no planeamento que os professores realizam nas

restantes alturas do ano (Shavelson & Stern, 1981).

A informalidade do processo de planeamento do professor, recorrendo

sobretudo å sua representagão mental, é outras das evidências sublinhadas

por Calderhead (1996). Esta representagão sob a forma de plano escrito,
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parece ser utilizada para satisfazer sobretudo os requisitos institucionais com

que os professores se confrontam (Clark & Yinger, 1979).

Clark & Yinger (1979, 1987) caracterizam
o planeamento como um processo

sistemático de formulagão e resolugão de problemas
de ensino, o que sublinha

a dimensão criativa das decisôes de planeamento (Calderhead, 1996), bem

como a sua dimensão reflexiva. Esta configuragão do planeamento contraria

os modelos teôricos prescritivos do mesmo. Vários estudos indicam que as

fontes e decisôes prioritárias dos professores são as características dos

alunos, os conteúdos e o contexto do ensino, e não os objectivos conforme é

prescrito nesses modelos (Clark & Yinger, 1979; Pacheco, 1995; Shavelson
&

Stern, 1981; Riff & Durand, 1992). Riff & Durand (1993) representam a

contradigão entre as conceptualizagôes teôricas do planeamento e os

resultados da investigagão neste domínio em quatro frentes: o papel da

planificagão; a forma da planificagão; a natureza da planificagão e os

objectivos da planificagão. No primeiro caso, os estudos descritivos mostram

que os professores vêem no planeamento um mecanismo de resposta å

imprevisibilidade do envolvimento, muito mais do que o momento da

concepgão e preparagão sobre aquilo que se há-de passar nas aulas (tal
como

é preconizado na teoria). Adoptando um registo mental do planeamento os

professores (particularmente os peritos) utilizam imagens mentais

antecipadoras onde, em vez dos aspectos específicos e formais exigidos no

registo escrito, representam as "grandes tendências" da actividade para as

aulas. Desta forma, o planeamento assume essencialmente uma lôgica

pessoal, contrariando a perspectiva dedutiva e a operacionalizagão racional

proposta pela teoria. Finalmente, em relagão aos objectivos, a dissonância

observa-se entre a ideia formal de que as actividades devem servir a

aprendizagem e o progresso dos alunos, e a ideia perfilhada pelos professores

de que as actividades devem ser organizadas com o fim de obter o interesse e

adesão dos alunos aos conteúdos.

Na origem da capacidade de identificagão dos problemas de planeamento e

sua resolugão tem sido evidenciada a importância do saber dos professores

em diferentes áreas como o conhecimento dos conteúdos, as actividades da
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aula, dos alunos, do ensino e das convengôes institucionais (Calderhead,

1996). Esta evidência tem ressaltado sobretudo da associagão entre as

dificuldades de planeamento dos professores em início de carreira e a sua falta

de conhecimento profissional. Neste domínio, a experiência tem-se revelado

essencial para a construgão e ampliagão do patrimônio das rotinas37 dos

professores (Marcelo, 1987a). Pelo facto de possuírem uma memôria mais lata

sobre as solugôes de concepgão e organizagão de situagôes de ensino (na

base dos planos que já realizaram), os professores mais experientes utilizam

esse repertôrio para planearem as respostas ås situagôes particulares com que

se vão confrontando. Fazem-no através de um processo de ajustamento

dessas solugôes, o que Ihes permite serem mais adaptados na concepgão da

actividade de ensino.

Neste sentido, as rotinas têm um papel decisivo na flexibilidade que o

planeamento empresta â intervengão do professor na aula (o quinto nível de

ilagôes proposto por Calderhead (1996)). Estas estruturas constituem um

expediente muito favorável â redugão da complexidade das situagôes de

ensino e ao aumento da previsibilidade das actividades na aula, com reflexos

claros numa maior disponibilidade e capacidade adaptativa dos professores

para intervirem na aula (Clark & Yinger, 1979).

Finalmente, Calderhead (1996) realga a dependência entre o acto de

planeamento e o contexto ideolôgico e prático em que os professores intervêm.

O autor assinala alguns trabalhos que têm posto em evidência a influência que

a percepgão dos professores acerca dos conteúdos de ensino exerce sobre as

suas decisôes de planeamento. Professores que nutrem uma visão

37 Repertôrio de esquemas mentais (schemata) dos professores sobre activídades que realizam com frequência e de forma fluente. Distingue-se

de outros tipos de esquemas mentais dos professores
como os esquemas de lnforma?âo - informa?Oes que os professores v3o recolhendo partir

da sua prática de ensino e que usam na construcâo da sua actividade ulterior (Leinhardt & Greeno, 1986). Os psicôlogos cognitivos têm-se referido

â existência de estruturas ou unidades cognttivas a partir das quais se organiza o conhecimento do indivlduo (Peteron & Comeaux. 1 987) e que Ihe

permitem lidar com as situaîOes sociais complexas. Na literatura também têm sido utilizados outros sinônimos- quadro (frames), protôtipos

(prototypes), (Nisbet & Ross, 1980 apud Clark & Peterson, 1986). Apesar de relacionado com ele, este conceito distingue-se de image, que é

utilizado para referenciar as metáforas que representam o pensamento geral dos professores acerca da sua prática de ensino (Elbaz, 1983;

Clandinin, 1986).
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semelhante sobre a matéria de ensino tendem a actuar de forma mais

homogénea. Esta influência estende-se a alguns factores da cultura da
escola

acerca dos conteúdos, nomeadamente, os objectivos propostos para a

disciplina e a percepgão que outros professores, alunos e os manuais

escolares revelam sobre os conteúdos. A forma como os professores planeiam

é configurada pelo sentido pessoal que atribuem å actividade (Clark & Yinger,

1979; Marcelo, 1987a; Clark & Yinger, 1987). Com base num estudo anterior,

Clark & Yinger (1987) concluíram que os professores atribuiam diferentes

fungôes â acgão do planeamento, onde se destaca a satisfagão de

necessidades pessoais imediatas (redugão da incerteza e ansiedade,

confianga e seguranga). O sentido pessoal desta actividade também

transparece na evidência da estreita relagão entre as crengas e valores dos

professores e as prôprias decisôes que aí são assumidas (Marcelo, 1987a).

Embora Calderhead (1996) não o assinale, outras revisôes teôricas

evidenciam resultados que suportam a marcada influência da actividade de

planeamento sobre as características da intervengão do professor (Clark &

Yinger, 1979, 1987; Marcelo, 1987a; Peterson & Clark, 1986). Apesar de

nalguns casos se ter observado o carácter contraproducente do planeamento

na acgão do professor (Clark & Yinger, 1979), no seu conjunto os estudos

revelam a forte e positiva influência das decisôes interactivas na qualidade do

seu ensino (Clark & Yinger, 1987; Pacheco, 1995). Esta influência estará

eventualmente relacionada com o facto de ser através do planeamento que o

professor determina uma parte considerável da consistência dos seus

programas de acgão e a sua adequagão ao sistema social dos alunos.

Shavelson & Stern (1981) recuperando a nogão de tarefa de instrugão

proposta no âmbito dos estudos sobre a ecologia da aula e recorrendo aos

resultados sobre os elementos mais considerados pelos professores nas suas

acgôes de planeamento (conteúdo, aluno, materiais, actividades e comunidade

social), argumentaram que era durante o planeamento que se definiam as

principais características das tarefas de instrugão. Estes autores acrescentam

ainda a evidência de que a gestão dos alunos, nomeadamente o seu

agrupamento, era apontado por alguns estudos como uma preocupagão
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central dos professores, e também revelador da forma como, através do

planeamento, o professor interfere no sistema social dos alunos na aula.

Algumas das ilagôes que acabamos de registar têm sido também

observadas no ensino da educagão física. A análise de revisôes recentes

sobre os estudos descritivos de planning realizados neste domínio (Piéron,

1999; Riff & Durand, 1993) permite constatar isso mesmo.

Dados sobre as características do planeamento dos professores de

educagão física revelam a informalidade com que estes o encaram. Esta

disposigão verifica-se, desde logo, no facto de os professores despenderem

muito pouco tempo nesta actividade (Varstala, Telama, Paukku & Heikinaro-

Johansson, 1985, apud Pieron, 1999; Neves, 1995), de não recorrerem ao

registo escrito das suas decisôes pré-interactivas, privilegiando a

representagão mental (Kneer, 1986; Placek, 1984) e de preparem com pouca

antecedência a actividade de ensino (Placek, 1984).

A estas características acresce o facto de haver ainda uma significativa

percentagem de professores que planeia pouco ou nunca, opgão que poderá

estar associada å pouca importância que atribuem a esta actividade. Em

Portugal, Neves (1995) observou que quase metade dos professores que

integravam o seu estudo sômente planeavam algumas vezes, ou não

chegavam mesmo a planear. Kneer (1986) verificou que uma das justificagôes

mais frequentes dos professores para o facto de não planearem estava

relacionada com a desvalorizagão que atribuíam a esta fungão de ensino.

Os estudos revelam duas orientagôes quanto aos argumentos com que os

professores justificam a actividade de planeamento. Nos estudo de Stroot &

Morton (1989), os professores argumentaram que as principais razôes por que

planeavam se prendiam com: a necessidade de estruturar as sequências de

aprendizagem e assegurar que eles prôprios se mantivessem centrados nas

tarefas; o reforgo da confianga e seguranga; e motivos de satisfagão e

exigências institucionais. Todavia, Placek (1983) e Goc-Karp & Zakrajesek

(1987) verificaram que o planeamento era sobretudo utilizado com uma

orientagão para manutengão da ordem na aula e obtengão da satisfagão dos
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alunos. No mesmo sentido, Griffey & Housner (1985) verificaram que o critério

de escolha das actividades pelos professores estava sobretudo associado ås

suas potencialidades para a obtengão da cooperagão dos alunos nas aulas.

Placek (1983) ilustrou esta preocupagão ao verificar que, durante o

planeamento, os professores davam primazia â escolha de actividades que os

alunos mais gostavam, que Ihes proporcionavam maior participagão e que

provocavam o menor número de problemas de disciplina, o que a autora

relacionou com uma definigão da situagão de ensino em termos de manter os

alunos ocupados, felizes e disciplinados (busy, happy and good) em detrimento

da sua aprendizagem.

A imagem dos professores sobre a fungão do planeamento reflectem-se

sobre os factores em que se baseiam para estruturar esta actividade. Com

efeito, enquanto que os professores do estudo de Stroot & Morton (1989)

valorizavam os objectivos como primeira decisão, os resultados de outros

trabalhos contrariam esta evidência. Goc-Karp & Zakrajsek (1987) compararam

os modelos teôricos de planeamento promovidos por docentes de escolas de

formagão com os modelos utilizados no terreno por professores de educagão

física e concluíram que existiam várias diferengas entre ambos. Assim, os

primeiros seguiam um processo de planeamento sequencial, iniciado com

decisôes sobre os objectivos, depois sobre os conteúdos, métodos e

avaliagão. Os professores, focavam primeiro o conteúdo, depois a organizagão

dos recursos finalmente organizavam as actividades de forma a que os alunos

participassem activamente. Neste último caso, não foram observadas grandes

preocupagôes com os níveis iniciais dos alunos, nem com a especificagão dos

objectivos. A avaliagão também sô ocorria no final da unidade temática e sem

que fosse estruturada por objectivos específicos. Os resultados de Neves

(1995) indicaram que os factores determinantes do planeamento dos

professores tinham sido as condigôes de realizagão da actividade (e.g.,

espagos, materiais e tempo), as características dos alunos e a intervengão do

professor em detrimento dos objectivos de aprendizagem. Os dados de Stroot

& Morton (1989) parecem assim constituir uma excepgão â ideia generalizada
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de que os professores de educagão física não seguem os modelos teôricos de

planeamento (Twardy & Yerg, 1987).

Estudos comparativos sobre o perfil de decisôes pré-interactivas dos

professores experientes e iniciantes têm também revelado dados importantes

para a compreensão da eficácia do planeamento (Griffey & Housner, 1996).

Housner & Griffey (1985) e Griffey & Housner (1991) observaram que face aos

professores menos experientes, os mais experientes utilizavam informagôes

mais pormenorizadas e em muito maior número sobre os atributos dos alunos

e as condigôes de ensino. Depois de recolher estas informagôes, estes

professores eram também mais expeditos a tomar as decisôes de

planeamento, preocupavam-se muito mais com as contingências que poderiam

ser criadas durante a fase do ensino (Griffey & Housner, 1991), dedicavam

mais tempo para decidir que estratégias utilizar, eram mais preocupados com

as decisôes de adaptagão na gestão das actividades (antecipando as

alternativas de intervengão face âs potenciais situagôes que poderiam vir a

criar-se) e com a informagão que deviam proporcionar aos alunos (Housner &

Griffey, 1985). As suas principais decisôes referiam-se â avaliagão do nível dos

alunos, ao feed-back, âs demonstragôes e å forma de captar a atengão dos

alunos para os aspectos críticos da aprendizagem. Os professores

principiantes, pelo contrário, realizam planos mais lineares, sem previsão de

contigências. Griffey & Housner (1996) atribuem este facto, â circunstância

destes professores não deterem um conhecimento que Ihes permita antecipar

o que pode vir a suceder na aula.

Outro estudo demonstrou que os professores experientes se apoiavam na

sua prática anterior para planificar as aulas, ensinavam de forma diversificada

a partir do seu conhecimento sobre as características dos alunos, a partir da

observagão das necessidades dos alunos investiam mais tempo no

desenvolvimento das tarefas (propondo menos tarefas e maior percentagem

de informagão específica) (Graham, Hopple, Manross & Sitzman, 1993). Os

professores principiantes, pelo contrário, assumiam um planeamento mais

formal e distante da realidade da situagão com que se confrontavam e ao

mesmo tempo que pareciam mais hesitantes nas decisôes que tomavam.

■
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Graham et al. (1993) observaram que estes últimos se apoiavam
sobretudo em

documentagão escrita (manuais) para planificar as aulas, mais do que na

observagão das necessidades e interesses dos alunos, e mudavam com

frequência de tarefas durante a actividade, em fungão de uma necessidade

aparente de fazer tudo o que estava previsto. Twardy & Yerg (1987)

verificaram que estes professores se concentravam principalmente na estrutura

da actividade (sua análise, avaliagão e sequência de ensino) e no seu

conteúdo, deixando para segundo plano o diagnôstico das necessidades do

aluno e a determinagão dos objectivos da sessão. Januário (1994) analisando

a influência da experiência profissional no perfil de decisôes pré-interactivas,

também verificou que os professores mais experientes recorriam com mais

frequência â sua experiência profissional, enquanto que os professores-

estagiários se mantinham muito dependentes dos materiais fornecidos pelo

grupo disciplinar. Estes últimos também diferenciavam menos o ensino e

consideravam menor número de altemativas de intervengão.

Saraiva (1997) realgou a importância do nível de conhecimento de conteúdo

nas acgôes do planeamento. O autor verificou que os aspectos do

planeamento mais valorizados pelos professores eram os conteúdos e os

objectivos, e que os professores apresentavam perfis de planeamento

distintos em fungão do domínio que possuíam desses conteúdos. Naqueles

que melhor dominavam, os professores revelavam um núcleo central de

preocupagôes focadas na disciplina, gestão, instrugão e objectivos para a aula,

que se mantinham constantes ao longo das aulas. Na preparagão destes

conteúdos, também revelavam maior selectividade, enquanto que em relagão

aos conteúdos que dominavam menos se manifestavam mais difusos.

Não obstante a escassez de estudos acerca dos efeitos da actividade de

planeamento sobre a actividade de ensino, existem resultados que indicam

uma influência positiva. Januário (1992) realizou um estudo em que verificou a

intencionalidade com que os professores preparavam a actividade da aula e,

particularmente, a coerência que assumiam nas diferentes decisôes. Neste

trabalho, os professores que apresentaram um maior nível de riqueza

(complexidade) no processo decisôrio revelavam comportamentos de ensino
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mais eficazes (e.g. gestão do tempo da aula) e criavam maiores oportunidades

de prática aos seus alunos. Twardy & Yerg (1987) verificaram que uma das

características mais significativas do comportamento de ensino dos

professores que planeavam era uma melhor gestão do tempo de aula. Metzler

& Young (1984) confirmaram que diferentes modos de planeamento assumiam

diferentes repercussôes sobre o nível de oportunidades de aprendizagem

concedidas aos alunos. Diniz (1997) analisou o pensamento didáctico do

professor (a partir de informagôes sobre o pensamento pré e pôs-interactivo) e

verificou que os professores dos alunos que obtiveram maiores oportunidades

de aprendizagem (ALT-PE) assumiam um pensamento mais complexo e

diversificado e centrado em aspectos como a instrugão, o conteúdo e as

estratégias de ensino.

Sintetizando os resultados que acabámos de descrever assinalaríamos

cinco grandes ilagôes. Em primeiro lugar, reconhece-se a semelhanga de

forma e complementaridade das decisôes pré e pôs-interactivas, no seu

servigo â actividade do planeamento. Em segundo lugar, grande parte do

professores dedica pouco ou nenhum tempo a esta actividade (particularmente

no caso da educagão física), e quando o fazem, é de uma forma informal, com

o objectivo prioritário de controlo da ordem na aula e da sua seguranga

pessoal. Por esta razão o registo é mental, estruturado a partir de outros

elementos que não os objectivos de aprendizagem, em níveis que são

variáveis. Em terceiro lugar a actividade de planeamento assume uma lôgica

pessoal, dependendo em larga medida das crengas e do conhecimento do

professor. Este último aspecto é decisivo na qualidade das solugôes familiares

(rotinas) do professor, na base das quais os professores planeiam. Em quarto

lugar, a actividade de planeamento está dependente da experiência do

professor, o que se tem reflectido na maior quantidade de informagão, realismo

e flexibilidade com que os professores peritos planeiam. Esta característica é

tanto mais importante quanto as decisôes de planeamento são de carácter

essencialmente reflexivo. Finalmente, o planeamento tem uma influência

decisiva na actividade de ensino, nomeadamente ao nível das oportunidades

de prática criadas.
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2.2 Pensamento Interactivo

A maior dificuldade para estabelecer uma síntese sobre os resultados da

investigagão focada no pensamento interactivo dos professores radica nas

diferengas que se observam na definigão do conceito de decisão interactiva

(Marcelo, 1987a). Embora alguns autores se tenham reportado ås decisôes

interactivas como escolhas conscientes e inconscientes do professor durante o

período em que intervém na aula, a dificuldade em fazer prova da existência

do segundo tipo de decisôes tem conduzido outros autores a circunscrever o

seu conceito a uma deliberagão intencional do professor para implementar

uma acgão específica durante a aula (Clark & Peterson, 1986). Esta

perspectiva ajuda a explicar a intervengão em situagôes atípicas (Riff &

Durand, 1992), quando os professores são confrontados com perturbagôes do

seu programa de acgão inicial, mas não reflecte o processo cognitivo durante

as situagôes típicas cuja gestão se processa de forma automatizada, não

suscitando a tomada de decisôes (Shavelson & Stern, 1981). Por outro lado,

tem-se reconhecido que existe uma dimensão implícita do pensamento do

professor que frequentemente caracteriza o contexto psicolôgico que

acompanha a sua acgão (Riff & Durand, 1992). Neste sentido, o estudo do

pensamento interactivo não pode restringir-se â analise das decisôes

deliberadamente assumidas, devendo incluir outros factores decisivos para a

sua compreensão, nomeadamente da sua vertente intuitiva.

As diferengas entre as decisôes interactivas e pré-interactivas têm sido

atribuídas å complexidade do contexto particular em que decorre cada uma

destas fases (Riff & Durand, 1993). Para poder manter o fluxo da aula, o

professor é sujeito a uma pressão temporal que não tem equivalente durante o

momento do planeamento, em que o tempo disponível para tomar decisôes,

em princípio, não tem limite definido. A natureza pública do contexto interactivo

representa outro elemento de pressão sobre o processo de tomada de decisão

do professor. Neste caso, o professor é impelido a fazer opgôes sob a

observagão e "controlo" directo dos alunos, ao contrário das decisôes pré-

interactivas, normalmente realizadas num contexto privado e individual. Por

estas razôes, os resultados sobre as decisôes inerentes ao pensamento
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interactivo do professor confirmaram o seu carácter predominantemente

imediato e não reflexivo (Calderhead, 1984), reforgando mais uma vez a

oportunidade da análise de Jackson (1991 [1968]).

O balango sobre a dimensão quantitativa das decisôes interactivas não é

consensual. Se alguns autores apontam a existência de estudos que têm

permitido registar uma intensidade razoável de decisôes durante o período

interactivo (Clark & Peterson, 1986), outros têm evidenciado o reduzido

número de decisôes interactivas habitualmente assinaladas na investigagão

(Calderhead, 1996; Shavelson & Stern, 1981; Riff & Durand, 1992).

Vários modelos têm sido propostos para analisar o conteúdo e processo do

pensamento interactivo dos professores (Clark & Peterson, 1986; Shavelson &

Stern, 1981; Marcelo, 1987a). Apesarde Ihes seratribuído algum reducionismo

(Clark & Peterson, 1986, Clark & Yinger, 1987; Mitchel & Marland, 1989; Riff &

Durand, 1992)38, algumas destas propostas viabilizaram uma compreensão

integrada do fenômeno, abrindo campo de desenvolvimento a perspectivas de

análise ulteriores. Um dos modelos foi apresentado por Shavelson & Stern

(1981). Recorrendo aos resultados de vários trabalhos desenvolvidos no

decurso da década de setenta, os autores procuraram caracterizar e explicar o

processo decisôrio interactivo e, bem assim, compreender a natureza das

decisôes tomadas durante esta fase do ensino. De acordo com este modelo,

um aspecto central da intervengão do professor durante a fase interactiva é a

sua ancoragem num conjunto de imagens (image), determinadas previamente

âs aulas e que constituem os principais guiôes (scripts) para o comportamento

do professor e dos alunos e para a desenvolvimento das tarefas. Estas

estruturas mentais constituem a agenda do professor (Calderhead, 1996;

Leinhardt & Greeno, 1986; Riff & Durand, 1992) para a aula. Nelas reserva o

produto das suas decisôes reflexivas sobre o figurino das actividades a

38 Por limitarem o processo de decisâo
a uma escolha entre alternativas e nao contemplarem todos os seus antecedentes. Por exemplo, Mitchel &

Mariand (1989). sublinharam as limita?Oes da utilizafâo do modelo de tomada de decisOes para caracterizar toda a essência do pensamento do

professor. Segundo os autores, este modelo nâo permite capturar a plenitude do pensamento do professor, nomeadamente, as suas

particularidades contextuais e a dimensâo
dos significados que Ihe s3o subjacentes
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implementar e os princípios pedagôgicos e didácticos para a sua condugão,

combinando as informagôes procedentes do contexto de intervengão, da sua

experiência e do conhecimento anterior (Shavelson & Stern, 1981). Em fungão

da regularidade com que passam a ser utilizadas, esta imagens assumem a

forma de rotina, tornando mais previsível e automatizada a implementagão das

tarefas na aula e reduzindo o nível de dificuldade na gestão da situagão de

ensino. Desta forma, durante a aula, o professor pode libertar a sua atengão

para o trabalho de supervisão da actividade dos alunos, privilegiando um estilo

de processamento da informagão orientado pela imagem (image-oriented)

(Morine-Dershimer, 1978-1979 apud Shavelson & Stern, 1981). Todavia,

alguns trabalhos evidenciam a possibilidade de a implementagão das rotinas,

nem sempre ocorrer conforme o planeado (caso das já referidas situagôes

atípicas) (Shavelson & Stern, 1981), exigindo do professor a assungão de

decisôes interactivas para ultrapassar as discrepâncias entre o trabalho

planeado e a realidade do ensino, reorientando para aí o processamento da

informagão na aula (reality-oriented) (Morine-Dershimer, 1978-1979 apud

Shavelson & Stern, 1981). Neste caso, as rotinas originais podem ser

reconstruídas ou substituídas por outras improvisadas (Sherman, 1983). É a

forma como o professor significa as informagôes que revelam essas

discrepâncias e o seu conhecimento sobre formas alternativas de trabalho que

determina as características dessas decisôes. Embora no modelo de

Shavelson & Stern (1981) essas discrepâncias tenham sido associadas â

participagão dos alunos nas aulas39, estudos posteriores demonstram que

existem outras fontes de informagão preponderantes nestas decisôes, como o

envolvimento da aula, o estado psicolôgico do professor, e a adequagão das

estratégias e comportamentos de ensino (Clark & Peterson, 1986).

Os trabalhos que inspiraram o modelo de Shavelson & Stern (1981)

demonstraram ainda que, na presenga destas discrepâncias, o professor podia

assumir uma de três decisôes: considerar a existência de rotinas alternativas

39 Caracterlsticas que, ao momento, eram referencladas como antecedentes mais frequentes das decisOes interactivas do professor
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que permitissem resolver o problema no imediato, recorrendo â memoria da

sua experiência anterior; na ausência dessa alternativa, reagir de forma

espontânea, continuando depois a implementar a rotina; ou não reagir de

imediato, reservando para mais tarde a decisão sobre o que fazer em relagão

åquela situagão. Vários trabalhos evidenciaram a tendência dos professores

para evitarem adoptar qualquer decisão que altere as suas rotinas, encarando

essa solugão apenas quando a proposta de ensino é francamente fragilizada

(poorly) (Clark & Yinger, 1979, 1987). Embora não tivessem encontrado dados

empíricos que permitissem interpretar este facto, Shavelson & Stern (1981)

especulam três razôes para o justificar. A primeira diz respeito â forte

convicgão com que o professor encara a eficácia da sua rotina, depois de a

seleccionar entre várias altemativas possíveis a partir de um processo

reflexivo. A segunda traduz o facto de a rotina utilizada pelo professor poder

ser a única solugão disponível no seu repertôrio de conhecimento. A terceira

razão relaciona-se com o facto da alteragão de rotinas implicar o aumento da

incerteza e complexidade da aula, com efeitos perturbadores na gestão da

informagão, situagão que os professores procurariam evitar. Esta última

tendência pode ser ilustrada pelo modelo problem-avoidance model

ídentificado por Mitchell & Marland (1989), segundo o qual, alguns professores

actuam procurando evitar confrontar-se com problemas durante as aulas.

Outro dado interessante, representado no modelo de Shavelson & Stern

(1981) corresponde ao facto de considerar a possibilidade do professor,

quando toma a decisão de não reagir de imediato a um problema, reservar na

sua memôria as informagôes que considerou necessárias para o ultrapassar.

De acordo com Calderhead (1996) estes indicadores são utilizados para

acrescentar, rever ou actualizar a agenda inerente a cada script, com

repercussôes no conhecimento
do professor.

Em síntese, este modelo ilustra claramente alguns aspectos determinantes

do pensamento do professor na qualificagão da sua actividade de ensino. Em

primeiro lugar, explicita que, apesar de assumir um carácter

predominantemente automático, o controlo da actividade de ensino durante a

fase interactiva não corresponde a uma actividade alienada mas, ao contrário,

"

"
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é guiado por estruturas mentais mobilizadas na fase pré-interactiva ou,

menos frequentemente, durante a fase interactiva. Ao contrário do que poderia

fazer crer, esta representagão do pensamento interactivo do professor não

compromete a sua imagem como "prático reflexivo"41 (Clark & Peterson, 1986;

Clark & Yinger, 1987), mas ajuda a explicá-la. Com efeito, o modelo aponta

para a importância do papel da significagão dos problemas da aula e para a

forma como os professores encaram a sua resolugão, aventando

inclusivamente a hipôtese de elaboragão de novas significagôes dos

acontecimentos da aula e consequente reconstrugão dos planos tácticos

preexistentes (rotinas) para ultrapassar as situagôes indesejáveis

(reconhecendo desta forma a dimensão problemática da actividade de ensino).

É também importante assinalar que a adopgão de um comportamento

automatizado não deverá considerar-se como menos nobre do que o

pensamento reflexivo. Tivemos já ocasião de referir que este expediente

corresponde a uma adaptagão inevitável å complexidade das situagôes

educativas. Uma concepgão simplificada das relagôes de causalidade entre as

actividades de ensino e os seus efeitos, bem como uma compreensão mais

intuitiva do que racional dos acontecimentos da aula constituem a resposta,

frequentemente possível, face ås limitagôes naturais para gerir essa

complexidade, não significando que o professor não deseje, nem possa agir de

forma mais racional. Desta forma, o pensamento interactivo do professor

deverá ser perspectivado como uma actividade de racionalidade limitada,

desenvolvida na base de duas grandes categorias do seu pensamento: um

pensamento automatizado, fluído, econômico, pouco consistente e difícil de

conceptualizar, mais frequente; outro racionalizado, deliberado, descontínuo,

lento e com um custo mais elevado, menos frequente (Riff & Durand, 1992).

Em segundo lugar, o modelo de Shavelson & Stern (1981) aponta a

importância do conhecimento do professor no processo decisôrio da aula.

40 Enfatizando assim o forte papel premonitôrio do pensamento reflexivo anterior do professor.

41 Como mencionámos anteriormente, alguns autores têm argumentado a favor desta metáfora para caracterizar a imagem profissional do

professor por oposicao a imagem do professor como um "agente de decisâo" (Clark & Ylnger, 1987).
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Embora não o assuma explicitamente, essa relevância é demonstrada quer

pela dependência que estabelece entre o tipo de decisão do professor e a

eventualidade de ter disponíveis na sua memôria solugôes de trabalho

anteriormente ensaiadas para aplicar â situagão em causa, quer quando

salvaguarda o impacto que os momentos atípicos podem vir a ter na futura

restruturagão das rotinas. De acordo com estes elementos, o processo de

decisão, para além de uma escolha, envolve também o conhecimento do

professor sobre os problemas mais usuais, as suas circunstâncias, os

indicadores que se associam â eminência da sua emergência, e os modos de

reagir adequadamente aos problemas. Neste particular, a proposta de

Shavelson & Stern (1981) parece contrariar o teor das críticas dirigidas por

Mitchell & Marland (1989) â generalidade dos modelos de tomada de decisão.

Em terceiro lugar, ao relacionar o nível de conhecimento do professor com a

sua experiência anterior de ensino, o modelo destaca o carácter prático e

pessoal da base de recrutamento das solugôes de ensino, facto que tem sido

igualmente sublinhado por outros trabalhos de síntese da investigagão. Clark &

Yinger (1979) numa revisão de estudos sobre os juízos (judgment) dos

professores, assinalaram que os comportamentos de ensino por eles

escolhidos parecem estar dependentes sobretudo da sua filosofia de ensino e

das preferências pessoais por um estilo de ensino particular. Embora não

tivessem circunscrito a sua análise ao pensamento interactivo, Clark & Yinger

(1987) recrutaram o conceito "conversagão reflectida" (reflective conversation)

de Schôn (1983) para sugerir que o pensamento do professor é sobretudo uma

reflexão na acgão, orientada pela necessidade de resolver problemas práticos

(acerca do que fazer) que se caracterizam pela incerteza e desconhecimento,

e que, em virtude da sua forte ligagão aos contextos específicos da sua

intervengão, requerem um tratamento idiossincrático. A resolugão desses

problemas assentaria assim no recurso ao repertôrio de conhecimento prático

de cada professor, o qual, por sua vez, seria, simultaneamente, produto da

experiência de resolugão de problemas anteriores e objecto de reestruturagão

em fungão das novas experiências:
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"The image ... is of a practitioner whose success depends
on his or her ability to

manage complexity and solve practical problems. The skill require is that of

intelligent and artful orchestration of knowledge and technique." (Clark & Yinger,

1987,98)

Em quarto lugar, o modelo de Shavelson & Stern (1981) sublinha o papel da

valorizagão teôrica e prática no processo de significagão dos acontecimentos

da aula, nomeadamente na origem da sinalizagão das situagôes problemáticas

e no desencadear do processo decisôrio interactivo (seja ele de teor reflexivo

ou intuitivo). Desta maneira, revela a importância que aspectos como as

percepgôes subjectivas, as atribuigôes causais e as crengas e teorias implícitas

dos professores42 têm nesta fase do ensino. Uma dessas indicagôes decorre

da centralidade da fungão atribuída â rotina. Ao fazê-lo, Shavelson & Stern

(1981) destacam a importância do sentimento de familiaridade e confianga dos

professores nos diferentes modos de ensino como critério para a sua selecgão

e utilizagão nas aulas. Com efeito, encontrando-se perante problemas

educativos similares, o professor tenderá a empregar as acgôes ås quais já

reconheceu eficácia, repetindo-as até as automatizar (Riff & Durand, 1992).

Face â limitagão do modelo de Shavelson & Stern (1981) focando apenas a

dimensão processual do pensamento interactivo, os resultados dos trabalhos

de Marland (1977, apud Clark & Peterson, 1986) têm sido apresentados na

literatura como complemento para retratar o seu conteúdo (Clark & Peterson,

1986; Marcelo, 1987a). Neste trabalho, o autor caracterizou a decisão

interactiva como uma escolha deliberada (consciente) entre várias alternativas

de acgão pedagôgica durante a aula. A análise do conteúdo dessas decisôes

revelou que, consoante a orientagão temporal do pensamento do professor,

eram privilegiados diferentes elementos estruturantes. Alguns aspectos das

decisôes reportavam a acontecimentos presentes, focando sobretudo o

comportamento do aluno, a interpretagão que dele se fazia e o estado afectivo

do professor. Outros temas focavam acontecimentos passados,

nomeadamente, as reflexôes relacionadas com a preparagão das aulas.

42 Cf. pontos seguintes
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Outros ainda, aspectos de futuro, relacionados sobretudo com as estratégias a

adoptar a seguir e antecipagão de situagôes para aulas vindouras.

Os resultados dos estudos sobre o conteúdo das decisôes interactivas

assinalados nalgumas sínteses da investigagão têm corroborado o facto das

decisôes interactivas se reportarem sobretudo a decisôes instrutivas e

organizativas (Calderhead, 1984; Marcelo, 1987a). Pacheco (1995) observou

que a maioria das decisôes assumidas pelos professores durante a acgão

didáctica eram relacionadas com os procedimentos didácticos e a

apresentagão das rotinas, seguida pelas decisôes relativas aos alunos. O autor

verificou também que as reflexôes que os professores realizavam sobre a

gestão da turma se situavam predominantemente no âmbito do que se

designou por gestão (envolvendo tarefas de instrugão), contrastando com o

clima relacional e a disciplina, que eram minoritárias.

No seu estudo, Marland (1977 apud Clark & Peterson, 1986) constatou que

os professores atribuíam quatro tipos de fungôes ås decisôes interactivas:

corrigir ou ajustar a aula quando o seu decurso não era fluente; lidar com as

dimensôes imprevisíveis da aula, nomeadamente com o comportamento dos

alunos nas situagôes de aprendizagem; regular o prôprio comportamento por

referência a determinados princípios de ensino; e adaptar individualmente a

instrugão. O autor verificou ainda que os professores tendiam a operar nas

aulas na base da sua intuigão e pressentimento acerca do estado afectivo e

cognitivo dos alunos. Marcelo (1987b) também observou que as decisôes

interactivas dos professores com e sem experiência eram, na sua maioria,

influenciadas pelos alunos e, depois, pelos conteúdos.

Alguns estudos têm analisado a relagão entre a qualidade do processo de

pensamento e a eficácia do ensino, expressa pelos critérios de sucesso da

investigagão processo-produto ou da investigagão sobre a ecologia da aula. A

partir dos seus resultados é possível concluir sobre as diferengas de perfil de

decisão interactiva entre os professores mais e menos eficazes.

O estudo de Doyle (1977a) a que nos reportámos na abertura do capítulo

consagrado â investigagão sobre a ecologia da aula demonstra-o claramente.
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Neste trabalho ficou claro que os professores que conseguiam promover o

envolvimento dos alunos no trabalho da aula (mais eficazes) eram capazes de

uma decisão mais rápida e de processarem a informagão de forma mais

selectiva (a partir das características do agrupamento e diferenciagão), o que

Ihes permitia simplificar o nível de complexidade das situagôes em que

intervinham. Esta mesma característica foi encontrada por Peterson & Clark

(1978, apud Clark & Peterson, 1986) ao verificarem que os professores dos

alunos com níveis de resultados de aprendizagem mais baixos (menos

eficazes), por não disporem de altemativas de intervengão no momento,

assumiam um perfil de decisão que se caracterizava por não reagirem aos

comportamentos dos alunos que assinalavam como intoleráveis. Ao contrário,

os professores mais eficazes caracterizavam-se por possuir essas alternativas,

o que Ihes permitia decidir se modificavam ou não a actividade em decurso.

Os estudos sobre o pensamento interactivo dos professores realizados no

âmbito do ensino da educagão física são muito reduzidos, não permitindo obter

uma imagem clara sobre a forma como reflectem ou não os resultados obtidos

noutras áreas disciplinares.

Numa síntese dos resultados da investigagão sobre o pensamento

interactivo, Riff & Durand (1992) observaram que uma das características dos

professores peritos consistia em assumirem um reduzido número de decisôes

durante a aula e serem mais reticentes å alteragão da suas rotinas. Os autores

atribuíram esta diferenga ao facto das decisôes pré-interactivas escolhidas por

estes professores serem mais ajustadas å realidade da sua intervengão e,

nesse sentido, suscitarem menos discrepâncias. Desta forma, os professores

apenas estariam "disponíveis" para proceder a pequenos ajustamentos nas

acgôes planeadas que levavam a efeito, garantindo com isso a economia geral

de esforgo na gestão da aula. Esta adaptagão seria produzida com base em

esquemas ou "padrôes de eficácia" que os professores utilizariam para

apreender a situagão discrepante e activar a reacgão correspondente de forma

imediata e automatizada.
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Na análise dos factores que determinavam as decisôes interactivas de

professores com e sem experiência de ensino, Housner & Griffey (1985)

verificaram que grande parte dessas opgôes eram desencadeadas por

indicagôes associadas aos alunos, nomeadamente pelo interesse e disposigão

manifestas. Uma particularidade interessante deste estudo refere-se ao facto

de se ter verificado que, embora a maioria das alteragôes na aula decorressem

de indicagôes negativas, os professores também assinalavam alteragôes

provocadas por indicagôes positivas. Estes autores verificaram ainda que a

experiência dos professores era uma característica de diferenciagão das

decisôes interactivas dos professores em relagão aos antecedentes e

conteúdo das decisôes interactivas. Os professores mais experientes eram

mais sensíveis aos interesses dos alunos e os menos experientes âs suas

solicitagôes e verbalizagôes. Os primeiros realizavam maior número de

decisôes de gestão, enquanto que os segundos tomavam sobretudo decisôes

sobre a actividade.

Algumas destas diferengas foram esclarecidas por Sherman (1983) quando

sintetizou os resultados de estudos que analisaram o pensamento interactivo

dos professores de educagão física peritos e iniciantes, utilizando as

classificagôes inerentes ao modelo de tomada de decisão proposto por

Peterson & Clark (1978). De acordo com este modelo os professores podiam

seguir cinco tipos de decisão: (1) manter a rotina inicialmente escolhida por

considerarem que o comportamento dos alunos nas aulas se processa dentro

dos limites de aceitabilidade estabelecidos; (2) considerar que essa

participagão caía fora dos limites mencionados e proceder a ajustamentos da

rotina em desenvolvimento; (3) reconhecer o desvio da participagão dos

alunos, mas continuar a implementar a rotina planeada por não possuir

alternativas; (4) apesar de possuir rotinas alternativas, decidir continuar com a

rotina original para não perturbar o fluxo da aula; e (5) introduzir uma nova

rotina altemativa para reconduzir a participagão dos alunos. De acordo com

este modelo, ambos os grupos de professores apresentavam
maioritariamente

decisôes do tipo 1, revelando uma tendência para considerar que os

acontecimentos da aula se produziam conforme o plano estabelecido. Outro
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tipo de decisôes com igual preponderância em ambos os grupos, foram as

decisôes de tipo 4. Neste perfil, os professores revelaram adoptar um

pensamento orientado para a manutengão das decisôes pré-interactivas,

inclusivamente quando encontravam situagôes de discrepância em relagão ao

plano original. Decidindo, assim, os professores pareceram procurar evitar

situagôes de quebra do fluxo da aula, potencializadoras do aumento da

complexidade. As diferengas mais substantivas entre o perfil de decisôes dos

professores peritos e principiantes foram encontradas em relagão ao segundo,

terceiro e quinto tipo de decisôes. Os professores peritos revelaram assumir

maior número de decisôes do tipo 2, indicadoras de uma tendência para

proceder a pequenas reformulagôes da actividade inicialmente prevista.

Inversamente, os professores principiantes decidiam com mais frequência dar

continuidade â actividade inicial, por considerarem não conhecer alternativas,

ou introduzir uma nova rotina, arriscando a perturbagão da dinâmica da aula e

o aumento da sua complexidade.

Hanke (1987) analisou o pensamento dos professores acerca dos incidentes

críticos da aula e verificou que, apesar de os considerarem imprevisíveis e com

um impacto importante (em metade dos casos as situagôes foram classificadas

como inesperadas e, na sua grande maioria, como importantes ou muito

importantes), referiam preferir reagir prontamente, sem procurar recolher mais

informagão sobre os incidentes, em fungão da primeira alternativa que Ihes

ocorria no momento.

Boggess, Griffey & Housner (1986) diferenciaram a capacidade de reacgão

dos professores peritos âs situagôes críticas da aula, em virtude de serem mais

capazes de antecipar os momentos críticos da aula e as situagôes

problemáticas. Estes autores observaram que os professores peritos se

concentravam particularmente nos alunos que consideravam poder gerar os

problemas de gestão na aula, procurando prevenir o seu comportamento.

As informagôes avangadas sobre o processo de decisão interactivo podem

sintetizar-se em várias ideias. A primeira ideia é de que, nesta fase do ensino,

o professor está sujeito a uma pressão temporal e pública que, para evitar
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perturbagôes na aula, implica a ausência da tomada de decisôes ou a tomada

de decisôes imediatas. Raramente são observadas decisôes do tipo reflexivo.

A segunda ideia retrata a importância da rotina e das imagens estabelecidas

préviamente â sua intervengão no patrimônio de conhecimento do professor

para a eficácia da identificagão e desenvolvimento de respostas. Neste

processo as rotinas são frequentemente mantidas, atribuindo-se a este facto

várias interpretagôes: a crenga na eficácia e a familiaridade com as rotinas, a

ausência de solugôes, a opgão de não alterar o percurso seguido na aula. A

terceira ideia diz respeito ao papel avaliativo que as crengas dos professores

parecem desempenhar na significagão das discrepâncias encontradas na aula.

A quarta ideia reporta-se aos antecedentes das decisôes interactivas que,

sendo maioritariamente referenciadas å participagão e motivagão dos alunos,

também se encontram no envolvimento da aula, no estádio psicolôgico do

professor ou na adequagão das estratégias e procedimentos de ensino

adoptados. Uma quinta ideia refere-se ao papel que a experiência interactiva

tem no conhecimento do professor, a partir da reconstrugão ou substituigão

das rotinas ou imagens. Em sexto lugar, destacamos a evidência da influência

das decisôes interactivas na qualidade da gestão da aula, facto para o qual a

experiência do professor é importante. Neste domínio diferencia-se a maior

qualidade de decisão dos professores peritos, nomeadamente por assumirem

menos decisôes interactivas, e, quando o fazem, assumirem apenas pequenos

ajustamentos e pela sua capacidade de desenvolver estratégias de

antecipagão dos problemas na aula. Finalmente, a ideia de que os

procedimentos de instrugão e de gestão são aqueles em que mais se foca o

pensamento interactivo do professor.

2.3 Focos da Decisão do Professor: Problemas e

Preocupagôes Práticas

Observámos atrás que os professores tendem a preparar-se e intervir na

aula em fungão de um quadro de referências, nem sempre objectivo, que é

constituído por imagens que representam os modos de acgão com os quais

estão mais familiarizados e se sentem mais â vontade. Estas imagens, muitas
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vezes assumidas sob a forma de rotinas, constituem as memôrias de sucesso

dos professores na resolugão de problemas que encontraram
ao longo da sua

actividade de ensino.

Neste sentido, os problemas e preocupagôes dos professores constituem
o

contraponto destas estruturas cognitivas, uma vez que correspondem ås

inquietudes que persistem no seu trabalho lectivo, para os quais não terão

ainda encontrado as solugôes mais adequadas e que, por isso, resultam em

focos de concentragão do seu pensamento durante a actividade de ensino.

Por esta razão, os estudos que vêm analisando os problemas e

preocupagôes dos professores permitem complementar a informagão sobre o

conteúdo do processo de tomada de decisão. Para além disso, têm assumido

um importante contributo no diagnôstico dos aspectos do ensino a que os

professores são mais sensíveis ao longo do processo de socializagão

profissional, alertando para as orientagôes que devem seguir-se no domínio do

acompanhamento deste percurso, particularmente na formagão inicial e

contínua. De alguma forma, este diagnôstico está associado ao conhecimento

do professor, na medida em que retrata as grandes áreas de carência ou de

necessidades de formagão (Rhys, 1989).

Estes trabalhos têm seguido duas orientagôes distintas: a caracterizagão

descritiva dos problemas dos professores sem referência a um quadro teôrico

particular, e o inventário das suas preocupagôes ao longo de diferentes etapas

de socializagão ou experiência de ensino segundo vários modelos teôricos

(Borich, 1999; Marcelo, 1999).

Veenam (1989) foi um dos autores que enfatizou a importância do estudo

dos problemas dos professores. Neste trabalho, que Ihe permitiu realizar uma

das mais extensas revisôes de estudos no ensino de outras áreas

disciplinares, o autor especificou os problemas dos professores em fungão da

sua experiência de ensino. De acordo com a sua revisão, os estudos indicam

que é nos professores com menos experiência que se identificam maior

número de problemas relacionados com a relagão educativa. A gestão da

disciplina, a promogão do interesse e a motivagão dos alunos nas aulas, e a
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avaliagão foram apresentadas como as principais dificuldades relatadas por

estes professores. A mesma análise para os professores com mais experiência

ressaltou a sua inquietude com aspectos que estão para além da relagão

educativa, focados no estatuto profissional e social do professor e no

enquadramento institucional da sua actividade.

Estes resultados têm vindo a ser confirmados no âmbito do estudo do

ensino da educagão física (Cruishank, Kennedy & Mayers, 1974; Boggess,

McBride, & Griffey, 1989; Onofre e Fialho, 1995).

Utilizando o registo de incidentes críticos, Onofre e Fialho (1995) analisaram

os contextos de ocorrência dos problemas de ensino de professores-

estagiários, concluindo que a maioria das situagôes surgiam no período

fundamental da aula, em espagos fechados, quando os alunos realizavam

actividades práticas que não envolviam situagôes de jogo. Os principais

intervenientes eram grupos de alunos ou um sô aluno. As reacgôes mais

frequentes dos professores eram imediatas, utilizando a interacgão directa com

os alunos, expulsando-os ou castigando-os.

Alguns trabalhos têm realizado a caracterizagão dos problemas dos

professores com mais experiência. Telama, Lãhde & Kurki (1980) utilizaram o

método de diário de aula e observaram que os incidentes críticos do ensino

mais relatados pelos professores se associavam sobretudo â relagão

professor-aluno, organizagão do ensino, implementagão
das tarefas de rotina e

tarefas de supervisão dos alunos. Olivier (1987) analisou as necessidades de

formagão identificadas por professores em servigo e verificou que estas se

agrupavam em quatro factores: centradas nos alunos (e.g., gestão dos

acontecimentos da aula focados nos alunos); melhoria da instrugão (e.g.,

competências do professor para ensinar os conteúdos); motivagão (e.g.,

estratégias de motivagão dos alunos); e comportamento (e.g., gestão e

estratégias do controlo da disciplina).

A investigagão sobre as preocupagôes dos professores tem permitido

conhecer os enfoques prioritários do seu pensamento. Embora alguns estudos

tenham realizado uma caracterizagão geral destas preocupagôes, grande parte
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dos trabalhos foram desenvolvidos sob a inspiragão da teoria de Francis Fuller

(Borich, 1999), segundo a qual as preocupagôes dos professores podem ser

agrupadas em estádios de desenvolvimento bem definidos. Fuller classificou

as preocupagôes dos professores em três aspectos de ensino: as

preocupagôes do professores que se centram sobre si prôprio (e.g., controlo

da aula, ser observado, medo e insucesso); as preocupagôes centradas sobre

as tarefas (e.g., trabalhar com muitos alunos; falta de recursos; pressão do

tempo); e as preocupagôes centradas sobre o impacto ou efeitos do ensino

(e.g., reconhecimento das necessidades sociais e emocionais dos alunos,

individualizagão do ensino) (McBride, Boggess & Griffey, 1986). Segundo o

autor, estes níveis de preocupagôes caracterizam estádios distintos de

evolugão na carreira de professor que reflectem diferentes níveis de

experiência e maturidade profissional. Num nível inicial as preocupagôes dos

professores centrar-se-iam sobre si mesmo, para evoluir para um conjunto de

preocupagôes centradas nas tarefas e finalmente sobre o impacto nos alunos.

Estes perfis de preocupagão dirigem a atengão do professor para

problemáticas distintas determinando o seu processo de pensamento e acgão

durante o ensino e, consequentemente, a sua eficácia (Borich, 1999).

Em relagão ås preocupagôes centrais de professores com vários níveis de

experiência durante o processo curricular, Pacheco (1995) observou que estes

assumiam uma preocupagão dominante com os alunos, nomeadamente com

as características da sua participagão nas aulas. Uma excepgão a esta

tendência foi observada nos professores estagiários que revelaram uma

preocupagão mais acentuada com a sua prôpria intervengão, facto que o autor

atribui â circunstancia de se encontrarem num contexto de formagão em

estágio. Marcelo (1987b) comparou as preocupagôes manifestas por

professores com e sem experiência de ensino. Apesar de não ter encontrado

diferengas significativas, o autor verificou que os professores que tinham

menos experiência centravam as suas preocupagôes nos conteúdos (factos e

ideias) enquanto que os restantes professores se preocupavam sobretudo com

as condutas dos alunos.
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No domínio da Educagão Física têm sido vários os estudos que se têm

debrugado sobre a análise das preocupagôes dos professores recorrendo ao

ensaio da Teoria de Fuller (McBride, Boggess & Griffey, 1986). Embora os

resultados não sejam totalmente coincidentes entre si, num balango global,

não têm confirmado esta teoria.

Utilizando o questionário sobre as preocupagôes do professor (The Teacher

Concerns Questionnaire (George.1978) construído com base na teoria de

Fuller, McBridge et al. (1986) validaram a composigão factorial das três

dimensôes do constructo que designaram por: preocupagôes de instrugão

(equivalente â dimensão impacto); preocupagôes com a rotina do ginásio

(equivalente â dimensão tarefa); preocupagôes com o coping (equivalente â

dimensão pessoal). Estes autores estudaram professores com experiência e

observaram que os resultados seguiam a teoria de Fuller, no sentido em que

as suas preocupagôes se situavam sobretudo ao nível do impacto,

nomeadamente, relacionando-se com o encorajamento dos alunos

desmotivados e a promogão do seu desenvolvimento intelectual e emocional.

Estes autores observaram ainda que, apesar dos anos de experiência que

possuíam, os professores mantinham uma elevada preocupagão ao nível da

manutengão do controlo da classe.

Behets (1990) estudou as preocupagôes de professores-estagiários ao

longo do primeiro ano de experiência de ensino. Num primeiro estudo, aplicou

o questionário das preocupagôes dos professores em três momentos, ao longo

de um período de ensino, e verificou que apenas se observavam alteragôes ao

nível do aumento das preocupagôes de impacto (dimensão que registou

sempre os valores mais elevados desde o início do ano), sem que se tivesse

revelado o esperado decréscimo das preocupagôes pessoais e o aumento das

preocupagôes com a tarefa. Na validagão factorial da teoria de Fuller, o autor

verificou que era apenas no início do ano que se obtinha um perfil de

preocupagôes semelhante ao proposto, o qual se ia dispersando por mais

dimensôes â medida que aumentava a experiência de ensino. Utilizando o

registo descritivo em diário, o autor realizou ainda um segundo inventário em

que encontrou cinco categorias principais de preocupagôes: com os
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comportamentos de indisciplina dos alunos; com a organizagão; com o tempo;

com a motivagão dos alunos; e com a aprendizagem e satisfagão dos alunos.

Quando fez a correspondência entre estas categorias de preocupagôes e as

dimensôes de Fuller, o autor verificou que as respostas dos diferentes sujeitos

diferiam muito entre si na frequência e padrão, para além de que também

apresentavam diferengas importantes relativamente
ao perfil de preocupagôes

revelados segundo a teoria de Fuller ,
no primeiro estudo.

Wendt & Bain (1989) compararam a percepgão sobre os acontecimentos
de

ensino de maior tensão (stressful teaching events) dos professores em início

de carreira face â percepgão que tinham manifestado durante a sua

preparagão profissional, verificando que as diferengas eram apenas muito

particulares, não permitindo concluir sobre uma mudanga substantiva de

preocupagôes. Uma dessas diferengas residia no facto de os professores-

estudantes se preocuparem mais com a gestão da aula e com a disciplina dos

alunos, aspecto com que os professores em servigo não se preocupavam

tanto. Os autores consideraram assim que a teoria de Fuller não se reflectia

nos seus resultados.

O conjunto dos resultados que se apresentaram apontam para duas ilagôes

importantes. Em primeiro lugar, os problemas dos professores com menos

experiência parecem traduzir-se sobretudo por dificuldades em relagão ao

controlo da disciplina e da motivagão dos alunos. Nos professores mais

experientes este problema parece estar presente, mas surgem também outros

associados â organizagão e instrugão. Em segundo lugar, embora exista

alguma tendência para os problemas e preocupagôes dos professores se

alterarem em fungão da experiência, esse efeito não parece ser substantivo,

tendo-se verificado também situagôes em que professores com níveis distintos

de experiência partilham preocupagôes comuns, e em que professores com o

mesmo nível de experiência revelaram preocupagôes diferentes. Neste

sentido, não se confirma a existência de um modelo de preocupagôes dos

professores de acordo com a teoria de Fuller.
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3. contexto psicolôgico do processo decisôrio. crenqas e

Teorias Implícitas, e Conhecimento do Professor

Os resultados que apresentámos sobre o processo de tomada de decisão

durante as três fases do ensino apontam para o facto deste ser influenciado

pelas crengas, teorias implícitas e conhecimento do professor. Por outro lado,

apontam também para a forma como o conhecimento do professor é resultante

das decisôes que assume e das consequentes acgôes que as materializam.

Assim, as razôes que sustentam o estudo das crengas e teorias do professor e

do seu conhecimento está associada å dupla necessidade de compreender o

contexto psicolôgico ou ideolôgico em que os professores decidem quando

planeiam ou actuam na aula e o efeito dos resultados dessas decisôes na

sabedoria e convicgôes do professor acerca do ensino (Clark & Peterson,

1986; Pérez & Gimeno, 1988).

Dadas as diferentes origens teôricas dos estudos realizados neste domínio,

o seu campo conceptual revela-se polissémico, caracterizando-se pela análise

dos mesmos conceitos nomeados por termos distintos e de conceitos distintos

nomeados pelos mesmos termos (Pajares, 1992; Clandinin & Connely, 1987).

Frequentemente os conceitos de crengas e conhecimento do professor são

referidos como sinônimos (Clandinin & Connelly, 1987), outras vezes

diferenciados entre si (Calderhead, 1996). Contudo, nem a distingão

epistemolôgica dos conceitos é fácil, nem a sua total identificagão é razoável

(Fenstemacher, 1994). Neste sentido, antes de entrarmos no relato das ideias

fundamentais que se vêm sedimentando â volta destas problemáticas,

gostaríamos de dispender algumas linhas para discutir o sentido de ambos os

conceitos.

3.1 Crengas e Teorias, e Conhecimento do Professor: uma

distingão difícil

Alguns autores têm proposto a diferenciagão dos constructos do

conhecimento e das teorias e crengas dos professores (Pajares, 1992,

Roehler, Duffy, Hermann, Conley & Jonhson, 1988; Nespor, 1987).
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Nespor (1987) sugere que esta distingão se estabelega a partir de seis

características essenciais da estrutura das crengas que são antagonizadas, ou

pelo menos partilhadas de forma menos intensa pelo constructo do

conhecimento: a sua presungão existencial (existencial presumption); a forma

como evidenciam alternativas â realidade (alternativity); a sua carga afectiva e

avaliativa; a sua estrutura episôdica; a sua não consensualidade; e a forma

não limitada como podem ser aplicadas ås situagôes de ensino

(unboundedness).

A primeira característica reporta-se ao facto de as crengas se
traduzirem por

presungôes pessoais dos professores sobre diferentes elementos do processo

educativo e sobre as relagôes que entre eles se estabelecem. Estas

presungôes traduzem-se na construgão de verdades pessoais sobre o

comportamento dos diferentes fenômenos com que os professores se

confrontam, que Ihes conferem o sentimento de controlo e influência sobre os

mesmos (Pajares, 1992). As crengas reflectem assim uma compreensão tácita

das verdades pessoais, sociais e profissionais dos professores (Ennis, 1994a).

São explicagôes formuladas a partir de experiências pessoais intensas e que,

depois de estabelecidas, são pouco vulneráveis a influências extemas

ulteriores, mesmo quando são confrontadas com argumentos racionais e

objectivos (Pajares, 1987).

Roehler et al. (1988), apesar de apresentarem uma conceptualizagão

globalmente distinta dos conceitos, também reforgaram esta característica das

crengas:

"Beliefs and theories are usually presented as static and eternal thrust which

remain essentially unchanged regardless of the situation the teacher is in." (160)

Com base neste atributo, Roehler et al. (1988) distinguiram o carácter mais

contextual das estruturas do conhecimento43 do professor, argumentando a

sua maior vulnerabilidade â mudanga. Roehler et al. (1988) argumentam que

43 Roehler et al. (1987) definem conhecimento como o conjunto dos conceitos que os professores possuem sobre os conteúdos e sobre o ensino

desses conteúdos; e estrutura de conhecimento como a rede de relacOes errtre esses conceitos
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estas estruturas são mais fluídas e se vão desenvolvendo (criando e

transformando) å medida que os professores integram informagôes oriundas

de novas experiências.

A diferenga entre ambos os constructos é acentuada por Nespor (1987)

quando se refere â segunda característica das crengas
- as assungôes

correspondem frequentemente a uma perspectiva idealizada da realidade.

Neste sentido, assumem representagôes, muitas vezes distantes e alternativas

â prôpria realidade. Pajares (1992), refere que, ao influenciarem de forma

intensa as percepgôes dos professores, as crengas podem ser guias pouco

fiéis da realidade, induzindo em contradigc.es com essa mesma realidade.

Inversamente, na sua condigão de maior vulnerabilidade â experiência, o

conhecimento seria mais realista.

A terceira característica proposta por Nespor (1987) reporta-se å natureza

afectiva e avaliativa das crengas, correspondendo a estruturas do pensamento

do professor que envolvem uma carga emocional que não se observa nos

sistemas de conhecimento. A característica avaliativa das crengas é

frequentemente aduzida como uma das principais diferengas entre os dois

constructos (Pajares, 1992). Nespor (1987) leva mais longe esta diferenga,

considerando a possibilidade do conhecimento sobre um dado domínio

(conhecimento do professor) poder constituir uma estrutura autônoma dos

sentimentos sobre esse domínio (crengas do professor).

Assim assumida, esta distingão corre o risco de ser observada como uma

dicotomizagão artificial do pensamento do professor (Ennis, 1994a), entre um

domínio cognitivo, afectivamente neutro e purista (representado pelo

conhecimento) e um domínio emocional, representado pelas crengas, e de

perspassar uma concepgão mecanicista e pouco realista do conhecimento

(Pajares, 1997). Com efeito, embora possamos atribuir âs crengas uma

característica mais impressionista e menos racional do que ao conhecimento,

aquelas registam percepgôes ou teorias implícitas sobre a realidade e, nessa

medida, também constituem um importante elemento da face cognitiva do

pensamento do professor. Por outro lado, o conhecimento também envolve
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adesôes afectivas. Neste sentido, Roehler et al. (1988) consideram-no

"apenas mais neutro" que as crengas.

A quarta característica das crengas mencionada por Nespor (1987) refere-

se ao facto de a sua legitimagão e poder subjectivo se estabelecer a partir de

acontecimentos críticos vividos durante as experiências pessoais ou no

contacto com fontes culturais e institucionais de transmissão de conhecimento.

O seu armazenamento na memôria de longa duragão tende assim a realizar-se

sob uma forma episôdica. Embora reconhega que também há relatos de

armazenamento de conhecimento sob a forma episôdica, o autor argumenta

que o sistema de conhecimento tende a ser organizado segundo uma

estrutura de rede de significados (semantic network), delineando-se uma lôgica

de associagão entre os seus diferentes constituintes (Nespor, 1987).

A quinta característica, reporta-se ao baixo nível de consensualidade das

crengas, em fungão do seu carácter afectivo e pessoal e da sua rigidez, sendo

frequente a coexistência de várias assungôes contraditôrias sobre o mesmo

fenômeno. Segundo Nespor (1987), esta é uma característica em que as

crengas contrastam mais uma vez com o conhecimento, estrutura mais

consensual em virtude de se construir e alterar em fungão de critérios de

argumentagão bem estabelecidos (canons of argument).

Finalmente, na sexta característica das crengas, Nespor (1987) argumenta

que, por possuírem um mecanismo de legitimagão mais episôdico e emocional,

as crengas são menos limitadas nas suas relagôes com os acontecimentos ou

situagôes, sendo aplicadas de forma mais radical e imprevisível aos

fenômenos do que os sistemas de conhecimento. Estes têm domínios de

aplicagão bem definidos e, nessa medida, sô se transferem a novas situagôes

em fungão de regras estritas de argumentagão.

A análise de Roehler et al. (1988) acrescenta ainda algumas distingôes

entre os dois constructos. Os autores acentuam que as crengas e teorias dos

professores tendem a desenvolver-se segundo escolas de pensamento,

assumindo por isso um carácter menos contextual, e que as estruturas de

conhecimento, ao contrário, são únicas e individuais. Porque se associam a
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essas escolas de pensamento, as crengas assumem uma aura de emocional

de verdade e falsidade dos acontecimentos (e.g., as crengas e teorias

enraizadas numa orientagão humanista são mais representativas da verdade

do que as que se orientam por outras concepgôes filosôficas). Segundo os

autores, a legitimagão do conhecimento é realizada a partir da experiência

prática, pelo ensaio da elaboragão dos novos problemas e de novas solugôes

para os resolver.

Roehler et al. (1988) reconhecem que a forte relagão entre as estruturas do

conhecimento e as influencias contextuais representa a maior validade deste

constructo relativamente ao constructo das crengas para ilustrar as relagôes

entre o pensamento e acgão do professor. De acordo com os autores, quando

estão na aula, os professores parecem filtrar as suas crengas e teorias através

das interpretagôes das experiências que aí vivem. Neste sentido, as estruturas

do conhecimento constituem os produtos que representam os ensaios dos

professores para dar significado ås situagôes da aula com que se vão

confrontado. A forma como o conhecimento pode actuar sobre as crengas

depende da eventualidade de o professor possuir estruturas cognitivas ricas e

diferenciadas, ganhando com isso uma maior capacidade de identificagão da

complexidade das situagôes educativas e de construgão de respostas

adequadas. Esta ideia é ilustrada por Pérez & Gimeno (1988) quando referem

que:

"Personas-profesores, com estructuras cognitivas rígidas, pobres e poco

diferenciadas ... intentan mantener invariables sus esquemas en contra de

potentes evidencias contrarias del medio. Incluso cuando repetidamente se

muestren ineficazes e contraproducentes, negarán o distorsionarán toda

informácion que no encaje com las previsiones de sus esquemas. Por el contrario,

a medida que el profesor ensacha sus estructuras mentales, sus redes

semánticas, amplia sus posibilidades de diferenciaciôn e integraciôn de estimulos

e informaciones de fuentes dispares e diversas, quiebra el egocentrismo mental..."

(p. 43)

Numa interessante reflexão epistemolôgica sobre o conhecimento do

professor, Fenstemacher (1994) ilustra bem a íntima associagão entre o

conhecimento e as crengas. Segundo o autor, o conhecimento proposicional

implica que a proposigão a que se refere seja verdadeira, isto é fundamentada

numa área de estudo ou disciplinar focada no assunto a que se refere, mas
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também que a pessoa que detem esse conhecimento acredite nessa

proposigão e que encontre uma justificagão para assim a considerar. Nesta

medida, embora distinga as crengas mais puras do conhecimento (atribuindo-

Ihes um estatuto epistémico distinto), o autor considera que as crengas

razoavelmente argumentadas (de forma a que o seu detentor argumente a

evidência suficiente para as fazer prevalecer face a crengas competidoras)

podem ser consideradas como uma forma de conhecimento.

Ainda que desejássemos generalizar alguns dos critérios de diferenciagão

avangados, a validade da sua aplicagão seria distinta consoante os conceitos

de conhecimento e de crengas utilizados. Quando a conceptualizagão do

conhecimento do professor toma por referência a perspectiva de uma

racionalidade técnica, a sua aplicagão é mais clara e portanto mais fácil. Neste

caso, está em causa o conceito de conhecimento profissional, um saber

objectivo, de origem científica (estabelecido de forma independente da

individualidade do professor) e que se entende constituir o conhecimento de

base do ensino (Carter, 1990).

Todavia, numa perspectiva pessoal do conhecimento do professor

(Clandinin & Connely, 1987) é valorizada a racionalidade prática, que se

distingue da anterior por conceber o conhecimento como um produto do

exercício dos critérios pessoais do professor, i. é., da forma como a sua

histôria pessoal e profissional e a sua experiência de vida (reflectidas nas suas

intengôes e propôsitos mais profundos face ao ensino) orientam a sua

compreensão da complexidade e incerteza emergente nas situagôes

educativas, influenciando as percepgôes e decisôes que assume para

ultrapassar os problemas com que se confronta (Carter, 1990). Clandinin

(1986) refere-se â dificuldade em desenvolver uma conceptualizagão do

conhecimento prático na medida em que este conhecimento experimental é

configurado pelas proposigôes e valores do professor. Neste sentido, o

conhecimento do professor traduz-se pelas imagens, metáforas e teorias

tácitas dos professores, aproximando-o conceptualmente das características

que atrás inventariámos para as crengas, ou mesmo, confundindo-se com

elas:

128



Pensamento e Conhecimento Prãtico do Professor

"Alternative definitions of knowledge often include a more subjective interpretation
of knowledge that a person values or believes to be meaningful (...) presented
knowledge as personal constructions based on connectedness of disciplinary
knowledge with personal understanding and experiences." (Ennis, 1994a, 164)

Quando analisamos as diferentes acepgôes sobre o conceito de crengas

incorremos na mesma vicissitude. Apesar de não ser um conceito claramente

operacionalizado em grande parte dos estudos (Pajares, 1992), no plano

metodolôgico é possível distinguir duas formas de análise das crengas. Uma

mais dedutiva, tradicional, que não considera a sua dimensão contextual e a

sua relagão directa com a acgão do professor (Pajares, 1992); outra indutiva,

menos frequente, mas que procura analisar a dimensão pessoal e contextual

das teorias implícitas dos professores (Clandinin & Connely, 1987). No primeiro

caso, os critérios de distingão entre os dois constructos é de mais fácil

aplicagão do que no segundo.

A dificuldade em distinguir os dois constructos tem sido reflectida por vários

trabalhos de revisão, que optaram por incluir sob a mesma problemática os

estudos sobre as teorias implícitas e crengas dos professores, e os estudos

sobre o conhecimento prático (Carter, 1990; Clark & Peterson, 1986; Clandinin

& Connely, 1987; Kagan, 1990). Mesmo nas circunstâncias em que a

separagão do tratamento dos dois assuntos é a opgão seguida, os autores

revelam alguma ambivalência em fazê-lo, chegando a analisar o contributo dos

mesmos estudos para as duas problemáticas (Calderhead, 1996)44. Alguns

autores têm mesmo argumentado que as crengas constituem uma forma

particular de conhecimento: o conhecimento condicional ou conhecimento

tácito (Ennis, 1994a). Outros autores
tiveram a oportunidade de referenciar que

o pensamento dos professores, nomeadamente dos professores peritos,

representava uma complexa mistura das suas crengas e conhecimento

(Housner & French, 1994) e que a sua análise deveria ser realizada

conjuntamente (Ennis, 1994a).

44 O autor cita o trabalho de Elbaz (1983) como exemplo de estudo desenvolvido no âmbito do conhecimento pessoal prático do professor e

âmbito das crencas do professor acerca
do conteúdo.

129



Problemática

Pelo que acabámos de expôr, a distingão entre as crengas e o

conhecimento do professor sô pode ter sentido se for entendida como uma

proposta de distingão de dois níveis de cognígão do professor, e não de dois

tipos de cognigão independentes. Clark & Peterson (1986) reafirmam esta

intimidade conceptual quando se reportam å conceptualizagão de Nisbet &

Ross (1980), para justificar a co-presenga, na unidade geral de conhecimento,

do conhecimento que é organizado esquematicamente, em estruturas

cognitivas, e aquele que é representado pelas crengas e teorias, i. é., sob a

forma de proposigôes acerca das características e classes dos diferentes

elementos presentes nas situagôes educativas.

Com efeito, o que nos parece constituir as principais distingôes entre os dois

constructos são, em primeiro lugar, os níveis de elaboragão conceptual e de

carga afectiva presentes em ambos. No caso das crengas, registamos a

natureza mais intuitiva, tácita, subjectiva e afectiva do pensamento, atribuindo

ao conhecimento uma dimensão mais reflexiva, objectiva e racional do mesmo

pensamento. Em segundo lugar, os dois conceitos distinguem-se ao nível da

sua especificidade e contextualidade. No caso do conhecimento, está em

causa a utilizagão de estruturas cognitivas referenciadas a contextos

particulares, reportando-se as crengas a proposigôes mais gerais sobre as

invariantes do ensino45.

Procurando orientar-nos por esta acepgão, e sem prejuízo da identidade

prôpria dos estudos independentes que sobre um ou outro constructo se

desenvolveram, procedemos em seguida a uma revisão que reconhecemos

poder assumir o risco de forgar a integragão de dois enfoques de análise que

muitos desejariam ainda diferenciar. Assim, inicialmente, analisaremos ainda

mais algumas evidências que a investigagão ou a reflexão teôrica tem

destacado sobre as características gerais das crengas e conhecimento dos

45 Esta última caracteristica é particularmente bem retratada pela tradicâo de estudo das crencas que recorre â utilizaf3o de metodologias de

inquiri?âo tendencialmente dedutivas (Pajares. 1987), contrastante com a tendência das metodologias maioritariamente indutivas do estudo do

conhecimento do professor
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professores, para depois assumir uma análise integrada de resultados mais

específicos sobre ambos os constructos.

3.2 Crengas e Teorias dos Professores

Como referimos, o campo semântico em que se tem desenvolvido o estudo

das crengas e teorias é vasto. Pajares (1997) inclui um conjunto amplo de

temáticas analisadas sob esta rubrica: crengas, valores, juízos, opiniôes,

ideologias, percepgôes, sistemas conceptuais, teorias implícitas, teorias

pessoais e perspectivas. O autor sintetizou um conjunto de resultados dos

estudos sobre as características das crengas que aqui agrupamos em três

temáticas: o seu processo de formagão, a sua estrutura, as suas fungôes ou

efeitos.

Em relagão å formagão das crengas, Pajares (1992) argumenta o cáracter

eminentemente precoce e individual das crengas dos professores,

caracterizando-as como um efeito das suas experiências pessoais e

profissionais. A este propôsito, o autor recorre a Nisbet & Ross (1980) para

referir que:

"

...all people are theorists about their social and natural world and that information

encountered early is the raw material from which they create the inferences they

make about themselves, their surroundings and their circumstances." (Pajares,

1992,317)

Com base nesta característica, o autor justifica o sentido afectivo

(emocional) das crengas e a sua resistência â mudanga durante a
idade adulta,

mesmo quando a razão e a experiência geram indicagôes contraditôrias com

as assungôes que as compôem. Por esta razão, raras têm sido as

circunstâncias em que se observa a sua alteragão, situagão apenas notificada

por efeito da conversão de um indivíduo de uma autoridade a outra, ou uma

mudanga gestáltica46 das crengas.

46 Através de uma mudanîa estmtural total
do sistema de crencas. É neste sentido que se argumenta que as alteragOes de crencas se prodi

através de mecanlsmos radicals (Pajares. 1992)



ProblemAtica

0 efeito de perserveranga das crengas foi explicado por Nespor (1987).

Segundo o autor, os diferentes conteúdos das representagôes realizadas pelo

indivíduo são sempre coloradas (background coloration) pelos sentimentos de

emogão e disposigão com que se vivem as experiências, processo que assume

três tipos de consequências: a facilitagão da evocagão (o indivíduo pode

evocar as crengas a partir do sentimento com que foram "assinadas" (signature

feeling); a coesão entre os elementos armazenados na memôria (os elementos

com as mesmas qualidade afectivas, emocionais e avaliativas tendem a ser

associados entre si); e a construgão e reconstrugão dos processos da memôria

(os sentimentos associados ås representagôes actuam durante a sua

evocagão, filtrando a informagão que, embora esteja de acordo com a

realidade do acontecimento, entra em conflito com as emogôes que

caracterizam esses sentimentos). Pajares (1992) salienta que esta dimensão

afectiva é mais forte nas crengas mais precoces, o que justificará que as mais

recentes sejam mais susceptíveis å mudanga. A formagão precoce das

crengas, nomeadamente das que se reportam ao ensino, realiza-se através de

vários processos de socializagão47 (Pajares, 1992; Hutckinson, 1990; apud

Ennis, 1994a), onde se destaca o tempo que os professores passaram como

alunos na escola.

A estabilidade das crengas pode também ser associada å forma como são

construídas por mediagão pessoal (crengas não derivadas) ou por recurso a

outrem (crengas derivadas) (Pajares, 1992). No primeiro caso, revelam uma

rigidez e um efeito de convicgão maior, porque são apreendidas a partir do

contacto directo com a realidade e não porvia do relato de outros indivíduos.

As crengas iniciais vão formatando os processos subsequentes de

apreensão da realidade, pelo que se gera um efeito de contaminagão na

apropriagão das novas experiências (Pajares, 1992). Como tivemos

oportunidade de referir, há evidência de que as crengas assumem uma fungão

47 Aculturagâo, educacâo e escolarizagâo
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adaptativa que se traduz por uma compreensão simplificada da realidade,

característica que justifica que estas traduzam frequentemente uma assungão

incompleta ou incorrecta dessa realidade, podendo reflectir visôes distorcidas

da mesma.

Outro conjunto de resultados assinalados por Pajares (1992) refere-se âs

características estruturais das crengas. De acordo com estes resultados as

crengas organizam-se na memôria de longo prazo sob a forma de estruturas

ou sistemas (beliefs systems). As estruturas de crengas definem uma rede de

assungôes sobre diferentes domínios da realidade do ensino, formando a

atitude do indivíduo em relagão a esse domínio (Ennis, 1994a). As conexôes

que aí se estabelecem entre as crengas nem sempre são realizadas a partir de

relagôes de coerência. Esta rede define uma estrutura hierárquica, no sentido

em que algumas crengas assumem um carácter prioritário ou central face ås

restantes. São estas crengas centrais que oferecem mais resistência â

mudanga, pelo que se pode argumentar que as presungôes que maior

intensidade e poder exercem sobre o pensamento e comportamento do

professor, e portanto que mais frequentemente são confrontadas com a

prática, são as de menor susceptibilidade å influência da realidade. Segundo

Pajares (1992), esta obstinagão pode justificar-se pela profecia do auto-

cumprimento (self-fulling prophecy) segundo a qual as crengas influenciam as

percepgôes que, por sua vez, influenciam os comportamentos adoptados, os

quais reforgam as assungôes constantes nas crengas.

Em relagão aos resultados sobre as fungôes
atribuídas âs crengas, tem sido

destacado o efeito do reforgo da identificagão com um grupo ou sistema social,

através do qual o indivíduo procuraria explorar o sentimento de pertenga e

assim legitimar as suas prôprias convicgôes acerca da realidade (Calderhead,

1996; Pajares, 1992). Sendo que as crengas correspondem a processos de

simplificagão da realidade complexa, desta forma o indivíduo encontra a

protecgão para a eventual fragilidade das interpretagôes que utiliza. Esta

identificagão tem sido argumentada para justificar a alteragão das crengas que

os professores principiantes formam durante o período de formagão inicial,

depois de curtos períodos
de experiência de ensino, durante os quais tendem
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a assimilar as concepgôes mais presentes na cultura das escolas que

frequentam (Ennis, 1994a).

Outra importante fungão das crengas reporta-se å sua influência no

conhecimento do professor (Pajares, 1997). As crengas sobre a natureza do

conhecimento e o seu efeito (crengas epistemolôgicas) têm surgido associadas

â forma como este último é percepcionado e interpretado.

Existem igualmente evidências de que, nas decisôes quotidianas da

actividade de ensino, as crengas assumem uma fungão instrumental na

definigão das tarefas e na selecgão dos instrumentos cognitivos a utilizar,

desempenhando assim um papel crítico na definigão do comportamento e na

organizagão do conhecimento e informagão (Nespor, 1987). Desta forma

actuam sobre a significagão das situagôes da aula e no estabelecimento de

uma ordem de prioridade para os problemas a ser tratados e as acgôes a

empreender (Calderhead, 1996).

3.3 Conhecimento do Professor

São duas as principais temáticas que encontramos na literatura sobre o

conhecimento do professor. Desde logo, um interesse na determinagão do

conteúdo que o caracteriza, ou seja, nos assuntos que se oferecem para o

caracterizar. Depois, a compreensão da sua organizagão, da forma como se

estrutura, a sua complexidade, riqueza e coerência. Embora alguma vezes

surjam contempladas simultaneamente, estas preocupagôes são

frequentemente tratadas de forma separada e, nesse sentido, preferimos

também aqui seguir essa via de análise.

Assim, no texto que se segue percorreremos três etapas. Em primeiro lugar

analisaremos as orientagôes epistemolôgicas sobre o conhecimento do

professor. Depois focaremos as principais informagôes sobre a classificagão

do conteúdo do conhecimento do professor e, finalmente, sobre a sua

estruturagão.
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3.3.1 Conceptualizacôes do Conhecimento do Professor: o

conhecimento essencial para um ensino competente e o

Conhecimento Prático do Professor

O conhecimento do professor tem sido representado de forma

multidimensional em distintas formas de categorizagão (Grossman, 1990).

Embora se possa considerar que esta proliferagão decorre muitas vezes da

simpatia dos autores por um significante distinto do mesmo tipo de

conhecimento (Fenstemacher, 1994), as classificagôes do conhecimento

também devem ser atribuídas a diferentes prioridades dos autores na definigão

da competência de ensino e å consequente valorizagão de diferentes

componentes do conhecimento. Neste sentido, o debate existente â volta do

que constitui o conhecimento do professor, de como deve ser representado e

de como se relaciona com a prática têm assumido diferentes perspectivas de

análise (Tom & Valli, 1990).

Fenstermacher (1994) distingue quatro formas de olhar para o

conhecimento do professor. A primeira á assumida por aqueles que se têm

preocupado em definir o conhecimento sobre a eficácia do ensino, onde se

inclui a investigagão processo-produto e as vertentes da análise do estudo do

pensamento do professor preocupadas com o processamento de informagão e

com as expectativas do professor. Embora os seus protagonistas não reportem

o seu interesse ao estudo do conhecimento do professor, a informagão que

têm produzido tem sido utilizada para argumentar as bases científicas do

ensino. Fenstemacher (1994) designa este tipo de conhecimento por

conhecimento formal. Um segundo olhar foca-se sobre a preocupagão de

descrever o que os professores conhecem. Nesta senda, estão estudos que
se

têm focado sobre o conhecimento prático e pessoal dos professores,

orientados por uma visão interpretativa da relagão entre a acgão e o

pensamento do professor. Um terceiro enfoque questiona o conhecimento que

é essencial para o ensino. Embora não represente tipos de conhecimento

distintos das orientagôes anteriores, procura mostrar a natureza do saber

necessário para que o professor ensine
de forma competente e tem procurado

enformar as bases do conhecimento para a formagão dos professores.

135



Problemática

Finalmente, a quarta perspectiva orienta-se para ilustrar as diferengas entre o

conhecimento produzido por várias fontes, nomeadamente pela investigagão

académica e pelos professores no terreno.

Tendo já analisado, no primeiro capítulo, a primeira vertente de estudo e

considerando que a quarta perspectiva, embora importante, se situa sobretudo

no âmbito de uma reflexão filosôfica sobre a origem e validade do

conhecimento sobre o ensino não consituindo o propôsito essencial deste

estudo, restamo-nos na discussão dos argumentos e produgôes do segundo e

terceiro olhar sobre o conhecimento do professor.

3.3.1.1 De uma Visão Formal do Conhecimento do Professor

Iniciamos a análise pela terceira perspectiva. Esta vertente de estudo tem

sido motivada pelo ensejo de representar o conhecimento base do ensino,

facultando uma plataforma conceptual para a formagão de professores e para

a demonstragão da complexidade da actividade de ensino e o seu direito a ser

reconhecida como uma actividade profissional (Calderhead, 1996).

Uma das origens teôricas deste interesse professor encontra-se no trabalho

desenvolvido por Shulman (1987) que desenvolveu uma sistematizagão

(taxonomia) sobre os vários tipos de conhecimento requeridos a um professor

no desempenho da sua actividade (o conhecimento profissional).

Uma das questôes centrais da sua proposta consistiu na delimitagão das

fontes desse conhecimento que, de acordo com o autor, deveria ser concebido

em torno de quatro origens: o saber do conteúdo das disciplinas (scholarship in

content disciplines); os materiais pedagôgicos de apoio curricular e

informagôes de organizagão e funcionamento institucional; a investigagão

sobre a escolarizagão, as organizagôes sociais, a aprendizagem, o

desenvolvimento, o ensino e outros fenômenos sociais e culturais que podem

condicionar o que o professor faz; e, finalmente, a sabedoria da prática

(wisdom ofpractice).

As três primeiras categorias de fontes propostas por Shulman (1987)

reflectem a ideia de que o conhecimento sobre o ensino se pode basear na
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teoria das várias áreas referidas, fontes externas ao professor e codificadas. A

última categoria de fonte proposta pelo autor é a única que se referencia

directamente ao conhecimento que os professores vão construindo a partir da

sua experiência, correspondendo aos princípios, axiomas ou proposigôes que

vão sendo produzidos pela sua prática de ensino. De acordo com o autor, a

virtualidade desta fonte de conhecimento encontra-se nas potencialidades que

tem de produzir a contextualizagão e aferigão prática do conhecimento teorico;

e na sua importância para a produgão de informagão sobre o conhecimento

dos professores mais capazes com a finalidade de desenvolver um saber

codificado que possa, progressivamente, vir a ser transmitido aos professores

em formagão:

"One of the more important tasks for the research community is to work with

practitioners to develop codified representations of the practical pedagogical
wisdom of able teachers (...) these studies record and organize the reasoning and

actions of gifted teachers into cases to established standards of practice for

particular areas of teaching" (Shulman, 1987, 11-12)

Ainda que Shulman (1987) tenha parcialmente reconhecido o valor da

produgão pessoal do professor no seu conhecimento, fá-lo todavia com a

intengão de utilizar esta fonte para estabelecer um conhecimento universal e

formal do ensino.

A continuidade do ensaio empírico do trabalho de Shulman tem

demonstrado a complexidade e inter-relacionamento dos diferentes tipos de

conhecimento e a sua intimidade com as crengas ou valores dos professores.

Embora se tenham fundamentado no trabalho de Shulman, Grossman (1990) e

Gudmondsdottir (1990) protagonizaram conceptualizagôes do conhecimento

que permitiram estabelecer a evidência progressiva das formas sistémica e

pessoal de organizagão e manifestagão do conhecimento, definindo este

conceito de maneira mais informal e pessoal. A proposta de Grossman (1990)

para a construgão do conhecimento pedagôgico de conteúdo do professor

reflecte isso mesmo. A autora propôe quatro fontes principais: a aprendizagem

por observagão (apprenticeship of observation) (cf. Lortie, 1975), que remete

para as experiências da socializagão antecipatôria, nomeadamente para as

suas experiências enquanto alunos; a formagão académica dos professores no
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domínio dos conteúdos; a formagão contínua no mesmo domínio (professional

coursework); e a aprendizagem a partir da experiência, que a autora observa

como um espago de ensaio do conhecimento desenvolvido a partir das

restantes três fontes.

Desta vertente de conceptualizagão resulta assim que, apesar da

valorizagão original de uma perspectiva formal e, portanto, teorica e prescritiva

do conhecimento do professor, se tem vindo a reconhecer a importância da

sua dimensão prática, assungão que, frequentemente, é apenas imputada a

outra perspectiva ou visão do conhecimento.

3.3.1.2 Para uma Visão Prática do Conhecimento do Professores:

personalizacão e contextualizacão do saber

A segunda vertente de análise, revista por Fenstmacher (1994) de carácter

mais existencialista, tem assumido a experiência prática como fonte prioritária

do conhecimento do professor, valorizando sobretudo as características

pessoais desse conhecimento - o conhecimento prático do professor (Carter,

1990; Calderhead, 1996; Fenstemacher, 1994. Feinam-Nemser & Floden

(1986) sumariam do modo seguinte este programa de estudo:

"Instead of search for professional knowledge or technical knowledge, they have

looked more broadly at teachers' practical knowledge - that is, those beliefs,

insights, and habits that enable teachers to do their work in schools. In doing so,

they show that teachers' knowledge has the characteristics that philosophers have

always attribute to practical knowledge - that it is time bound and situation specific.
Personally compelling and oriented toward action". (512)

Vários estudos focados sobre o conhecimento dos professores (envolvendo

também aí o estudo das suas crengas) têm evidenciado o seu carácter pessoal

(Clandinin & Connely, 1987; Johnston, 1992). Jonhston (1992) observou esta

característica do conhecimento em professores sujeitos â mesma formagão

académica, os quais denunciaram a elevada importância das suas

experiências pessoais na formagão das imagens com que guiavam a sua

actividade de ensino. De forma distinta do conhecimento proposicional, estas

imagens tinham uma clara dimensão moral, no sentido em que envolviam as

crengas dos professores sobre a melhor forma de ensinar. Calderhead (1996)

reporta-se å evidência de que o conhecimento teôrico é frequentemente
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percepcionado pelos professores-estudantes como sendo desadequado e sem
valor, e que estes revelam grandes dificuldades em transpô-lo para a prática.
No ensino da educagão física, Schempp, Fischer, Tan, & Manross (1995)
tiveram oportunidade de analisar que fontes, entre as que foram propostas por
Shulman (1987), eram mais valorizadas pelos professores, concluindo que a

categoria classificada como mais importante era a sabedoria, construída na

base da experiência da prática. Adiantam aqueles autores:

"Teachers rely heavily upon on their own professional experiences and on the
matenals available to them in their workplace to generate the knowledge they need
to teach. They seldom, if ever, use research or the resources from their culture or

community." (Schempp et al., 1995, p.11)

O objectivo da investigagão sobre o conhecimento prático, ao contrário

daquele que se foca no conhecimento formal, não tem sido o de produzir um

corpo codificado do conhecimento do ensino, mas o de procurar ilustrar as

características do conhecimento concreto utilizado pelos professores nas suas

decisôes e acgôes quotidianas de ensino com um elevado nível de

contextualizagão.

Na comunhão desta linha de análise quanto â sua posigão epistemolôgica

(epistemological type), têm-se destacado duas orientagôes com fundamentos

metodolôgicos distintos (Fenstemacher, 1994; Munby & Russell, 1992). Os

trabalhos de Elbaz (1983) e Clandinin (1986) são normalmente representados

como os estudos de caso que mais enfatizaram a oportunidade desta

perspectiva de análise do conhecimento. Segundo Carter (1990), a sua base

de investigagão é a compreensão da "voz do professor", da sua sabedoria e

interpretagão individual da sua prática de ensino. Nesta perspectiva, o

conhecimento do professor é descrito a partir da inferência do testemunho

verbal dos professores (the teacher voice in mind) (Elbaz, 1991) relatado nas

suas narrativas (Clandinin, 1992), imagens (Clandinin, 1986), ou histôrias

(story) (Elbaz, 1991) encontradas a propôsito das análises da prática.

A segunda perspectiva de valorizagão do conhecimento prático, enraíza-se

no trabalho de Schôn (1983) que, como referimos anteriormente, se alimenta

da crítica å racionalidade técnica com que as concepgôes do conhecimento

formal prescrevem o saber e saber-fazer do professor, valorizando a
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racionalidade prática ou epistemologia da prática como fontes verdadeiras do

conhecimento do professor. Tal como os autores da orientagão
anterior, Schôn

(1983) refere que a forma de conhecimento que os profissionais privilegiam,

reside na sua prática, é contextualmente dependente e construído a partir de

problemas e incertezas particulares que estes têm que gerir. Todavia, acentua

a ideia de que é na prôpria acgão e não apenas no seu
relato verbal que esse

conhecimento se revela (knowing in action) e que deve ser aí que o estudo do

conhecimento deve incidir48, procurando também analisar em que medida é

alterado em acgôes subsequentes (Fenstemacher, 1994). O trabalho de

Munby & Russel (1992) enquadra-se nesta perspectiva. Foi a distingão que

Schôn pôde realizar entre a racionalidade técnica e o conhecimento da prática

que, segundo os autores, Ihes chamou a atengão para o significado do

conhecimento que os professores adquiriam da sua prôpria experiência.

Calderhead (1996) refere-se ao trabalho de Schôn (1983) como a fonte de

inspiragão de um tipo de conhecimento, frequentemente identificado com o

conhecimento prático: o conhecimento ocupacional (craft knowledge). De

acordo com o autor este conhecimento é adquirido pelo professor no seio da

sua prática ensino e permite-lhe empregar estratégias, tácticas e rotinas que
os

professores utilizam (sabedoria da prática), é um conhecimento que

geralmente não é explicitado e do qual aqueles nem sempre têm consciência.

Carter (1990) também distingue duas perspectivas de análise do

conhecimento prático embora de modo diferente de Fenstemacher (1994): o

estudo sobre o conhecimento pessoal dos professores e as suas teorias

implícitas, e os estudos ecolôgicos. Na primeira perspectiva, Carter (1990)

reúne as duas tradigôes propostas por Fenstemacher (1994). Sob a segunda

perspectiva, a autora inclui os estudos que se focam simultaneamente na

forma como o pensamento e acgão interagem com as tarefas da aula e

alimentam o que se designa por um conhecimento "situado" (situated) ou

48 Nesta orientagâo o estudo do conhecimento do professor é inferido a partir das acgSes que desenvolve ao longo da sua prática de ensino
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conhecimento da sala de aula (classroom knowledge). Doyle (1986) é

referenciado como o autor de inspiragão desta orientagão. Segundo Carter

(1990) ela baseia-se nas assungôes da ecologia da aula a que nos referimos

no capítulo anterior, de acordo com as quais há uma congruência funcional

entre a estrutura do conhecimento do professor e a estrutura das situagôes de

ensino com que o professor se confronta. A este propôsito, Doyle (1983) refere

que a tarefa de ensino (para a promogão da ordem ou das aprendizagens

académicas) constitui o elemento central para o estudo do conhecimento, o

qual se representa em cada um dos três elementos básicos: o objectivo a

alcangar, as circunstâncias para a sua realizagão e os recursos (organizativos

e de instrugão) necessários para realizar esse objectivos.

3.3.1.3 Conhecimento Prático: na sIntese entre a fonte da experiência e as

fontes formais do conhecimento

A reflexão epistemolôgica de Fenstemacher (1994), sendo importante na

diferenciagão das bases conceptuais e/ou metodolôgicas das vertentes de

estudo do conhecimento do professor, não deve coibir-nos de constatar

algumas complementaridades que nos parecem poder justificar pontos de

harmonizagão entre a segunda e terceira conceptualizagôes apresentadas.

Alguns autores parecem ter procurado esse entendimento. Jonhston (1992)

quando se refere ao conhecimento prático, reporta-se ao conhecimento

utilizado nas situagôes de aula. Sob esta orientagão, a autora reúne estudos

que utilizam diferentes terminologias: o conhecimento na acgão (Schôn, 1983),

o conhecimento prático (Elbaz, 1983), o conhecimento prático pessoal

(Clandinin, 1986), e a sabedoria da prática (Shulman, 1987), entre outros. A

particularidade desta análise reside, não sô no reconhecimento da proximidade

conceptual dos dois ramos de estudos do conhecimento prático atrás referidos,

mas também no facto de acolher entre eles a fonte da sabedoria de Shulman

(1987) a que reuniríamos, sem prejuízo, o conceito de aprendizagem pela

experiência de Grossman (1990).

Este é um testemunho que, apesar da ênfase na origem pessoal do

conhecimento do professor, encontramos nas conceptualizagôes de Elbaz
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(1983) e Clandinin (1986). Elbaz (1983), numa descrigão
indutiva da natureza

do conhecimento de uma professora de Inglês, verificou que, apesar de este

não se adquirir por aprendizagem vicariante e.de forma abstracta, mas
através

da experiência que a professora ia desenvolvendo no terreno da actividade de

ensino, nessa construgão confluíam cinco fontes de conhecimento:

"situacional", social, pessoal, experimental e teôrica. Para Clandinin (1986), a

nogão de conhecimento prático envolve uma perspectiva dialéctica do

conhecimento prático e teôrico, em que a prática é observada como a teoria

em acgão, e em que a teoria é assumida ou modificada em fungão das

exigências do mundo prático. É nesta categoria do conhecimento que, na base

do valor que a experiência Ihe confere, o professor reorganiza o conhecimento

teôrico ou proposicional e o conhecimento empírico ou experimental,

desenvolvendo o que aqui poderíamos representar pela sabedoria prática:

"The purpose of practical knowledge is to inform wise action (...) The goal of wise

action and the practical contexts of teaching provide the appropriate terms for

describing what teachers know, how they acquire this knowledge, and how they put

it in use." (Feinam-Nemser & Floden, 1986, 513)

Carter (1990) refere-se também â necessidade de compatibilizar o conceito

de conhecimento prático, envolvendo nele a perspectiva pessoal do professor

decorrente da sua interpretagão dos acontecimentos da aula, mas também o

conhecimento geral acerca dos conteúdos, dos alunos, da aprendizagem
e das

aulas. A autora argumenta, por exemplo, que a informagão sobre a associagão

entre o tempo e o sucesso dos alunos, pode sensibilizar o professor acerca da

forma como o primeiro é despendido nas aulas e orientá-lo no sentido de criar

formas de manter ou incrementar a qualidade da sua utilizagão pelos alunos.

Desta forma, o conhecimento prático constitui uma verdadeira charneira

entre os desafios e ensinamentos com que a prática de ensino confronta o

professor e o conhecimento mais formal gerado por outras fontes de

informagão, um interface entre este conhecimento e a dimensão contextual e

pessoal da actividade de ensino. Assim, o conhecimento prático, ao contrário

de se colocar nos antípodas do conhecimento proposicional, deve ser

entendido como um espago privilegiado para analisar a sua legitimagão.
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Alguns autores têm perspectivado o conhecimento prático de uma forma

redutora, classificando-o como uma componente particular, entre outras

componentes do conhecimento e diferenciando-a das crengas (Schempp,

Fischer, Tan & Manross, 1995). Ora, o significado que estamos a atribuir a esta

expressão do conhecimento sô tem sentido na medida em que retivermos

também a nogão de que ele constitui a forma genuína de manifestagão do

conhecimento real do professor, através do qual se espelha a totalidade da

informagão (diferentes dimensôes ou tipologias do conhecimento do professor)

e crengas que detém sobre o ensino (Elbaz, 1983; Cladinni, 1986; Clandinin &

Connely, 1987).

Ao registar estas assungôes sobre a valência do conhecimento prático,

desejamos também valorizar as propriedades do conhecimento proposicional

ou formal. Todavia, acompanhamos a reflexão de vários autores quando

referem a ideia de que o conhecimento é dialéctico, e que o resultado da

"oposigão" e "conciliagão" das diferentes fontes do conhecimento se encontra

na prática de ensino (Calderhead, 1996; Clandinin & Connely, 1987; Tamir,

1991). Tamir (1991) identifica dois tipos de relagão entre o conhecimento

profissional e o conhecimento prático pessoal: qualquer aquisigão do

conhecimento profissional49 depende de uma estrutura cognitiva preexistente

em cada professor individualmente e, como resultado da interacgão entre

ambos, o conhecimento construído terá sempre uma conotagão pessoal e

idiossincrática. A segunda refere-se â aplicagão do conhecimento profissional,

a qual, independentemente da universalidade do seu reconhecimento (e.g,

princípios pedagôgicos), é sempre afectada pelos atributos pessoais de cada

professor (incluindo aqueles que são inerentes ao indivíduo e os que foram

adquiridos nas experiências pessoais, no seio
da profissão ou fora dela). Neste

sentido refutamos a ideia de que é possível aceder a qualquer dimensão ou

49 Por conhecimento profissional Tamir (1991) entende o conhecimento e habilidades que sâo necessârios para desempenhar com sucesso uma

profissao. Este conhecimento é determinado por dois procedírrentos: a análise de tarefa ou do trabalho; o consenso entre a comunidade dos

profissionais
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categoria do conhecimento do professor sem o referenciar ao conhecimento

prático, numa perspectiva não contextualizada
e individualizada.

3.3.2 Taxinomias do Conteúdo do Conhecimento

Embora não tenha sido original neste domínio, a proposta sistematizagão
do

conhecimento do professor realizada por Shulman (1986b, 1987) é

frequentemente referenciada como uma proposta percursora da tipificagão do

conhecimento do professor. Partindo da convicgão de que o ensino é uma

actividade aprendida, Shulman (1986b; 1987) estabeleceu, como requisitos

mínimos ao seu exercício, o domínio das seguintes categorias de

conhecimento: o conhecimento de conteúdo, ou seja o conhecimento,

compreensão, habilidades e atitudes que
devem ser aprendidas pelos alunos;

o conhecimento pedagôgico geral, i.é., o domínio dos princípios e estratégias

da gestão da aula e da sua organizagão que transcendem os conteúdos de

ensino; o conhecimento curricular, as orientagôes curriculares e os materiais

de apoio (tools of the trade); o conhecimento pedagôgico do conteúdo - uma

mescla do conteúdo e da pedagogia que se reporta a como devem os

conteúdos ser organizados e ensinados aos alunos; o conhecimento dos

alunos e das suas características; o conhecimento dos contextos educativos;

e, finalmente, o conhecimento sobre as grandes finalidades da educagão, os

propôsitos e valores que encerram e as suas raízes histôricas.

Grossman (1990) procurou sintetizar várias propostas de classificagão do

conhecimento do professor e encontrou alguma consensualidade na

valorizagão de quatro grandes áreas de conhecimento profissional do ensino.

No conhecimento sobre a matéria de ensino, a autora integra o saber acerca

das estruturas semânticas e sintácticas dos conteúdos de ensino

aprendizagem. No conhecimento pedagôgico geral, incluiu o conhecimento e

as crengas dos professores sobre a aprendizagem, sobre os princípios gerais

do ensino e procedimentos da gestão da aula, e o conhecimento e crengas

sobre os objectivos e propôsitos da educagão. Associa o conhecimento

pedagôgico de conteúdo ao domínio das formas de ensino da matéria.

Finalmente, sob o conhecimento das especificidades dos contextos de ensino,
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Grossman envolve o conhecimento sobre os alunos, a organizagão e cultura

da escola e o envolvimento comunitário.

Embora esta proposta se enraíze em larga medida na proposta original de

Shulman (1987), dela transparece um esforgo de conceptualizagão do

conhecimento do professor de forma mais integrada, a dois níveis: da

consideragão da presenga das crengas50 dos professores como uma forma de

conhecimento, emprestando a este conceito uma característica menos

codificada; e da forma como concebe a imbrincagão entre os diferentes

domínios do conhecimento. Este último é particularmente saliente na

conceptualizagão que apresenta para o conhecimento pedagogico do

conteúdo. Grossman (1990) subdivide esta categoria em quatro dimensôes: o

conhecimento e as crengas acerca dos propôsitos do ensino do conteúdo nos

diferentes níveis de ensino; a compreensão sobre as dificuldades e

capacidades reveladas pelos alunos acerca das habilidades de aprendizagem

e das condigôes para a sua realizagão; o conhecimento e compreensão dos

materiais curriculares e sua utilizagão para o ensino de conteúdos particulares;

o conhecimento sobre as estratégias para ensinar temas particulares dos

conteúdos. A autora adverte que estas categorias de conhecimento obedecem

sobretudo a uma distingão teorica, difícil de verificar-se na prática. Se a

proposta de Shulman (1986b, 1987) e, em certa medida, a de Grossman

(1990) se reportam ainda ao conhecimento como um material codificado (e.g.,

investigagão científica, regulamentagão do processo de ensino, indicagôes

curriculares), com uma produgão independente de cada professor

individualmente, a ser assimilada e posteriormente adaptada aos contextos de

intervengão, outras conceptualizagôes têm privilegiado a análise do

conhecimento revelado pelo professor, a partir da sua prática individual de

ensino, para a partir daí procederem
â sua categorizagão.

50 Conceptualiza?âo acompanhada por
Gudmondsdottir (1990).
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O trabalho de Elbaz (1983) constitui um exemplo deste enfoque. Num

estudo sobre o conhecimento prático, a autora fez emergir a natureza mais

imbricada e pessoal do conhecimento do professor ao diferenciar várias áreas

do seu conhecimento onde, para além de todas elas assumirem uma

referência directa å prática do professor que analisou, duas se referem ao

conhecimento do professor sobre si prôprio e ao conhecimento do

envolvimento da actividade de ensino. Foram cinco as componentes que

inventariou: o conhecimento sobre si; o conhecimento sobre o meio do ensino;

o conhecimento sobre o desenvolvimento do curriculum; o conhecimento sobre

a matéria; e o conhecimento sobre a instrugão. Marland & Osborne (1990)

também realizaram um estudo de caso sobre as teorias de acgão (espoused

theory) de uma professora de Inglês e verificaram que esta teoria era descrita

a partir de quatro elementos principais: a filosofia educacional expressa a partir

de objectivos, crengas, e valores; o conhecimento dos alunos; um conjunto de

procedimentos sob a forma de estratégias, princípios e modelos para a prática

na aula; e os dilemas ou situagôes problemáticas.

3.3.3 Organizagão do Conhecimento do Professor

Outra temática de estudo do conhecimento do professor tem incidido sobre

a análise da forma como ele é estruturado pelos professores, como essa

organizagão reflecte ou não uma maior riqueza e coerência da informagão que

os professores utilizam na sua prática de ensino. Nesta perspectiva, o

conhecimento do professor é composto por estruturas cognitivas ou redes de

organizagão da informagão sobre o ensino (Ennis, 1994a).

A estrutura do conhecimento dos professores tem sido evidenciada como

um elemento decisivo na explicagão da capacidade do professor fazer uso das

informagôes que vai estruturando sobre o ensino (Rink, French, Lee, Solmon,

1994). Esse trabalho tem sido produzido através de várias orientagôes por

diferentes escolas de investigagão sobre o pensamento do professor. Os

trabalhos de Shulman (1986b, 1987) e de (Grossman, 1990) dedicaram-se a

esta temática na perspectiva de estudar a forma como, particularmente, o

conhecimento de conteúdo era organizado pelos professores (Roehler et al.,
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1988). As suas análises assumiram a particularidade comum de estudarem

apenas o conhecimento do professor sem o relacionarem com a sua prática de

ensino e realizarem a caracterizagão da sua estrutura com base nos critérios

de análise dos prôprios investigadores.

Roehler et al. (1988) que também se têm dedicado ao estudo deste assunto,

reivindicam a diferenga de se terem focado sobre o conhecimento acerca do

ensinar integrando-o com o conhecimento sobre o como e quando ensinar,

para além de darem primazia â intervengão dos professores analisados na

definigão das suas prôprias estruturas de pensamento e de procurarem

perceber as suas implicagôes para a melhoria do ensino. Embora mais

complexa, esta última perspectiva parece-nos estar mais prôxima da realidade

pessoal do professor e aportar mais informagão sobre o efeito destas

estruturas, pelo que privilegiaremos a análise da síntese dos seus trabalhos.

Os autores referem-se ao conceito de "estrutura do conhecimento" para

nomear a forma como este é organizado em redes de significado (conceitos)

que estabelecem entre si relagôes de acordo com determinados princípios. É o

nível elevado de desenvolvimento deste tipo de organizagão que, segundo os

autores, permite aos professores peritos conseguirem ter uma melhor

prestagão na resolugão dos problemas de ensino. Os autores observaram que

estes professores integravam o conhecimento sobre alguns procedimentos de

instrugão de forma consciente e coerente, relacionando os conceitos que os

compunham. Verificaram também que as acgôes de ensino que desenvolviam

estavam associadas com essas estruturas de conhecimento. Este

procedimento não se verificou em professores não peritos que seguiram uma

aplicagão mecânica de procedimentos rotinizados. Neste sentido, parece ser a

organizagão consciente do conhecimento (metacognigão) e não a sua

organizagão episôdica e discreta na memôria de curta duragão e a sua

utilizagão tácita, que permite uma intervengão
de ensino mais eficaz.

Vickers (1990) refere algumas das principais diferengas entre o

conhecimento dos peritos e iniciados em várias áreas de especialidade, entre

as quais o ensino. Segundo o autor, os primeiros desenvolvem uma estrutura

de conhecimento organizada em conjuntos (chunks) de informagôes que
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estabelecem entre si várias associagôes, de tal forma que, quando

percepcionam uma "pega" desses agrupamentos é accionada a rede de

conceitos, ideias e habilidades que Ihe estão associadas, o que Ihes permite

tomar decisôes de uma forma mais rápida, precisa e fácil. Esta organizagão

contrasta com a dos iniciados, que apresentam uma estrutura menos completa

e fragmentada. Uma segunda característica referenciada pelo autor reporta-se

å hierarquizagão das estruturas de conhecimento dos peritos, criando

estruturas ramificadas de elementos de tal forma que, dependendo do contexto

de intervengão e da experiência dos professores, há informagôes que são mais

dominantes que outras.

Segundo Ennis (1994a) a expertise curricular dos professores baseia-se na

sua capacidade para estabelecer várias relagôes entre as diferentes

dimensôes da estrutura do conhecimento. É com base nestas ligagôes que os

professores conseguem estabelecer com eficácia uma associagão entre o

conhecimento dos problemas de ensino e as solugôes para o resolver. Dodds

(1994) reporta-se â maior sofisticagão das estruturas cognitivas dos

professores peritos acerca da gestão da aula, das matérias de ensino do

curriculum e dos princípios pedagôgicos.

Roehler et al. (1988) identificaram um conjunto de vantagens que a

utilizagão de um conhecimento organizado tem para o processo decisôrio: os

professores que organizam o conhecimento coerentemente são mais eficazes

nas suas tomadas de decisão porque entendem as relagôes entre os

diferentes conceitos, o que os torna facilmente acessíveis; os professores que

relacionam claramente várias categorias de conhecimento dos conteúdos com

os efeitos desejados para a aprendizagem dos alunos, são mais eficazes na

tomada dessas decisôes porque entendem as relagôes entre os meios e os

objectivos do ensino; os professores que combinam várias unidades de

significados de conhecimento em categorias integradas são mais eficazes na

tomada de decisôes do que os professores que não conseguem estabelecer

relagôes entre os diversos conceitos.
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Winitzky, Kauchak & Kelly (1994) verificaram a tendência para uma

evolugão longitudinal nas estruturas de conhecimento de professores recém

formados face ao momento em que ainda eram estudantes.

Peterson & Comeaux (1988) confirmaram que existiam entre os professores

experientes e os professores principiantes diferengas significativas em relagão

aos esquemas (schemata) de conhecimento. Estas diferengas situavam-se a

dois níveis: na capacidade de evocagão dos acontecimentos da aula, que as

autoras atribuem â maior capacidade verbal dos professores experientes; e no

nível de profundidade da análise e do conhecimento dos professores sobre as

situagôes de ensino-aprendizagem na aula. Neste último caso, embora os dois

grupos de professores tivessem revelado um nível de análise literal e descritivo

sobre os acontecimentos ocorridos na aula, os professores peritos discutiram

com mais frequência os acontecimentos problemáticos da aula em termos dos

princípios e procedimentos da eficácia no ensino. Winitzky (1992) estudou as

estruturas de conhecimento de professores e professores-estudantes e

verificou que aqueles que possuíam estruturas mais organizadas e complexas

tinham uma maior capacidade de reflexão sobre os acontecimento de gestão

da aula.

Elbaz (1983) estabeleceu algumas orientagôes sobre a estrutura do

conhecimento prático do professor relativamente â actividade de ensino que

constituem um excelente elemento para explicitar as diferentes fungôes do

conhecimento face âquela actividade. Assim, na caracterizagão que realizou, a

autora encontrou três tipos básicos de organizagão do conhecimento, com

níveis diferentes de generalidade. Num primeiro nível, que designou por regras

da prática, Elbaz identificou a forma mais simples de conhecimento

correspondente a declaragôes breves e
claras acerca de como actuar na aula

nas situagôes com que o professor se confronta mais frequentemente. A

implementagão deste tipo de conhecimento depende apenas do

reconhecimento da situagão e da evocagão da regra. O segundo nível de

conhecimento, designado por princípios práticos, reporta-se a constructos mais

gerais sobre o ensino, envolvendo a reflexão e a decisão, a partir das quais o

professor argumenta a razão das acgôes que decide empreender. Estes dois

149



Problemåtica

níveis reflectem sobretudo o conhecimento do professor sobre o ensino. O

terceiro nível de conhecimento refere-se ao quadro mental mais geral e

personalizado, normalmente expresso em termos de afirmagôes metafôricas

breves ou analogias. Assume as características e o papel atrás descortinados

para as crengas. Através destas imagens, os professores revelam os seus

sentimentos, valores, necessidades e crengas relativos å sua experiência, ao

conhecimento teôrico, e ao ensino. As imagens espelham as intengôes dos

professores para o ensino e, nessa medida, constituem um guia geral das suas

acgôes, nomeadamente do seu comportamento intuitivo, actuam na resolugão

de focos de conflito na aplicagão dos princípios e regras, e determinam a sua

ampliagão ou restruturagão.

Estudos realizados no âmbito do conhecimento ocupacional (craft

knowledge) têm permitido constatar que, em fungão da sua expertise ou

experiência, os professores revelam distintas configuragôes de estrutura de

conhecimento. Calderhead (1996) referencia a este título os trabalhos de

Berliner (1988) e de Genberg (1992) para ilustrar dois exemplos de modelos

que ilustram esta evidência. Berliner (1988) identificou cinco estádios de

evolugão deste conhecimento: o estádio dos principiantes, caracterizado pela

procura de criagão das regras e receitas que permitam guiar as suas acgôes; o

estádio de principiantes avangados, interessados no desenvolvimento de um

conhecimento estratégico que Ihes permita realizar a contextualizagão das

regras; o estádio de competência, em que o professor se revela capaz de fazer

escolhas conscientes acerca do que vai fazer e de controlar e adaptar as suas

acgôes na aula; o estádio da proficiência, marcado pela utilizagão da intuigão e

do "saber como", onde o professor se caracteriza por percepcionar as aulas e

as sua prôprias acgôes de forma mais holística e relacionada; e o estádio do

perito (expert), em que o professor e a tarefa se tornam inseparáveis,

caracterizando-se a sua prática por grande fluência e automatismo, sem

surpresas, relativamente âs quais o professor demonstra um elevado controlo

e adaptagão å situagão.

Referindo-se a características muito semelhantes ås mencionadas pelo

autor anterior, Genberg (1992) distingue quatro etapas para definir a evolugão
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do conhecimento dos professores. Num nível inicial, o professor revela um

conhecimento mal organizado, pouco integrado nos elementos que o

compôem (factos e regras) e pouco contextualizado, e manifesta muita

dificuldade em identificar os elementos importantes de uma situagão. O seu

comportamento guia-se pela procura da fidelidade a um conjunto de regras.

Apesar das suas dificuldades, o professor revela um baixo sentimento de

responsabilidade pelos resultados das suas acgôes. Ao longo das duas etapas
seguintes até ao nível da expertise, a estrutura do conhecimento do professor
vai aumentando no seu nível de elaboragão e contextualizagão, associando as

regras e os factos em padrôes mais holísticos de pensamento e acgão. Cria-se
um nível de compromisso pessoal maior. E a acgão do professor surge

frequentemente mais automatizada e adequada å situagão.

Outros estudos têm demonstrado como é que os professores aplicam as

suas experiências passadas â resolugão de situagôes problema (Calderhead,

1996). Os professores mais experientes são normalmente mais capazes de

realizar uma interpretagão mais profunda dos acontecimentos (despendem
mais tempo a considerar modos alternativos de definir e representar os

problemas) e em gerar hipôteses sobre as situagôes com que se confrontam, o

que demonstra que estes professores têm um conhecimento de base ou

esquema mais rico e bem organizado.

No âmbito da educagão física, a literatura também tem reconhecido que os

peritos detêm um conhecimento maior que os iniciantes, traduzido por uma

rede semântica de conceitos mais claros, relacionados entre si de forma mais

consistente, o que, segundo Sherman (1983), justifica que estes se

manifestem mais confiantes nas solugôes que elegem e sejam capazes de

resolver mais rapidamente os problemas que encontram na aula. Ennis,

Mueller & Zhu (1991) referem-se a três processos de organizagão das

estruturas de conhecimento dos professores, consoante a sua experiência:

acregão (accretion), sintonizagão e restruturagão. A primeira (típica dos

principiantes) traduz-se pela acumulagão de unidades de informagão sobre

factos que é acrescentada ao conhecimento já existente. Neste processo não

ocorre nenhum tipo de mudanga estrutural. A sintonizagão já implica alteragôes
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nas categorias para interpretar a nova informagão de forma a que se tornam

mais funcionais. Supôe o rearranjo dos conceitos, juntando ou eliminando

alguns para a sua melhor utilizagão na tarefa. A restruturagão corresponde â

forma típica de formagão das estruturas de conhecimento dos professores

peritos. É uma alteragão diferida que envolve a análise crítica
do conhecimento

existente e implica a criagão de novas estruturas para interpretar nova

informagão. Ennis et al. (1991) observaram que, com a experiência de ensino,

se verificavam alteragôes na estrutura de conhecimento dos professores ao

nível da complexidade e elaboragão das redes semânticas. Hacker, Griffey &

Housner (1988, apud Griffey & Housner, 1996) estudaram as estruturas

cognitivas de professores de educagão física com diferentes níveis de

experiência e constataram que os professores experientes possuíam uma

organizagão hierarquizada dos conceitos e que os professores iniciantes não.

Para além disso, nestas estruturas o nível de relacionamento dos conceitos

dos professores experientes era elevado, o que não se observou nos

professores com menos experiência. Estas duas características da

organizagão do conhecimento foi argumentada pelos autores para justificar o

nível de eficácia mais elevado dos professores mais experientes.

Housner, Gomez & Griffey (1993) também observaram relagôes muito

consistentes entre o nível de organizagão do conhecimento dos professores e

a qualidade do ensino.

As redes ou estruturas organizam o conhecimento de acordo com várias

categorias a que atrás nos reportámos, consoante o seu contributo para a

actividade de ensino. Por exemplo, uma sistematizagão habitualmente referida

para enunciar este contributo, distingue o conhecimento de conteúdo em três

níveis de categorias: o conhecimento declarativo, o conhecimento instrumental

(procedural) e o conhecimento condicional (Ennis, 1994a) ou estratégico

(Housner & French, 1994). O conhecimento declarativo corresponde âs

informagôes factuais originadas na base de um conhecimento disciplinar,

residindo no domínio do saber. O conhecimento instrumental traduz a

informagão do professor acerca de como realizar as tarefas de ensino e de

aprendizagem, reportando-se ao domínio do como fazer ou saber-fazer. O
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conhecimento condicional reflecte a compreensão do professor acerca de

quando, porquê e sob que condigôes podem ser utilizados o conhecimento

declarativo e instrumental.

3.4 Evidências Particulares sobre as Crengas e Conhecimento
dos Professores

Face å posigão que assumimos sobre a importância das crengas, do

conhecimento formal e do conhecimento prático dos professores no seu

pensamento e acgão, nesta fase do trabalho pretendemos testemunhar o

contributo das principais evidências do estudo de qualquer destes elementos.

O estudo do conhecimento e das crengas dos professores tem sido

realizado a partir de múltiplas orientagôes que oferecem grande dificuldade na

realizagão da sua síntese (Clark & Peterson, 1986; Marcelo, 1987a),

nomeadamente quando, como aqui, desejamos relatar o seu contributo

conjuntamente. A exposigão que a seguir apresentamos deve por isso ser

entendida como uma solugão, entre outras possíveis, para o realizar. Nela

incluiremos os resultados de trabalhos que são referenciados como estudos de

crengas, outros referenciados como estudo do conhecimento e, outros ainda,

como estudos envolvendo crengas e conhecimento. No sentido de respeitar os

propôsitos denunciados pelos autores dos estudos ou de outros que tenham

procedido å sua revisão, procuraremos, tanto quanto possível, respeitar o

âmbito que Ihes é atribuído. Contudo, não perderemos de vista a assungão

que atrás argumentámos da sua unidade indissociável e, nesse sentido,

utilizaremos algumas temáticas como elementos de aglutinagão dos dois

contributos.

Os textos que se seguem organizam-se em torno de quatro temáticas. A

primeira, relativa âs atribuigôes e representagôes de sucesso, tem sido

tipicamente classificada no âmbito do estudo das crengas. A temática seguinte

envolve estudos dedicados ao pensamento do professor sobre as orientagôes

curriculares, também eles classificados em ambos os constructos. A terceira

temática envolve trabalhos que se têm dedicado ao estudo ou reflexão sobre

as orientagôes (ou concepgôes) e princípios do ensino, alguns identificados
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como estudos de crengas, outros como estudos sobre o conhecimento. Por

esta razão, e embora reconhegamos a complementaridade e até repetibilidade

dos seus resultados, repartiremos por dois pontos a sua análise. Finalmente, a

quarta temática tem uma definigão mais clara quanto ao seu âmbito e é

dedicada aos estudos realizados na esfera do conhecimento do conteúdo e

conhecimento pedagôgico do conteúdo.

3.4.1 Crencas Associadas ao Sucesso

Um dos temas que tem sido reportado å investigagão sobre as crengas é o

do estudo das percepgôes dos professores sobre o sucesso e insucesso em

várias dimensôes da sua actividade profissional. Estes estudos têm-se

repartido por duas orientagôes: a análise das representagôes sobre as causas

do sucesso e insucesso dos alunos na aprendizagem, e o estudo da imagem

que, para os professores, representa o sucesso na actividade profissional, no

ensino e na aprendizagem. A partir da identificagão dos indicadores com que

os professores caracterizam estas percepgôes, é possível conhecer melhor

alguns dos critérios que utilizam para orientar a sua prática de ensino.

3.4. 1.1 AtribuicOes sobre o Sucesso nasAprendizagens

Como referimos anteriormente, uma das vantagens pessoais que os

professores retiram das crengas reside na simplificagão da interpretagão da

complexidade das relagôes dos elementos presentes nas situagôes educativas

(Marcelo, 1987a), a qual se reflecte também nas explicagôes causa-efeito que

os professores utilizam para justificar essas situagôes (Pajares, 1992).

Os estudos têm-se focado sobretudo na análise dos factores que os

professores argumentam para explicar as razôes do sucesso e insucesso dos

alunos (Clark & Peterson, 1986; Calderhead, 1996). Suportando-se na teoria

da atribuigão causal
, estes estudos analisam a problemática na perspectiva

51 Cf. ponto 1.4.2 do capltulo seguinte.
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do professor como actor da situagão educativa. Em fungão dos locus de

causalidade denunciados, têm sido encontrados dois perfis atribucionais,

respectivamente: athbuigôes de "auto-valorizagão" (ego-enhancing); ou

atribuigôes "sobre-defensivas" (counter defensive). No primeiro caso o

professor atribui a si prôprio as causas do sucesso dos alunos e a outros

factores (externos) as razôes dos insucessos. Na segunda situagão, os

professores atribuem a características dos alunos as razôes dos seus

sucessos e a si prôprios as causas dos insucessos dos alunos. De uma forma

geral, os resultados da investigagão têm assinalado a presenga dos dois perfis

entre os professores, com uma ligeira tendência para a predominância do perfil

atribucional do tipo "sobre-defensivo" (Clark & Peterson, 1986).

Sobre os elementos referidos como factores de promogão ou

desqualificagão das aprendizagens têm sido várias as características dos

alunos consideradas como influentes nos juízos e comportamento dos

professores (Calderhead, 1996). Entre estas características, os principais

factores causais indicados referem-se ao esforgo empreendido pelos alunos

durante as tarefas da aula (Calderhead, 1996; Clark & Peterson, 1986), ao seu

nível de encantamento (motivagão), e aos seus atributos pessoais

(Calderhead, 1996), nomeadamente a percepgão sobre o nível de habilidade

do alunos (Clark & Peterson, 1986). Neste caso, observou-se que os

professores tendiam a atribuir o sucesso dos alunos mais capazes â sua

habilidade, enquanto que, no caso dos alunos menos capazes, o sucesso era

atribuído â sorte. Atributos pessoais, como a raga, sexo e género não têm sido

encontrados como explicagôes causais para o sucesso e insucesso da

aprendizagem (Clark & Peterson, 1986).

A análise da relagão entre os diferentes tipos de causas enunciadas pelos

professores e os seus comportamentos
de ensino, tem revelado que, quando

estas são associadas ao esforgo dos alunos na aula, o comportamento de

feedback do professor assume uma maior qualidade (Clark & Peterson, 1986).

Outras evidências, menos consistentes, têm também acentuado a importância

desta causalidade na predigão na frequência das interacgôes que os

professores têm com os alunos, no tipo de objectivos propostos e nas
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características do controlo e gestão do comportamento do aluno (Clark &

Peterson, 1986).

Na área da educagão física, os resultados dos estudos sobre as atribuigôes

causais são globalmente coincidentes entre si. Os estudos realizados por

Carreiro da Costa, Carvalho, Onofre & Diniz (1992) e por Neves (1995) sobre a

percepgão dos factores facilitadores e dificultosos do sucesso e insucesso da

aprendizagem dos alunos apontam no sentido de uma percepgão dos

professores enquadrável no perfil atribucional de "auto-valorizagão". Nestes

trabalhos, os professores revelaram reconhecer-se como as principais causas

do sucesso dos alunos, enquanto que remetiam para factores associados aos

alunos e a outros factores externos a responsabilidade pelo insucesso dos

alunos. Diniz (1997) assinalou algumas diferengas em relagão a estes

resultados. O autor confirmou que os factores aduzidos como causas do

sucesso (favorecimento) das aprendizagens se relacionavam com os

professores, atribuigôes que eram seguidas da referência aos factores

institucionais e relacionais. Contudo, embora os professores atribuíssem

maioritariamente as dificuldades de aprendizagem (insucesso) dos alunos a

factores institucionais, os factores relacionados com eles prôprios surgiam em

segunda ordem de frequência, com valores mais elevados que os factores

associados aos alunos.

Placek (1983) corroborou a ideia de que a atribuigão causal externa era

utilizada pelos professores na explicagão das razôes dos insucessos de

aprendizagem dos alunos. A autora verificou que a maioria factores causais

indicados eram percepcionados pelos professores como estando fora do seu

controlo, e que apenas um tergo dos professores se responsabilizaram por

essas situagôes, sendo que, neste caso, argumentavam o sentimento de que

as actividades tinham sido mal escolhidas, que a actividade havia sido mal

planeada, e a sua falta de confianga.

Alguns trabalhos têm permitido verificar a forma precoce como a atribuigão

causal externa ao insucesso dos alunos se instala nos professores. Schempp

(1986) verificou que, logo nas primeiras experiências de ensino, os
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professores-estudantes diminuam o sentimento de responsabilidade pelos

fracassos dos alunos. Num estudo com professores-estagiários, Onofre &

Fialho (1995) verificaram que estes professores associavam a factores

extemos (com um enfoque maioritário nos alunos) as causas das situagôes

mais problemáticas que encontravam nas aulas (problemas de disciplina).

Este perfil atribucional parece contudo alterar-se quando se considera a

percepgão dos professores tidos como peritos. Num estudo multicaso

comparativo de professores-estudantes e professores peritos, Schempp,

Fisher, Tan & Manross (1995) verificaram que os professores-estudantes

atribuíam as causas das dificuldades de aprendizagem dos alunos a factores

sociais como a falta de preocupagão e investimento dos pais na educagão dos

filhos e as influências da televisão e jogos de computador. Os professores

peritos relacionavam essas dificuldades com a estrutura e organizagão das

aulas - elementos sob o seu controlo - reflectindo assim a responsabilidade

pelas mesmas.

Os perfis atribucionais dos professores parecem estar associados âs

representagôes que os professores realizam dos diferentes elementos das

situagôes educativas, nomeadamente com a concepgão dos professores sobre

o seu papel e estatuto profissional, com as concepgôes relacionadas com a

aprendizagem, e com as teorias sobre o ensino (Perez & Gimeno, 1988).

3.4.1.2 PercepqOes sobre o Sucesso e Insucesso na Profissão, na

Aprendizagem e no Ensino

Um campo importante do estudo das crengas dos professores tem-se

desenvolvido â volta da caracterizagão das imagens dos professores sobre o

sucesso e insucesso em três dimensôes da sua actividade: a sua actividade

profissional em geral, a actividade de aprendizagem e a actividade de ensino.

Os estudos sobre as representagôes de sucesso e insucesso profissional

não se têm revelado consensuais sobre os indicadores argumentados pelos

professores de educagão física para representar
estes conceitos. Em Portugal,

estes trabalhos têm demonstrado que os professores reportam as percepgôes

a factores associados aos alunos e a indicadores de ordem pessoal. Carreiro
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da Costa et. al. (1992) e Neves (1995) constataram que os professores

associavam o seu sentimento de sucesso e insucesso profissional sobretudo

âs aquisigôes realizadas pelos alunos e âs características da sua participagão

nas aulas. Diniz (1997) observou que, no caso do sucesso e insucesso

profissional, os professores referiam sobretudo razôes associadas a si

prôprios.

Outros trabalhos procuraram explorar outras relagôes å volta do conceito de

sucesso dos professores. Num desses estudos foi observada uma decálage

entre o sentimento de sucesso real dos professores sentido no momento da

inquirigão e a sua aspiragão ao sucesso no futuro. Williams (1983) verificou

existir uma maior precariedade na imagem dos professores sobre o seu

sucesso no presente, face å imagem que representa o que desejariam que

viesse a ser o seu sucesso profissional no futuro. Estes resultados parecem

indiciar a existência de dois planos de representagão do sucesso: uma

percepgão mais realista, associada âs contingências actuais do exercício

profissional e uma projecgão idealista (ou aspiragão) sobre o seu sucesso

profissional.

Os estudos têm revelado que os professores valorizam diferentes tipos de

aprendizagem e que essas assungôes tendem a influenciar o tipo de actividade

proporcionadas aos alunos e os padrôes de interacgão assumidos pelos

professores. A este propôsito, Calderhead (1996) cita o estudo de Anning

(1988), em que o autor verificou que os professores valorizavam quer uma

perspectiva de aprendizagem activa, quer a necessidade da criagão de um

envolvimento emocionalmente securizante, ou ainda a de uma aprendizagem

por ensaio-erro, a partir da exploragão de actividades semi-abertas. Neste

trabalho, os professores revelaram escolher actividades e intervir nas aulas de

forma distinta, consoante as suas crengas de aprendizagem.

Quando a análise das percepgôes dos professores é realizada a partir da

apreciagão do valor que atribuem a elementos particulares da aprendizagem,

os resultados parecem mais consensuais. Pacheco (1995) observou que

quando eram instados a relatar a sua perspectiva sobre os alunos,
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nomeadamente sobre a importância do conhecimento prévio, o erro e a

motivagão dos alunos, a generalidade dos professores valorizavam o

conhecimento prévio e a promogão da sua motivagão dos alunos, como muito

importantes. Simultaneamente, aceitavam o erro na aprendizagem como um

elemento natural e consideravam-no mesmo importante no processo de

ensino-aprendizagem.

Os estudos realizados sobre as percepgôes dos professores de educagão

física acerca do significado do sucesso e insucesso dos alunos na

aprendizagem têm revelado que os professores representam maioritariamente

o insucesso dos alunos referindo características da relagão educativa e de

participagão na aula, e o seu sucesso através de factores relacionados com a

aquisigão de aprendizagens ou desenvolvimento de capacidades (Carreiro da

Costa et. al., 1992; Diniz, 1997; Neves, 1995).

No domínio da análise do conceito de sucesso no ensino, os estudos têm-

se repartido por duas categorias: os trabalhos que versaram a análise das

percepgôes dos professores sobre o sucesso e insucesso no ensino e os

estudos que analisaram os seus conceitos de ensino eficaz.

No primeiro grupo de trabalhos os resultados não têm sido unânimes,

distribuindo-se pela identificagão de uma representagão focada na consecugão

dos objectivos de aprendizagem ou situada na valorizagão das características

da participagão dos alunos na aula. Carreiro da Costa et al. (1992), Diniz

(1997) e Neves (1995) constataram que a representagão do sucesso na

leccionagão da disciplina se relacionava com o desenvolvimento de

capacidades dos alunos e com as aprendizagens específicas, enquanto que o

insucesso era referenciado a factores relacionais. Placek (1983), que também

estudou os factores de representagão do sucesso e insucesso na disciplina de

educagão física, verificou que os professores
ilustravam maioritariamente o seu

conceito a partir da alusão a situagôes prazenteiras para os alunos,

perspectivando uma concepgão de tipo ocupacional do ensino da disciplina,

sendo a referência a situagôes de aprendizagem motora comum a uma minoria

dos professores. A autora também verificou que a maioria dos professores
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consideravam que as situagôes de maior insucesso ou problemáticas da aula

eram relacionadas com a indisciplina, e que apenas uma reduzida minoria as

associava a situagôes relacionadas com dificuldades de aprendizagem.

Alguns estudos têm comparado os conceitos de sucesso educativo dos

professores com o seu conceito de ensino eficaz. Arrighi & Young (1987)

observaram que os sentimentos de sucesso dos professores de educagão

física estavam sobretudo associados a factores do aluno, como a sua atitude

positiva e a melhoria na aprendizagem. Já as categorias que caracterizaram

maioritariamente o conceito de eficácia corresponderam, por ordem

decrescente de frequência, a factores de gestão e organizagão, ao ensino das

actividades e a factores pessoais. Apesar da diferenga quanto aos focos

utilizados para definir os dois conceitos, as autoras especularam sobre uma

afmidade parcial entre ambas as percepgôes, assumindo que, provavelmente,

representagão da eficácia do ensino através da referência a acgôes de gestão

e controlo dos alunos poderia estar relacionada com a promogão de atitudes

positivas por parte destes últimos e, assim, associar-se ao sentimento de

sucesso relatado pelos professores. Neste sentido, reconheceram alguma

coerência nas relagôes entre concepgôes de sucesso e de eficácia no ensino.

Estes resultados foram parcialmente confirmados por Parker (1995) que

analisou a forma como os professores experientes definiam o conceito de

ensino eficaz, os factores prioritários com que os descreviam e as justificagôes

que apresentavam para as suas concepgôes. Neste trabalho, os professores

revelaram reconhecer a importância do sucesso dos alunos na aprendizagem

como indicador de um ensino eficaz; contudo consideraram que antes deste

indicador tinham que ser considerados outros com uma ordem de prioridade

superior, relacionados com a organizagão e controlo da disciplina das aulas.

Embora com menos intensidade, os professores também se referiram ao

desenvolvimento de atributos pessoais dos alunos, ao seu prazer e å

interacgão professor-aluno (clima relacional). Com base nas diferentes

definigôes encontradas, a autora reitera a convicgão já avangada na

investigagão de que o conceito de ensino eficaz dos professores é complexo e

multidimensional.
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Num estudo anterior (Onofre, 1991), tivemos oportunidade de estudar as

concepgôes dos professores sobre este conceito e também pudemos verificar

a sua dimensão multidimensional. Neste estudo, os professores também

revelaram ter uma percepgão da eficácia no ensino maioritariamente

relacionada com aquisigôes específicas (desenvolvimento de capacidades na

educagão física) e com aquisigôes gerais (não directamente relacionadas com

a disciplina). Num segundo plano, os professores reportaram-se a indicadores

de processo diferenciados em duas categorias: relagão interpessoal

(associados ao clima relacional), procedimentos de introdugão e

acompanhamento das aprendizagens. Neste trabalho, os professores

denunciaram a dimensão contextualizada desta representagão, ao fazerem

depender as referências realizadas â eficácia no ensino das características das

condigôes de ensino, mais concretamente, das suas orientagôes

metodolôgicas e das condigôes institucionais (e.g., recursos).

Dos resultados expostos nos pontos anteriores retirámos algumas ilagôes

que sintetizaríamos da seguinte forma. Primeiro parece não haver uma

evidência clara da existência de um perfil atribucional comum entre os

professores. Contudo, no caso do ensino da educagão física, particularmente

em professores não peritos, parece existir uma tendência para um perfil do tipo

"auto-valorizagão" traduzido pela imputagão das causas de insucesso na

aprendizagem aos alunos. As percepgôes sobre o sucesso e insucesso das

diferentes áreas focam-se sobretudo nos alunos, sendo retratadas por uma

imagem repartida entre o grau de concretizagão das aprendizagens e a ordem

na sua participagão nas aulas (perspectiva ocupacional) com vantagem para

esta última. Finalmente, embora o conceito de eficácia no ensino assuma um

carácter multidimensional e contextual, verifica-se uma tendência para ser

identificado com a qualidade da gestão e organizagão da aula.

3.4.2 Crencas sobre o Curriculum e os Programas

A lôgica pessoal na concepgão e implementagão dos curricula assenta em

larga medida nas percepgôes pessoais que os professores sustentam acerca

do contributo pedagôgico das experiências por que são responsáveis, as

161



Problemática

prioridades que atribuem â sua disciplina. Estas percepgôes têm sido

retratadas pelo estudo das suas perspectivas ou orientagôes
curriculares e, em

menor dimensão pela análise das suas percepgôes
face aos programas oficiais

de ensino.

A análise dos constructos dos professores sobre o ensino dos conteúdos

tem evidenciado a forma pessoal como os professores perspectivam o

desenvolvimento curricular na sua disciplina (Calderhead, 1996). Por exemplo,

Munby (1983, apud Clark & Peterson, 1986) realizou um estudo multicaso com

14 professores que ensinavam a mesma matéria na mesma escola e

identificou a existência de idiossincrasias na interpretagão do curriculum pelos

professores. Smith & Neale (1989) encontraram quatro orientagôes distintas

entre os professores no ensino das ciências na escola primária. De acordo

com estes autores, as orientagôes apresentadas pelos professores

representavam formas distintas de conceber a natureza da área de

conhecimento das ciências, o entendimento sobre o papel desta disciplina na

escola e sobre o ensino-aprendizagem do conteúdo. Resultados como este

têm conduzido å conclusão de que, mesmo nos grupos mais homogéneos de

professores, há uma grande variagão no conteúdo e orientagão das teorias

implícitas sobre o curriculum (Clark & Peterson, 1986). Acresce que esta

diferenciagão não ocorre apenas pela individualizagão das perspectivas dos

professores, mas também em fungão da diferenciagão dos contextos de ensino

(Elbaz, 1983).

O efeito idiossincrático e contextual da diferenciagão das crengas pode ser

uma das explicagôes para o facto de os professores reflectirem uma tendência

para a especializagão da representagão curricular que revelam. Segundo

Calderhead (1996), os estudos têm demonstrado que os professores têm

visôes pouco eclécticas sobre os conteúdos que ensinam. Provavelmente, esta

será também uma das razôes porque os professores parecem seguir

perspectivas curriculares distintas face âs orientagôes oficiais sobre o ensino

das matérias. Vários estudos permitiram verificar a forma como a orientagão

curricular dos professores entrava em conflito com as indicagôes oficiais para o

desenvolvimento curricular (Clark & Peterson, 1986). Estudos que pretenderam
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verificar o efeito dos constructos pessoais dos professores52 na implementagão

de inovagôes curriculares verificaram que estes funcionavam como um filtro

sobre essas orientagôes e que cada professor elaborava o seu prôprio

curriculum (Marcelo, 1987a).

Os resultados do trabalho de Pacheco, realizado em Portugal com

professores (estudantes, estagiários, principiantes, orientadores de estágio e

experientes) de três áreas disciplinares (histôria, letras e ciências) indicaram

que, apesar do carácter pessoal e contextualizado das crengas curriculares

dos professores, há assungôes gerais que os professores partilham entre si. O

autor verificou que, em termos gerais, as crengas e perspectivas curriculares

dos professores se revelavam equivalentes para os professores com as

mesmas situagôes profissionais nas diferentes áreas disciplinares. Outro dado

nesse sentido foi observado em relagão â concepgão do conhecimento

disciplinar. Embora o autor tenha reconhecido a subjectividade com que os

professores percepcionavam esse conhecimento, identificou similitudes entre

as representagôes dos professores, nomeadamente entre as categorias de

professores e entre os diferentes grupos disciplinares.

Os resultados encontrados em estudos realizados no ensino da educagão

física são concordantes com aqueles que vimos referenciando.

Através do estudo das crengas educacionais traduzidas pelos valores das

orientagôes curriculares (curricular value orientations) dos professores, tem

sido possível constatar que os professores desenvolvem sistemas pessoais e

únicos de crengas que influenciam a forma como seleccionam os conteúdos,

as estratégias de ensino e as tarefas para a aula (Ennis, 1994a). As

orientagôes curriculares contempladas nos trabalhos que versaram esta

problemática são cinco (Ennis & Zhu,1991; Ennis 1994b): a orientagão focada

na aprendizagem do conteúdo (racionalismo académico) (disciplinary mastery);

na Teoria de Kelly, de acordo com a qual cada indivlduo recorre a métodos funcionalmente semelhantes aos do método cientlfico

ar pessoalmente a realidade (Rodrigo, Rodriguez & Marrero, 1993), a partir dos quais estrutura a informafâo em constnjctos

abstraccOes de propriedades que atribul á realidade
e que assumem a forma de parelha de termos dicotômicos (Marcelo, 1987).
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a orientagão focada no aprender a aprender (learning process orientation); a

orientagão focada no desenvolvimento pessoal do aluno (self-actualization

orientation); a orientagão focada no desenvolvimento social; e a orientagão

focada na integragão ecolôgica (ecological integration). Para o seu estudo foi

utilizado o Value Orientation Inventory. Os resultados aí encontrados
reflectem

que as orientagôes curriculares seguidas pelos professores se focam

maioritariamente numa ou duas (Ennis & Zhu, 1991), embora com uma

tendência para considerar as orientagôes focadas no desenvolvimento
social e

na educagão ecolôgica como prioritárias (Ennis, Ross & Chen, 1992; Ennis &

Zhu, 1991).

Estas orientagôes foram confirmadas em estudos que utilizaram outro tipo

de metodologia, onde se constatou uma forte associagão entre as decisôes

curriculares dos professores e as orientagôes para a promogão da socializagão

dos alunos (e.g., cooperagão) (Ennis, 1994a). Em Portugal, Neves (1995)

observou que a percepgão dos professores de educagão física era

diversificada, não se podendo associar a uma única perspectiva. Contudo, este

autor verificou que os professores valorizavam sobretudo efeitos educativos

gerais, categorizados como "desenvolvimento de capacidades", i. é, a

referência a aquisigôes não especificadas, nos domínios físico, social, cognitivo

e afectivo.

Embora o tivesse feito sob a designagão de perspectivas curriculares (na

ôptica do estudo das crengas), Pacheco (1995) questionou os professores

sobre as suas percepgôes acerca dos programas, e constatou que reflectiam

deles uma imagem de guião e directriz da sua actividade de ensino,

concordando globalmente com a sua existência enquanto uma orientagão

programática, nomeadamente na sua fungão de harmonizagão curricular.

Contudo, os professores revelaram prezar o seu papel activo e mediador na

implementagão curricular, bem como a sua autonomia na aplicagão dos

programas, considerando por isso que estes deveriam desempenhar uma

fungão essencialmente sugestiva. Não obstante, os professores reconheciam

que os programas eram extensos e se revelavam desfasados da capacidade
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de aprendizagem dos alunos. Neste domínio, foram apenas os professores

com experiência que manifestaram preocupagão em cumpri-los.

No âmbito do ensino da educagão física, os trabalhos realizados corroboram

algumas destas indicagôes. Neves (1995) verificou que, de uma forma geral,

os professores demonstram conhecer bem o programa, existindo no entanto

um decréscimo deste sentimento entre os professores que tinham menos

tempo de servigo. Quando instou os professores a apreciarem o grau de

adequagão dos programas, estes consideraram-nos parcialmente adaptados,

atribuindo o facto a insuficiências detectadas nos elementos de mediagão para

a sua aplicagão (e.g., ausência de formagão nos conteúdos, ausência de

condigôes nas escolas e problemas da aptidão dos alunos). A influência do

conhecimento dos professores sobre os programas na sua percepgão sobre o

seu grau de adequagão foi igualmente revelado neste estudo. Os professores

que consideraram que os programas estavam desadaptados da sua realidade

foram também aqueles que revelaram conhecê-los pior (os professores com

menos tempo de servigo). Graga (1997) realizou um estudo multicaso sobre o

conhecimento do conteúdo no ensino do basquetebol e também verificou que

os professores eram unânimes em considerar que os desafios colocados nos

programas para esta matéria se revelavam desajustados ås possibilidades

reais de evolugão dos alunos.

Concluindo, a informagão sobre as crengas curriculares e as perspectivas

dos programas permitem verificar a dimensão idiossincrática e

multidimensional das orientagôes curriculares, todavia com tendência para se

tipificarem por assungôes valorizadoras do desenvolvimento social e geral e

por se distanciarem, provavelmente por imperativos contextuais, das

perspectivas curriculares oficiais. Neste domínio,
ressalta ainda a ideia de que

os professores conhecem os programas, reconhecem a sua oportunidade, mas

constatam a sua desadequagão â realidade dos seus contextos de

intervengão.
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3.4.3 Crencas sobre o Ensino e Conhecimento Pedagôgico

Como assinalámos atrás, sob a designagão de conhecimento pedagôgico

geral, Grossman (1990) inclui o conhecimento e as crengas dos professores

sobre os alunos e a aprendizagem, sobre os princípios gerais do ensino e

procedimentos da gestão da aula e o conhecimento e crengas sobre os

objectivos e propôsitos da educagão. Assim,
sob esta epígrafe agrupámos dois

tipos de trabalhos, ambos referenciados âs orientagôes
e princípios do ensino:

aqueles que se reportam âs crengas e os que podem ser identificados como

estudos ou reflexôes sobre o conhecimento pedagôgico.

3.4.3. 1 Princípios e OrientacOes do Ensino

Um núcleo de trabalhos, habitualmente classificado no âmbito do estudo

das crengas, tem analisado os princípios e orientagôes do ensino procurando

descrever os principais critérios com que os professores analisam, decidem e

actuam no ensino.

Em termos gerais, os seus resultados têm demonstrado que os professores

revelam orientagôes e princípios diferenciados sobre o ensino (Calderhead,

1996). O tipo de estruturagão das crengas dos professores parece jogar aqui

um papel importante. Em relagão âs orientagôes de ensino, foi possível

observar que alguns professores revelavam uma tendência para assumirem

uma orientagão clara de ensino, enquanto outros revelavam orientagôes mais

eclécticas (combinando diferentes princípios teôricos) e outros ainda,

perspectivas indiferenciadas ou não-estruturadas sobre o ensino (Clark &

Yinger, 1979).

Na base desta diferenciagão pode estar o facto das crengas serem

reflectidas por ideias pessoais que não têm necessariamente uma

correspondência com uma perspectiva teôrica formal. Vários estudos de caso

o têm ilustrado. Neste domínio, Janesick (1977, apud Clark & Yinger, 1979)

verificou que o pensamento do professor poderia ser representado por uma

ideia central, ligada â sua prática, em redor da qual estruturava as suas ideias

sobre o ensino. No seu estudo, o autor verificou que o professor estudado
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apresentava uma prioridade de ensino em relagão å construgão e manutengão

da coesão do grupo de trabalho (groupness). Desta forma, o professor

concebia-se como um líder de um grupo, enfatizava o respeito e cooperagão

entre os alunos e preocupava-se em conceber actividades que gerassem um

elevado consenso no colectivo.

Outros trabalhos pioneiros neste domínio permitiram verificar que os

professores, quando se referiam ao seu comportamento na aula, traduziam as

suas teorias implícitas através de princípios de ensino e que estes poderiam ou

não ser comuns aos professores (Clark & Yinger, 1979). Marland (1977 apud

Clark & Yinger, 1979) encontrou cinco princípios de ensino comuns aos

professores que estudou: compensagão (e.g., favorecimento dos alunos

tímidos e com mais dificuldades), lenidade estratégica (e.g., ignorar as

infracgôes dos alunos que precisam de uma ajuda diferenciada), verificagão

progressiva (e.g., controlar e ajudar os alunos durante a prática de

aprendizagem), partilha de poder (e.g., utilizagão do poder de alguns alunos

entre pares para influenciar o grupo) e supressão de emogôes (e.g., evitar

expressar as emogôes para não criar problemas de gestão). Conner (1979;

apud Clark & Peterson, 1986) replicou o estudo anterior e constatou, não so

que apenas um dos princípios aí inventariados se confirmava nestes

professores, como observou que existiam princípios que eram mais e menos

partilhados pelos professores. Entre os princípios mais partilhados, o autor

apenas confirmou o princípio da supressão de emogôes e identificou dois

outros que designou por autenticidade e auto-monitorizagão. Entre os menos

partilhados o autor encontrou os princípios da ligagão cognitiva, integragão,

fechamento, envolvimento geral e da igualdade de tratamento. Conner

verificou ainda que alguns professores perfilhavam princípios conflituosos entre

si (caso do envolvimento geral e da igualdade de tratamento, ilustrando deste

modo a possibilidade da coexistência de crengas contraditôrias no

pensamento de um professor. Segundo Calderhead (1996) estas contradigôes

justificam os dilemas que os professores revelam durante a sua prática de

ensino, e explicam as incoerências encontradas nas práticas dos professores

em contextos diferentes.
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Não obstante a diferenciagão pessoal demonstrada pelos estudos de caso,

outras pesquisas também têm encontrado indicagôes de estabilizagão das

crengas gerais dos professores em relagão â actividade de ensino em fungão

da sua experiência profissional, com um enfoque dominante na valorizagão do

princípios de controlo e gestão da aula. Com efeito, há resultados que apontam

para o facto de os professores-estudantes comegarem por manifestar uma

perspectiva do ensino orientada para o controlo da classe (manutengão da

disciplina e da ordem), para depois se irem tomando progressivamente mais

liberais e preocupados com os alunos e, finalmente, quando entram

definitivamente, voltarem a reassumir a perspectiva inicial de controlo

(Calderhead, 1996). Neste domínio, Pacheco (1995) observou que os

professores, independentemente do seu estatuto profissional, revelavam uma

concepgão do processo curricular e de ensino focada no controlo das

aprendizagens dos alunos pelo professor (directividade). A excepgão em

relagão a esta evidência era encontrada apenas entre os estudantes que ainda

não tinham experimentado uma prática formal de ensino.

No âmbito da educagão física, Bogess (1985, apud Griffey & Housner, 1996)

verificou que de uma forma geral os professores revelavam um orientagão para

a custôdia (custodial orientation)53 , privilegiando como prioridades de ensino a

aprendizagem das regras, a promogão de actividades de cooperagão e a

promogão da imagem de autoridade dos professores junto dos alunos.

Schempp, Sparkes & Templin (1999) argumentam que as orientagôes dos

professores (nomeadamente dos professores principiantes) para o controlo da

gestão da aula é uma assungão que é sobretudo o reflexo das contingências

institucionais (e.g., administradores, pais, pares e alunos vêem o professor

como um autoridade central na aula e o controlo dos alunos como o expoente

53 Modelo que supOe que a manuten^âo da ordem se deve realizar através de um dispositivo de elevado e rlgido controlo, em que o clima da

escola se traduz pela impessoalidade, pessimismo, castigo e vigilância sistemática. Corrtrasta com a orientacâo humanista, que assume a escola

como uma comunidade educativa, na qual os alunos aprendem através da interaccâo cooperativa, que reconhece a importância da individualidade

de cada aluno e da criacâo de um clima que satisfaga um largo espectro de necessidades dos alunos (Woolfolk e Hoy, 1990).
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da competência dos professores), na construgão da sua identidade como

professores.

A relagão de coerência entre as crengas dos professores e a sua prática de

ensino têm-se revelado controversa. Alguns estudos referenciados por Clark &

Peterson (1986) observam que essa coerência se encontra nalguns

professores mas não se verifica em todos eles. Calderhead (1996) sustenta

que, embora alguns estudos não tenham verificado essa correspondência,

outros reportam a consistência desta relagão. Marcelo (1987a) conclui por uma

maioria de estudos que evidenciam a relagão entre as crengas e as

características de intervengão do professor. Um dos argumentos utilizados

para explicar os casos em que se tem constatado o desacordo entre as

crengas e as práticas de ensino recorre â ideia de que os elementos de

contexto jogam aí um papel mediador importante, no sentido em que se podem

constituir como limitagôes interpostas entre a teoria e a acgão (Calderhead,

1996). Outras explicagão é associada å experiência do professor e å forma

como essa experiência interfere com a estabilizagão das crengas dos

professores. De acordo com Marcelo (1987a), este desencontro parece ser

mais acentuado nos períodos iniciais da vida do professor, evoluindo depois

para uma maior consistência.

Alguns estudos com professores experientes têm revelado que aqueles que

assumem crengas mais conservadoras sobre o ensino e uma orientagão mais

forte para o controlo dos alunos, atribuem menor responsabilidade aos alunos

e utilizam práticas mais estruturadas de ensino, enquanto que os professores

que revelam crengas mais progressistas, utilizam práticas de ensino menos

dirigidas (Marcelo, 1987a). A relagão de coerência entre uma orientagão para o

controlo da aprendizagem dos alunos (maior adesão å directividade) pelo

professor e uma maior ênfase na actividade de gestão na acgão didáctica foi

igualmente observada por Pacheco (1995).

Da informagão reportada podemos colectar quatro ideias centrais: as

orientacôes de ensino dos professores assumem uma dimensão pessoal que

pode ser representada por princípios, muitas vezes contraditôrios. Apesar
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dessa diferenciagão, há várias indicagôes que permitem representar a

preponderância da orientagão para a custôdia, o controlo e directividade, onde

a cultura de escola parece exercer uma tensão importante. Finalmente,

embora seja controversa, alguns casos confirmam a relagão de coerência

entre as orientagôes e as práticas de ensino, a qual parece depender da

experiência dos professores e do prôprio contexto.

3. 4. 3. 2 Conhecimento PedagOgico

Os estudos sobre o conhecimento pedagôgico têm-se distribuído pela

análise das concepgôes ou teorias expostas (espoused theory) dos

professores acerca do ensino - as suas representagôes sobre as finalidades

da sua actividade de ensino -, isoladamente ou na sua relagão com a

actividade de ensino dos professores
- teorias na acgão (enacted theory), e

pela caracterizagão dos princípios e procedimentos de intervengão dos

professores em relagão â sua prática de ensino.

0 trabalho de reflexão crítica sobre indicadores de índole histôrica, curricular

(no âmbito da formagão de professores) e do ensino têm conduzido â

elaboragão de algumas propostas de sistematizagão das diferentes tendências

acerca das finalidades e orientagôes práticas da educagão física. Um dos

autores que se tem destacado neste âmbito é Bart Crum (1993a). O autor

argumenta que, no âmbito da prática de ensino, e com valências diferentes, é

possível constatar a co-presenga de cinco orientagôes face ao ensino da

educagão física: uma orientagão "biologista"; uma orientagão "pedagogista";

uma orientagão "personalista"; uma orientagão "de socializagão acrítica para o

desporto"; e uma concepgão "crítico-constructiva" ou ecléctica54. Estas

concepgôes assumem repercussôes distintas em termos dos objectivos,

princípios da orientagão da prática de ensino, nas tarefas e conteúdos

privilegiados. Retendo-nos nas características dos seus objectivos e princípios

metodolôgicos, observa-se que na primeira orientagão, a disciplina é justificada

54 Que resulta de uma vis3o Integradora de assuncOes das concepcOes anteno.es
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pelo seu contributo na promogão e manutengão da condigão física e do seu

efeito no desenvolvimento das capacidades físicas, da saúde e higiene física

do indivíduo. A condugão das práticas desenvolve-se sob a preocupagão de

manter os alunos ocupados com um elevado nível de esforgo e com repetigôes

frequentes de exercícios simples, com primazia das situagôes de treino sobre

as tarefas de aprendizagem. Na segunda orientagão o valor da disciplina é

argumentado pelo seu efeito positivo no desenvolvimento das características

mais gerais da personalidade do aluno (e.g., formagão do carácter), sem

referência directa âs aquisigôes no domínio da actividade física (educagão pelo

movimento). As actividades são organizadas de forma a criar um bom clima de

aula, com um desenvolvimento de tarefas centrado na decisão dos alunos. A

terceira orientagão, prôxima desta última, observa as vantagens da disciplina

na formagão das competências individuais na motricidade básica (e.g.,

gramática do movimento). Assume a valorizagão da orientagão do trabalho

para a individualidade do aluno e uma estrutura de tarefa baseada na

descoberta guiada. A orientagão "de socializagão acrítica para o desporto"

traduz uma valorizagão da educagão física como um espago de formagão

especializada, focada na aprendizagem e aperfeigoamento das dimensôes

técnica e táctica afim âs disciplinas desportivas culturalmente dominantes. Os

princípios fundamentais da sua realizagão constam da orientagão da prática

pelos professores (controlo) procurando a eficiência da forma desportiva. A

orientagão "crítico-constructiva" observa a educagão física corho uma disciplina

vocacionada para a formagão no domínio da cultura física (assumida numa

extensão das actividades físicas para além da actividade desportiva), incluindo

a saúde e condigão física, o desenvolvimento do gosto pela prática da

actividade física e de uma atitude crítica dos alunos face âs aprendizagens.

Em termos práticos esta orientagão caracteriza-se pela assungão de uma

orientagão temática e metodolôgica aberta a diferentes enfoques, centrada no

aluno e a sua inclusão na aprendizagem. Uma última orientagão - do controlo,

de carácter não ideolôgico, mas resultante de uma estratégia de sobrevivência

dos professores, reflecte-se no facto de centrarem a sua atengão no controlo

do comportamento dos alunos durante as aulas, num clima meramente
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ocupacional, sem se orientarem para qualquer uma das finalidades

subjacentes ås orientagôes propostas.

Crum (1993b) considera que a orientagão "biologista" e a orientagão

"pedagogista" constituem as duas maiores herangas histôricas no ensino da

educagão física, que ainda hoje marcam fortemente o pensamento dos

professores face ås finalidades da disciplina e ås suas práticas pedagôgicas.

Segundo o autor, o seu peso decorre de terem constituído os principais

argumentos para angariagão do reconhecimento e respeito desta área

disciplinar. Contudo, e independentemente da prioridade com que cada uma

destas tendências se revela em cada professor, o autor reconhece que a forma

como se manifestam é sempre híbrida, resultando de uma mistura (cocktail) de

umas com as outras.

Para além da sua validagão teôrica, esta sistematizagão já mereceu, com

algumas adaptagôes, um ensaio prático. Rodrigues (1997), baseando-se na

sistematizagão de Crum (1993a) desenvolveu um trabalho em que teve

oportunidade de estudar as concepgôes pedagôgicas dos professores em

acgão. As orientagôes estudadas foram previamente classificadas de forma

dedutiva em quatro grandes grupos: a orientagão centrada nas aprendizagens

(e.g., acgôes orientadas para a estimulagão da aprendizagem dos alunos); a

orientagão centrada na recreagão (e.g., acgôes realizadas com a intengão de

produzir o divertimento e prazer dos alunos); a orientagão centrada na

condigão física (e.g., acgôes que reflectem a preocupagão com o corpo e a

condigão física dos alunos); e a orientagão centrada no controlo (e.g., acgôes

orientadas para a manutengão da ordem e disciplina dos alunos). O autor

confirmou que as concepgôes desempenhadas pelos professores assumiam

um carácter híbrido e multidimensional, envolvendo comportamentos

integráveis em várias das orientagôes analisadas. Contudo, constatou que esta

relagão não era simbiôtica, no sentido em que a orientagão focada nas

aprendizagens se associava negativamente, de forma significativa, com as

restantes orientagôes (particularmente com a orientagão para o controlo),

revelando com isso que, apesar de sustentarem um perfil misto de concepgôes

de ensino, existia uma antipatia entre a prática orientada para a aprendizagem
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e aquela que privilegiava uma estrutura meramente ocupacional na aula. Neste

trabalho, as diferengas nas orientagôes práticas dos professores reflectiram-se

através da assungão de diferentes procedimentos didácticos, nomeadamente

nas dimensôes de instrugão (apresentagão, acompanhamento e avaliagão da

actividade) e de organizagão dos alunos.

Romar (1995) realizou um estudo multicaso para estudar as teorias da

acgão denunciadas (espoused) e utilizadas (enacted) pelos professores56.

Neste trabalho o autor descreveu o conhecimento prático dos professores, a

sua percepgão sobre os objectivos na educagão física e os princípios e

estratégias de ensino e a forma como eram representados nas situagôes de

ensino.

Em relagão aos objectivos da educagão física, e apesar de todos os

professores apresentaram, sobre eles, uma perspectiva hibrída, reflectindo as

orientagôes oficiais do seu curriculum, a meta mais privilegiada pelos

professores foi a formagão de uma atitude duradoura de interesse pela

actividade física e de estilos de vida activos. Esta concepgão surgiu associada

ås opgôes curriculares dos professores. Em termos da organizagão dos

conteúdos, os professores assumiram que uma estrutura curricular de multi-

actividade seria favorecedora do desenvolvimento do interesse dos alunos por

uma actividade. As teorias dos professores acerca das estratégias e princípios

de ensino revelaram-se altamente pessoais, contudo, também foram

encontrados alguns temas comuns. Um dos aspectos referidos por todos os

professores correspondeu å valorizagão da actividade do aluno como um

aspecto central para o ensino da educagão física. Outro aspecto comum foi a

valorizagão da ordem, considerando-o um pré-requisito para ensinar bem. A

55 Mariand & Osbome (1990) definem o conceito desta forma: uThe set of claims a teacher makes about what informs and shapes his or her

teaching practice and may include beliefs, principles,
tactics, role conceptions, and so on." (p. 94)

56 O autor baseia-se na diferenciacâo das teorias profissionais prosposta por Argying & Schôn (1974), segundo os quais, cada profissional possue

dois tipos de teorias: aquelas que
s3o denunciadas ou expostas (espoused) e as que realiza ou utiliza efectivamente através da accâo (enacted) -

a teoria que. na realidade, governa
a sua accâo. Estes autores, sugerem que estes dois tipos de teorias podem n3o ser congruentes entre si e que

os seus detentores podem nâo ter consciência das suas incompatibilidades
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motivagão dos alunos foi igualmente um argumento avangado como essencial

para a criagão de um bom clima de ensino. Todos os professores

consideraram importante a apresentagão da tarefa como forma de facilitagão

da prática de aprendizagem dos alunos. Em relagão å responsabilizagão, os

procedimentos preferidos pelos professores foram a monitorizagão e a

utilizagão do feedback, formas de responsabilizagão informal.

A análise da relagão entre as teorias expostas sobre o ensino (princípios e

estratégias de ensino) e a ecologia da aula revelou que, em muitos aspectos,

estes dois elementos eram congruentes entre si. A ecologia da aula revelou

um ambiente relaxante, em que os professores assumiam a condugão das

aulas focadas na aprendizagem e com uma participagão dos alunos altamente

congruente com as tarefas estabelecidas pelo professor.

Estes dois últimos trabalhos demonstram que o conhecimento pedagôgico

dos professores está mais prôximo da realidade da sua intervengão

pedagôgica dos professores do que as orientagôes sobre o ensino (crengas). O

trabalho de Chen & Ennis (1994) é, sobre esta ideia, bastante elucidativo. Com

base numa sistematizagão mais geral e orientada para classificar as

perspectivas curriculares (crengas) dos professores, que tivemos oportunidade

de caracterizar anteriormente, os autores analisaram a relagão entre as

orientagôes dos professores e o seu conhecimento pedagôgico,

nomeadamente a natureza das estratégias e métodos de ensino escolhidos

pelos professores. Com base em resultados de estudos anteriores, os autores

assumiram que a orientagão para o processo de aprendizagem estava

relacionada com a utilizagão de estratégias de ensino mais centradas nos

professores (e.g., em que os alunos fazem aquilo que os professores dizem),

enquanto as orientagôes para o desenvolvimento pessoal e social estariam

mais relacionadas com estratégias de ensino de tipo indirecto (e.g., em que os

alunos são envolvidos nos processo de decisão). Neste trabalho os autores

não confirmaram esta relagão, tendo constatado que os perfis de organizagão

da interacgão pedagôgica eram exactamente opostos. Assim, o professor que

assumiu uma orientagão para o processo de aprendizagem utilizou sobretudo

estilos de ensino orientados pela descoberta guiada (de acordo com a
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estrutura proposta por Mosston & Ashworth (1986, 1990), enquanto que o

professor orientado para o desenvolvimento pessoal e social utilizou,

sobretudo, estratégias de ensino dirigidas. Dentro da descoberta guiada, o

primeiro professor utilizou duas variantes: uma actividade orientada pela

utilizagão de questôes comparativas; e outras pela utilizagão de questôes de

relacionamento. O segundo professor, mais directivo, assumiu que deveria ter

o controlo do processo ensino-aprendizagem, ser ele a determinar as regras e

o padrôes de aprendizagem. Este professor preconizava que o

desenvolvimento individual dos alunos deveria ser orientado pelo professor.

Iniciava as suas actividades com um estilo de ensino por comando, justificando

que era a forma de assegurar o controlo da turma, depois, progressivamente e

dependendo da turma, ia libertando algumas decisôes para serem assumidas

pelos alunos. Neste sentido, este professor permitia que os alunos realizassem

as suas opgôes, mas sob o seu controlo: os alunos podiam escolher as suas

equipas, determinar as suas regras de jogo ou conceber um jogo novo, mas

sempre dentro das regras de conduta por ele estabelecidas.

Há evidência de que o conhecimento pedagôgico dos professores se

transforma ao longo das primeiras experiências de contacto com o ensino.

Villar (1993) realizou um estudo em que, entre outros objectivos, procurou

descrever a evolugão do conteúdo do conhecimento prático dos professores-

estudantes de educagão física, num contexto de uma experiência de formagão

inicial. Neste trabalho, o autor verificou que este conhecimento assumia

sobretudo um enfoque técnico, relacionado com as solugôes imediatas dos

problemas da aula, verificando uma baixa referência a temáticas relacionadas

com as dimensôes pessoal (e.g., experiências profissionais e pessoais,

concepgôes educativas) e institucional (e.g., relacionadas com a escola e com

a instituigão de formagão). Na dimensão pessoal o pensamento dos

professores focou-se sobretudo sobre dois tipos de dilemas: a dificuldade em

assumir o papel de professor numa ôptica que contrariava a visão idealista que

os professores-estudantes traziam da sua formagão anterior; e a dificuldade

em aceitar que o controlo das regras de funcionamento não tem

necessariamente que passar pelo exercício do autoritarismo do professor. Em
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relagão â dimensão da aula, ressaltaram várias evidências. No planeamento,

os professores revelaram uma dificuldade inicial na estimativa do tempo de

aula, que se foi esbatendo â medida que aumentavam
a sua experiência. Este

problema foi sendo ultrapassado a partir do progressivo controlo da turma ao

longo da prática. A preocupagão dos professores
com as tarefas de ensino sô

foi mais significativa depois de algum tempo de experiência, já que
inicialmente

as suas preocupagôes se centravam sobre o controlo da turma e a sua auto-

estima. As referências feitas a estas tarefas focaram-se inicialmente sobre o

conteúdo das actividades, evoluindo depois para a análise da sua
estrutura.

Quanto â intervengão pedagôgica, os professores comegaram a assumir

grande preocupagão em relagão â informagão inicial, a qual evoluiu depois

para se centrar no feedback pedagôgico. No domínio da organizagão a

problemática inicial dos professores consistiu no agrupamento dos alunos, na

utilizagão do espago e no tempo despendido na colocagão do material. O

controlo e gestão da aula foi, entre as categorias didácticas, aquela que

inicialmente reflectiram como mais problemática, nomeadamente pela sua

dificuldade em assumirem o papel de professor, face a uma visão permissiva

do ensino e â sua hesitagão entre assumir uma estratégia mais condutora ou

permissiva. Esta dificuldade foi desaparecendo â medida que a experiência de

ensino evoluía.

O autor analisou o pensamento dos professores em relagão ao clima da

aula de dois pontos de vista: a partir da relagão do professor face â turma; e a

partir da relagão entre os alunos. Na primeiro caso, veriflcou-se que, de um

desencanto inicial, todos os professores evoluíram para um estado de

satisfagão. No segundo caso verificou-se que as preocupagôes dos

professores dependiam do facto de valorizarem o sistema de relagôes entre os

alunos na aula. A referência å categoria aluno sô foi realizada a partir de um

período intermédio da experiência de ensino, depois que os professores

conseguiram ganhar o controlo do grupo.

Os resultados em relagão å categoria avaliagão foram interessantes na

medida em que permitiram verificar como esta temática era associada pelos
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professores å obtengão de um maior controlo sobre a turma. Numa fase

posterior, estes professores comegaram a referir-se â avaliagão como um

instrumento de aprendizagem.

Carter (1990) cita o estudo multi-caso de Russel & Munby (1981) para

ilustrar a forma como as metáforas que os professores utilizam para definir os

seus prôprios modelos de ensino, se alteram em fungão da experiência prática

que vão desenvolvendo no seu quotidiano. Esta modificagão não é automática,

ela depende da capacidade do professor "reenquadrar"57 (reframing) os

acontecimentos da prática. Neste trabalho, os autores constataram que os

professores aperfeigoavam o seu nível de sensibilidade aos acontecimentos da

prática. Num primeiro momento, os professores demonstravam consciência

dos métodos de ensino que utilizavam. Num segundo momento, a sua

sensibilidade focava-se no aperfeigoamento dessa estratégias. Em ambos os

momentos os professores pareciam ignorar os acontecimentos passados na

aula. Sô num terceiro momento é que os professores se mostravam

conscientes das reacgôes dos alunos e comegavam a reenquadrar as

perspectivas da sua prática, o que Ihes permitia modificá-la. Este processo é

ilustrado com dois casos. Um primeiro professor, com pouca experiência,

assumia uma visão do ensino representável pela metáfora da condugão;

durante dois anos procurou essencialmente explorar métodos de ensino que

ajudassem mais os alunos, sem que isso se repercutisse na sua visão de

ensino. O segundo professor, com mais anos de servigo, que inicialmente

representava o seu ensino sob a metáfora da investigagão, através da sua

experiência e da interpretagão que foi fazendo do fraco impacto do seu ensino

nos alunos, alterou a sua visão, iniciando uma reelaboragão das suas

perspectivas sobre o ensino e sobre a forma como os alunos aprendiam.

57 Conceito proposto por SchOn (1983) para se referir ao aspecto central da reflexâo na accâo (æflection-in-action) e que Munby & Russel (1992)

definem como o «escutar,, e .iver,, de forma diferente o ensino que surge frequentemente de forma inesperada a partir da interaccâo com a

experiência da prâtica
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Este processo de reelaboragão parece ser determinado por vários tipos de

percepgôes. Entre elas destaca-se a experiência da tensão entre as contrigôes

institucionais e as orientagôes pedagôgicas do professor. Clandinin (s/d, apud

Carter, 1990) relata um estudo de caso de um professor principiante que

privilegiava a qualidade do tempo da interacgão com os alunos e que, ao longo

do ano, foi constatando a forma como essa prática era constrangida pelo

calendário escolar. Â medida que foi reconhecendo o ciclo escolar, o professor

foi adaptando a sua perspectiva prática de maneira a que pudesse continuar a

actuar da forma que privilegiava.

Em dois estudos de caso com professores experientes, Schempp (1994,

1995) verificou que a ordem na aula e a sua intervengão representavam as

suas principais preocupagôes pedagogicas. Num dos estudos, esta perspectiva

foi ilustrada pelos critérios com que o professor definia a sua concepgão de

bom professor: a captagão e manutengão da atengão dos alunos, a clareza

das indicagôes do professor, a manutengão da intencionalidade do ensino e a

manutengão dos alunos "dentro" da aula (Schempp, 1995).

Kagan & Tippings (1992) compararam a concepgão de bom ensino dos

professores iniciantes e professores com experiência, tendo observado que os

primeiros o definiam como um ensino agradável, envolvendo os alunos,

relacionando-o com as características afectivas da interacgão na aula. Os

professores experientes definiram-no em termos da estrutura da aula e das

estratégias de ensino e consideravam mais o contexto da intervengão.

Para além da importância da experiência de ensino na configuragão das

imagens dos professores acerca do ensino, alguns estudos têm enfatizado o

carácter pessoal da construgão dessa imagem. Carter (1990) cita os trabalhos

de Grant (1987, 1988) para ilustrar a forma como professores experientes,

para além de utilizarem e argumentarem o valor pedagôgico de estratégias de

ensino tradicionalmente associadas ao ensino do raciocínio crítico, também

utilizavam estratégias pessoais emanadas das imagens que criavam a partir da

ecologia das suas aulas.

178



Pensamento e Conhecimento PrAtico do Professor

Sobre as informagôes que expusemos acerca do conhecimento pedagôgico

do professor, podemos concluir que, â semelhanga das orientagôes de ensino

(crengas), as concepgôes de ensino dos professores reflectem um carácter

híbrido. Também aqui se identificou a antipatia entre concepgôes coexistentes,

nomeadamente entre uma concepgão centrada na aprendizagem e a

perspectiva do controlo. Contudo, ao contrário das crengas, as concepgôes

reflectem uma maior coerência com as práticas dos professores,

nomeadamente em relagão a procedimentos adoptados nas dimensôes de

instrugão e organizagão. Sobre as orientagôes dos professores acerca das

estratégias e princípios de intervengão pedagôgica que orientam a sua prática

de ensino, representáveis sobre a forma de metáforas, é possível sustentar a

forma como se alteram diferentemente em fungão da sua experiência

profissional e da sua de formagão prática. Finalmente, e da mesma forma que

em relagão a outras dimensôes da cognigão do professor, o conhecimento

pedagôgico assume uma importante expressão pessoal.

3.4.4 Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo

A vertente pedagôgica do conhecimento de conteúdo tem sido assumida

como uma das áreas centrais do conhecimento do professor pelos

investigadores (Shulman 1986b; Grossman; 1990) e pelos professores.

Schempp, Fischer, Tan, & Manross (1995) e Schempp (1994) verificaram que

entre as categorias do conhecimento do professor propostas por Shulman

(1987), o conhecimento pedagôgico do conteúdo (de par com o conhecimento

dos alunos) era o tipo de informagão que os professores mais valorizavam,

especialmente no caso em que este conhecimento era validado na sua forma

prática (Schempp, 1994).

Umas das ilagôes que pudemos retirar dos estudos sobre este tipo de

conhecimento é a sua dependência em relagão â experiência dos professores.

Em geral, a investigagão tem demonstrado que os professores principiantes

têm compreensôes ou reacgôes inadequadas face å forma como os alunos

aprendem e revelam problemas na utilizagão, interpretagão e transformagão do

conhecimento para a prática de ensino (Rovegno, 1994). Leinhardt & Greeno
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(1986) compararam professores peritos e principiantes face ao seu

conhecimento de conteúdo de matemática. Os autores concluíram que os

primeiros utilizavam um repertôrio mais lato e flexível de rotinas,

implementadas sem necessidade de recurso a uma explicagão prévia e com

um nível reduzido ou inexistente de controlo pelo professor. Os professores

principiantes, ao contrário, não realizavam um trabalho em rotina, variavam

diariamente o padrão de actividade utilizado nas aulas. Nas suas aulas, os

professores peritos revelaram também fazer uma utilizagão frequente dos seus

esquemas de informagão, formados a partir de situagôes precedentes, de

forma muito eficiente. Nestes esquemas, os professores recolhiam informagão

sobre o progresso dos alunos na aprendizagem e o desenvolvimento dos

conteúdos, que utilizavam consoante as necessidades que se iam criando ao

longo da aula. A utilizagão dos esquemas de informagão permitiu a estes

professores terem maior capacidade para reter a informagão e procederem a

um maior controlo da sua agenda para a aula. Ao contrário, as dificuldades
na

utilizagão dos esquemas de informagão por parte dos professores

principiantes, dificultava-lhes o processo de obtengão e retengão de

informagão e, consequentemente, o controlo da aula.

No âmbito da educagão física, Schempp, Fisher, Tan & Manross (1995)

verificaram que os professores peritos justificavam a adequagão dos

conteúdos seleccionados para ensinar através de uma argumentagão baseada

na lôgica ou técnica (e.g., progressão na aprendizagem do conteúdo,

concretizagão dos objectivos). Os professores principiantes utilizavam

justificagôes gerais como a rotina ou hábito, e a sua autoridade. Outra

diferenga relacionou-se com o nível de reflexão prática que estava na origem

das decisôes dos professores. Quando planeavam, e durante a aula, os

professores peritos ancoravam as suas decisôes num sistema sistemático e

informal de avaliagão das capacidades manifestadas pelos alunos, enquanto

que os professores principiantes partiam sobretudo da assungão de que os

alunos sabiam muito pouco ou nada sobre o conteúdo a ser ensinado e

tomavam as suas decisôes baseadas apenas no nível de conhecimento que os

alunos tinham de adquirir sobre esse conteúdo e nos recursos disponíveis.
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Graga (1997) verificou que, em circunstâncias pessoais e profissionais

idênticas, os professores se diferenciavam nas suas concepgôes sobre a

mesma matéria. Apesar da similitude dos professores estudados em termos da

sua experiência, idade e formagão, o autor verificou que estes assumiam

concepgôes muito pessoais sobre o ensino do basquetebol na escola.

O domínio que os professores detêm sobre os conteúdos tem-se revelado

um factor associado â qualidade do pensamento e acgão do professor nas

diferentes tarefas de ensino. Saraiva (1997) verificou que o nível de

conhecimento (domínio) do conteúdo dos professores sobre as matérias que

leccionavam influenciava o seu pensamento pôs-interactivo. O nível da sua

capacidade reflexiva (diversidade dos factores focados na sua análise) e da

sua capacidade de conceptualizagão (integrando mais facilmente as suas

reflexôes teôricas, juízos e apreciagôes pessoais na análise destes conteúdos)

era maior quando analisavam a matéria que melhor dominavam.

Simultaneamente, era sobre estas actividades que os professores

demonstravam ser mais discriminativos e mais facilmente recorrer å sua

experiência. Os seus padrôes de pensamento revelaram-se também mais

homogéneos do que quando avaliavam as aulas dedicadas aos conteúdos que

dominavam menos.

A experiência de ensino parece também ser um factor decisivo na forma

como os professores reconhecem as suas insuficiências no domínio dos

conteúdos e encaram a forma de as superar. Schempp et al. (1995)

observaram que, face aos conteúdos que não dominavam bem, os professores

peritos admitiam mais facilmente a escassez do seu conhecimento e uma

vontade maior de colmatar essas carências do que os professores

principiantes. No processo de aprendizagem de um novo conhecimento, os

professores peritos realizavam uma abordagem mais pessoal, procurando a

compreensão analítica das suas diferentes componentes, o seu domínio

prático e das formas mais apropriadas para o seu ensino. Os professores mais

novos procuravam realizar essa aprendizagem a partir ideias e sugestôes

bibliográficas que pudessem ser imediatamente aplicadas aos seus alunos.
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Vários trabalhos sobre o conhecimento pedagôgico do conteúdo têm

retratado a forma como a cultura de escola pode configurar as orientagôes
dos

professores sobre o conhecimento do conteúdo. Graga (1997) analisou quatro

componentes do conhecimento do conteúdo em basquetebol: o conhecimento

de crengas sobre o ensino do basquetebol; as concepgôes e objectivos

académicos e modelos de organizagão dos conteúdos; as estratégias de

ensino e representagôes sobre diferentes temas da matéria e as teorias de

aprendizagem da modalidade. Entre as várias conclusôes, o autor ressalta

que, apesar das suas teorias de acgão se orientarem para o ensino-

aprendizagem da actividade, os professores expressavam dificuldades

relativamente â manutengão dessa orientagão (dada a contingência
cultural da

escola desvalorizar a disciplina). Rovegno (1994) mostrou como a cultura de

escola poderia condicionar o conhecimento pedagôgico de conteúdo dos

professores revelando o seu carácter predominantemente contextualizado.

Neste estudo, o autor reporta-se ao conceito de "zona curricular de

seguranga"58 para justificar a emergência e persistência de limites da cultura

de escola ao exercício de determinadas formas de conhecer o conteúdo. O

autor observou que diferentes culturas de escola originavam diferentes "zonas

curriculares de seguranga" com implicagôes distintas nas manifestagôes do

conhecimento pedagôgico do conteúdo dos professores.

A tensão exercida pelo baixo estatuto que os diferentes intervenientes na

escola atribuem aos conteúdos da disciplina e ao professor de educagão física

sobre a formagão do conhecimento profissional do professor foi ilustrada num

estudo de caso realizado por Schempp (1994). Neste trabalho, verificou-se que

o facto de a escola desvalorizar a disciplina e reconhecer o papel do professor

como treinador no âmbito das actividades de complemento curricular, induziu-

o a ocupar-se fundamentalmente com as tarefas de preparagão do treino da

equipa da escola, em detrimento do ensino. Schempp atribuiu este efeito a

58 Conceito a que nos referimos no capltulo arrterior para justificar o facto dos professores condescenderem frequentemente no processo de

negociacâo da ecologia da aula.
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uma estratégia de sobrevivência do professor numa fungão marginal a que foi

remetido na escola.

A credibilidade da origem da informagão sobre os conteúdos, o seu impacto

junto do professor e dos alunos e as condigôes de ensino, também foram

identificadas como condicionantes de elaboragão do conhecimento de

conteúdo dos professores. Num estudo de caso Schempp (1995) procurou

compreender a natureza do conhecimento pedagôgico de conteúdo e os

critérios utilizados pelo professor para o construir. O autor verificou que,

quando era confrontado com nova informagão, este professor avaliava o poder

e a qualidade da sua fonte, assim como a sua utilidade para resolver os

problemas com que se confrontava no seu quotidiano e melhorar a sua prática

de ensino. Entre os critérios por ele utilizados para integrar determinado

conteúdo no curriculum encontraram-se os seus interesses pessoais no

conteúdo, as condigôes de ensino e o impacto dos conteúdos no prazer dos

alunos. O efeito da carga afectiva dos conteúdos para o professor foi

documentada por Ennis, Ross & Chen (1992) quando observaram que a

perseveranga dos professores na superagão dos obstáculos da sua prática

(criados pelas condigôes de ensino) estava associada â forma como

acreditavam na importância que a tarefa ou o conteúdo em que os problemas

se verificavam tinham para a aprendizagem dos alunos. O esforgo dos

professores no ensino de conteúdos por eles valorizados era superior âquele

que se observava no ensino de conteúdos a que atribuíam menos importância.

Outros estudos têm revelado o efeito das diferentes orientagôes curriculares

nas práticas de ensino dos professores, nomeadamente na natureza dos

conteúdos assumidos como prioritários (Ennis, 1992; Ennis Ross & Chen,

1992). Esta investigagão tem sido desenvolvida com base na sistematizagão

que referenciámos anteriormente (Ennis, 1994a), e preconiza que os

professores que sustentam uma orientagão para o processo de aprendizagem

valorizam, como objectivos nucleares da disciplina, a aprendizagem de como

aprender, assumindo que ao ensinar aos alunos habilidades de análise do

movimento e as etapas das progressôes pedagôgicas desenvolvem a sua

capacidade de aprendizagem de outros conteúdos. Aqueles que preconizam
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uma orientagão focada para a mestria disciplinar privilegiam a proficiência no

conhecimento e prestagão de habilidades desportivas e sobre a condigão

física. Os professores que valorizam o desenvolvimento pessoal do aluno ou o

seu desenvolvimento social, esperam que os alunos aumentem
o seu nível de

responsabilidade pessoal ou social, através da demonstragão de atitudes

positivas em relagão a si prôprios, ao professor e aos colegas. Finalmente,

aqueles que assumem uma orientagão para educagão ecolôgica focam-se em

objectivos relacionados com a reforgo da sensibilidade do aluno ao

envolvimento em que vive, através da prática de diferentes actividades físicas

e do conhecimento sobre o movimento.

Chen & Ennis (1994) realizaram um estudo etnográfico de dois casos de

professores peritos com orientagôes curriculares distintas (focadas no

processo de aprendizagem e focadas no desenvolvimento pessoal e social)

para analisar a forma como as suas concepgôes condicionavam as opgôes

sobre a organizagão dos conteúdos. Os resultados revelaram que quando

ensinavam a mesma matéria (voleibol), os conteúdos ministrados (delivered

content) eram diferentes, e que a forma como ensinavam a generalidade da

matéria era consistente com as suas orientagôes. Os conteúdos propostos

pelo professor orientado para o processo de aprendizagem envolviam tarefas e

exercícios que ele entendia que facilitavam a compreensão do processo de

aprendizagem das habilidades por parte dos alunos. As actividade físicas e

habilidades motoras eram utilizadas como um meio de desenvolver a

capacidade de pensamento dos alunos, frequentemente apresentadas sobre a

forma de tarefas de descoberta ou exploragão. Este professor também se

preocupava com que os alunos aprendessem os princípios associados å

execugão dos movimentos que aprendiam. Partindo da assungão de que a

maior parte do conhecimento da educagão física consistia em princípios gerais

de aprendizagem, o professor focou-se em aspectos como: os alunos tinham

que compreender como analisar uma habilidade e a forma de a realizar; eram

solicitados a aplicar as análises que aprendiam a novas aprendizagens e a

resolver problemas que Ihe eram inerentes; e tinham que compreender as
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relagôes entre o conhecimento anterior e o novo, de forma a que pudessem

evoluir na aprendizagem.

O professor que assumia uma orientagão para o desenvolvimento pessoal e

social utilizou tarefas de aprendizagem cuja preocupagão prioritária era a a

capacidade de reconhecer os outros, de trabalhar em equipa, de cooperar, da

equidade social e de capacidade de lideranga. Este professor denunciava junto

dos alunos que a sua preocupagão era a capacidade de trabalhar em equipa e

de cooperagão, e não o resultado. Os alunos eram solicitados a manifestar

respeito uns pelos outros (e.g., cumprimentarem-se antes de iniciarem um

jogo). Organizava o ensino do voleibol com base numa estrutura social

hierarquizada em que ele era a autoridade última, enfatizando a diferenciagão

das fungôes e papéis dos alunos nas equipas (capitães, jogadores e árbitros)

com passagens rotativas de todos alunos por todos eles.

Ennis (1994b) analisou as decisôes sobre o conteúdo e as tarefas

implementadas por professores que revelavam uma elevada prioridade na

orientagão do desenvolvimento social. A autora confirmou que as decisôes

sobre o conteúdo se centravam â volta do ensino da cooperagão, do trabalho

de equipas e observou que a maioria das tarefas seleccionadas envolviam

actividades de grandes grupos, escolhidas por potencializarem elevados

índices de interacgão entre os alunos. Nestas tarefas os alunos escolhidos

para capitanear as equipas eram seleccionados entre aqueles que facilitassem

o trabalho de equipa e a cooperagão. Na constituigão dos grupos para estas

actividades, os professores promoviam intencionalmente a sua

heterogeneidade étnica e de género. Outro tipo de tarefas utilizadas com

alunos mais velhos, eram organizadas em grupos mais pequenos, e embora a

sua orientagão fosse mais individualizada, os professores privilegiavam o

ensino em pequenos grupos, atribuindo aos alunos fungôes de observagão e

feedback de forma a manter entre eles uma interacgão ligada â tarefa.

Em síntese, o conhecimento pedagôgico do conteúdo é um dos elementos

do conhecimento do professor mais valorizado pelos investigadores e

professores. Esta valorizagão pode estar relacionada com a influência
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determinante que parece exercer na forma como os professores reflectem,

conceptualizam e actuam no ensino. Este conhecimento está intimamente

associado a três elementos: a factores pessoais, como as crengas
curriculares

dos professores, a sua adesão afectiva aos conteúdos e a percepgão da sua

validade prática; ao seu nível de experiência de ensino; e a factores

contextuais como as características da cultura de escola.

4. Segunda Entrada no Problema: da oportunidade do estudo

do Conhecimento Prático na compreensão da Qualidade do

Ensino; o Conhecimento Prático na dependência do

sentimento de Auto-Eficácia no Ensino.

A informagão que acabámos de reportar ao longo destas páginas permite-

nos retirar algumas ilagôes sobre a organizagão e conteúdo do conhecimento

do professor, argumentar a sua importância na explicagão das suas opgôes

sobre a actividade de ensino e, consequentemente, levantar hipôteses mais

consistentes sobre algumas das razôes que explicam que alguns professores

actuem no ensino de forma a proporcionar melhores oportunidades de

aprendizagem aos alunos.

Assim, num primeiro momento, pudemos constatar algumas características

particulares do processo decisôrio do ensino. Diferenciámos as etapas deste

processo quanto â profundidade das decisôes assumidas, nomeadamente o

maior teor reflexivo daquelas que são realizadas durante o período pré e pôs-

interactivo e a preponderância da dimensão imediata das que se realizam no

momento interactivo. Foi igualmente possível constatar algumas evidências

comuns a todas elas, desde logo, que o principal elo de ligacão entre os

dois tipos de decisôes é estabelecido a partir do conceito de rotina,

elemento que transporta consigo a evidência da centralidade do

conhecimento do professor na qualificagão de qualquer um dos

processos decisôrios. O conhecimento não é apenas visto numa perspectiva

aplicativa e prescritiva, mas como o resultado de novas formas de

conceptualizagão da prática e dos problemas que aí emergem e do ensaio das

solugôes que se vão adequando â resolugão de cada um deles. Para além do
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conhecimento, ou numa certa perspectiva, dentro do conhecimento,

observámos que as crengas assumiam um papel nuclear na valorizacão e

apreciagão das solugôes de ensino e das discrepâncias entre os ensejos

dos professores e as circunstâncias da prática.

Nesta relagão entre o processo de decisão, o conhecimento e as crengas

destacámos a ideia da importância do sentimento de confianga e

familiaridade dos professores na projecgão ou análise de situagôes

educativas e na selecgão do seu modo de intervengão.

A influência da experiência dos professores, a dimensão pessoal das

decisôes, a sua contextualizagão prática e relagão com a qualidade do ensino

formam um outro bloco de ilagôes comuns aos estudos sobre o processo de

tomada de decisão nas diferentes fases do ensino. A experiência, ou sendo

mais rigorosos, a expertise surge como factor diferenciador da qualidade deste

processo, vantagem que se atribui a um nível mais elevado de conhecimento:

realismo decisôrio e flexibilidade adaptativa ou acutilância prática dos peritos.

Verificámos também a lôgica pessoal imprimida ås decisôes, numa

relagão estreita com o exercício das crengas. Finalmente, evidenciámos a

contextualizagão prática da tomada de decisôes, nomeadamente pela sua

referência a antecedentes emergentes do contexto de ensino. Um último

elemento comum reporta-se â relagão directa entre o processo decisôrio

e a qualidade do ensino.

Quando considerámos os problemas e preocupagôes práticas dos

professores, constatámos também a dimensão individual das suas percepgôes,

o que, no caso das preocupagôes, não permitiu confirmar a conceptualizagão

de Fuller. Contudo, constatámos que entre os problemas mais significativos

dos professores (particularmente dos menos experientes) se situam a

disciplina das aulas e a motivagão dos alunos para todos os professores (das

suas características profissionais), com uma tendência para aí incluir as

temáticas da organizagão e instrugão, no caso dos professores mais

experientes.
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A discussão sobre a distingão entre as crengas e o conhecimento acentuou

o carácter mais avaliativo, persistente e geral das primeiras, por
contraste com

a dimensão mais objectiva, flexível e contextualizada do segundo. Uma

distingão difícil, nomeadamente quando se assumia uma conceptualizagão

prática do conhecimento, envolvendo, por definigão, as proprias crengas.

Sobre esta questão situámo-nos numa visão intimista das crengas e do

conhecimento, como dois níveis de cognigão possíveis, mas

indissociáveis.

A conceptualizagão do conhecimento foi observada entre a radicalizagão de

duas orientagôes. Uma visão formal - do conhecimento proposicional -,

baseada numa construgão académica, com uma intengão essencialmente

prescritiva face å prática de ensino do professor; e uma visão pessoal,

fundamentada na idiossincrasia prática do professor, com uma intengão

interpretativa. Ambas as visôes se reflectiram nas conceptualizagôes sobre as

fontes e tipificagão do conhecimento. Assim, foi possível associar o

conhecimento formal ou proposicional a uma classificagão mais segregada das

suas componentes, com origem nas produgôes académicas e institucionais; e

o conhecimento prático pessoal a uma compreensão mais holística dos

diferentes constituintes, e valorizagão da experiência do quotidiano do

professor como origem do seu conhecimento. Neste domínio apresentaram-se

algumas sistematizagôes, tendo-se destacado aquelas que propunham uma

visão mais integrada das diferentes áreas de conteúdo do conhecimento.

Ficou igualmente registado que os autores orientados para a concepgão

do conhecimento prático assumiam que este não constituía um conteúdo

mais do conhecimento, mas uma forma genuína de expressão da

totalidade do conhecimento do professor, focando a generalidade das

categorias apresentadas. Nessas categorizagôes, o conhecimento do

contexto e conhecimento pessoal, o conhecimento dos alunos, o conhecimento

pedagôgico (na vertente das concepgôes sobre as orientagôes curriculares e

percepgão sobre as práticas pessoais de ensino) e o conhecimento

pedagôgico de conteúdo surgiam entre as categorias mais frequentemente

mencionadas. Uma conclusão que transparece desta discussão é
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ausência de trabalho empírico que permita esclarecer as relagôes entre o

conhecimento formal (proposicional) oriundo, nomeadamente, da

investigagão em ensino e o conhecimento prático e pessoal do professor.

Outra ilagão que acentuámos nessa discussão reportou-se ao facto do

conhecimento prático consistir num "espago" privilegiado para estudar

essa relagão, uma vez que constitui uma importante referência para a

interpretagão da subjectividade inerente å compreensão que os professores

realizam da actividade de ensino, nomeadamente para o acesso âs razôes que

levam os professores a decidirem e adoptarem formas particulares de acgão.

Um dos elementos teôricos fundamentais para a compreensão da

organizagão do conhecimento traduziu-se na análise da sua estruturagão.

Tivemos oportunidade de verificar que, mais prôximo de uma ou outra das

conceptualizagôes do conhecimento, a análise da forma como o

conhecimento era armazenado pelos professores constituía uma fonte de

interpretagão importante da qualidade do pensamento e acgão do

professor. Aí confirmámos que a maior coerência das redes semânticas,

nomeadamente a associagão entre a informagão sobre os problemas da

prática de ensino e as solugôes para os resolver, e a complexidade da

informagão armazenada favoreciam os professores mais experientes, pela

forma como potencializavam a sua capacidade de interpretagão desses

problemas e versatilidade e adequagão das solugôes que utilizam.

Tivemos também oportunidade de retratar algumas características mais

particulares sobre as crengas e o conhecimento. Em relagão âs atribuigôes

causais dos professores de educagão física, constatámos uma tendência para

a presenga de um perfil de "auto-valorizagão", denunciando a sua

desresponsabilizagão pelos insucessos dos alunos na aprendizagem. No

domínio das percepgôes sobre o sucesso e insucesso profissional, ressalta

uma imagem bifurcada na valorizagão da consecugão das aprendizagens e

numa perspectiva ocupacional da actividade dos alunos, sendo esta última

reforgada por uma concepgão da eficácia do ensino maioritariamente centrada
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na gestão da aula, ainda que se tenha constatado a dimensão

multidimensional e contextual deste conceito.

As restantes dimensôes das crengas e conhecimento
são atravessadas por

algumas conclusôes comuns. Assim, em relagão a todas elas foi

demonstrada a sua dimensão essencialmente pessoal. As crengas sobre o

ensino, as crengas curriculares e as concepgôes pedagôgicas revelaram um

carácter híbrido ou multidimensional, muitas vezes com uma estrutura

contraditôria, embora com preponderância de algumas tendências, No caso

das crengas curriculares em educagão física a tendência preponderante recai

sobre a valorizagão do desenvolvimento geral e social do aluno. No caso das

concepgôes de ensino, não há evidência empírica sobre a sua tendência

prioritária, mas é possível argumentar a contradigão entre uma concepgão

focada na valorizagão das aprendizagens e uma concepgão focada no controlo

da disciplina na aula. As dimensôes do conhecimento pedagôgico e do

conhecimento pedagôgico do conteúdo e as orientagôes de ensino (no

caso dos professores mais experientes) revelaram-se intimamente

associados â prática de ensino. Em relagão ao conhecimento pedagôgico do

conteúdo observámos ainda a sua associagão em relagão âs crengas dos

professores e ao contexto cultural da escola.

As informagôes que acabamos de sintetizar suportaram duas ilagôes

importantes na formagão do nosso problemas de estudo.

A primeira ilagão confirma a oportunidade do estudo do conhecimento

prático para compreender as razôes mais substantivas dos modos distintos

de actuagão dos professores no que diz respeito â implementagão das

condigôes da qualidade do ensino.

Com efeito, estas informagôes sustentaram a relagão das crengas, do

conhecimento e do processo de decisão com a qualidade da actividade de

ensino, e exaltaram o conhecimento prático como um "espago" privilegiado

para a compreensão das opgôes inerentes a essa actividade. Neste sentido,

confirmaram que o conhecimento prático permitia compreender a forma

como os professores valorizam, detêm e utilizam os princípios e
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procedimentos de intervengão afins âs orientagôes sobre a qualidade do

ensino que têm sido reveladas pela investigagão, ou seja, ilustrar em que

medida estas se poderiam reconhecer como "propriedades" do

conhecimento pessoal dos professores, acompanhando assim o desafio de

Housner & Griffey (1996):

"The study of teacher thinking holds promise for understanding effective teaching
from the perspective of those who teach. Behavioral findings about teaching will be

enhanced and tempered as we understand more about how and why teachers do

thingsthattheydo."(p.119)

Neste entendimento, estas informagôes sustentam a oportunidade da

suposigão que avangámos na primeira entrada do problema que apontava

no sentido de que se alguns professores proporcionavam maior qualidade de

ensino aos seus alunos seria porque se aproximavam de um padrão de

intervengão "sancionado" pelo seu conhecimento prático, em substância mais

prôximo da valorizagão das condigôes e factores de sucesso propostos pela

investigagão em ensino.

Por outro lado, a constatagão da escassez de estudos que se têm dedicado

å análise da relagão entre o conhecimento formal com origem na investigagão

e o conhecimento prático do professor, reforga a necessidade de ensaiar um

estudo que permita compreender essa relagão.

Estas informagôes dão-nos também indicagão da plausibilidade da ideia de

que a estrutura do conhecimento prático dos professores com mais sucesso,

além de se sustentar na valorizagão pessoal e práticas dos princípios e

procedimentos sobre a qualidade do ensino, apresenta um nível de

elaboragão, coerência e quantidade de informagão diferenciada.

A segunda ilagão relaciona-se com a importância de incluir nesta análise o

estudo do sentimento de capacidade do professor na implementagão do seu

conhecimento prático.

O presente texto dá conta do carácter valorativo do conhecimento prático do

professor, que se pode traduzir no sentimento
de familiaridade e confianga que

o professor deposita naquilo em que acredita, conhece e faz. Como

observámos, esta característica resulta da intima associagão das crengas ao
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processo de construgão e utilizagão desse conhecimento. Constatámos que

um dos aspectos que condicionava a personalizagão das crengas
consistia no

facto de a sua origem se encontrar ao longo do percurso biográfico do

indivíduo, envolvendo as diferentes etapas da sua socializagão. Por

contaminagão afectiva (avaliativa) o carácter pessoal das crengas propaga-se

ao conhecimento, produzindo um efeito de selectividade no processo da sua

construgão e utilizagão. Nesta medida, observámos que há uma espécie de

discriminagão positiva ou valorizagão no conhecimento que cada indivíduo

detém. O conhecimento detido é assim o produto do reconhecimento do

seu valor, um valor que também verificámos reportar-se â sua utilidade

prática, ou seja, â sua eficácia na resolugão dos problemas com que o

professor se confronta. A crenga na eficácia do conhecimento joga assim

um papel decisivo na sua interiorizagão.

Há, no entanto, outra dimensão pessoal das crengas que pode actuar na

definigão do conteúdo e organizagão do conhecimento. Referimo-nos â crenga

pessoal do professor na sua capacidade de utilizagão desse conhecimento.

Com efeito, a utilizagão do conhecimento não depende apenas da sua

valorizagão enquanto tal, mas também do sentimento de confianga do

professor na sua utilizagão. Neste sentido parece-nos plausível estabelecer

a hipôtese de que o conhecimento prático, detido pelo professor,

corresponde ao conjunto de modos de intervengão pedagôgica que ele

acredita que é capaz de levar â prática com eficácia.

Embora não existam estudos que expressamente relacionem o conhecimento

prático e o sentimento de auto-eficácia no ensino do professor, a literatura

disponibilizou já um vasto conjunto de resultados sobre a relagão entre este último

conceito e outras crengas do professor e com a prática de ensino que permitem

sustentar a hipôtese que acabámos de enunciar. É a análise desse contributo que

passaremos a discutir no capítulo seguinte.

192



AUTO-EFICÁCIA NO ENSINO

CAPÍTULO 3 - DO CONCEITO DE AUTO-EFICÁCIA NO ENSINO OU

EFICÁCIA PESSOAL DO Professor

Como se poderá concluir no final deste capítulo, o conceito de auto-eficácia

é uma crenga pessoal de ensino do professor e nesse sentido faria todo o

sentido incluir a sua análise no texto do capítulo anterior. A nossa opgão por

diferenciar aqui a sua análise decorreu, por um lado, do facto deste conceito

não surgir na literatura teoricamente enquadrado pela tradigão de estudo do

pensamento ou conhecimento do professor, por outro, de haver ainda alguma

dispersão e falta de consenso em relagão ao seu significado, como

demonstraremos adiante.

Para efeitos da análise do corpo teôrico que a este constructo tem sido

consagrado, repartimos a exposigão por quatro pontos. Num primeiro

momento, expomos as linhas teôricas subjacentes ao conceito de auto-

eficácia, tomando-as num sentido geral, independentemente da actividade de

ensino. Numa segunda e terceira etapas restringiremos a análise ao âmbito

dos trabalhos que têm estudado este conceito, realgando os seus aspectos

conceptuais e metodologicos e os principais resultados encontrados.

Concluiremos com a formulagão da terceira entrada no problema do estudo, a

da importância de incluir a análise da auto-eficácia no ensino no contexto da

compreensão da qualidade do ensino.

1 . EVIDÊNCIA DO CONTROLO INTERNO DA ACTIVIDADE HUMANA

Uma das questôes centrais das teorias psicolôgicas sobre a natureza da

actividade humana e a sua causalidade é a da compreensão do sistema de

controlo sobre as acgôes do indivíduo e a sua relagão com o envolvimento.

Esta relagão tem sido conceptualizada segundo três perspectivas: o indivíduo é

um agente autônomo das suas prôprias acgôes; as acgôes do indivíduo são

meras reacgôes mecânicas aos estímulos do envolvimento; e as acgôes do

indivíduo são o resultado de um sistema de causalidade recíproca em que se
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envolvem ambas as dimensôes do controlo da acgão, interna e externa

(Bandura, 1989, 1997).

De acordo com a primeira perspectiva, o controlo das acgôes é o resultado

exclusivo de determinantes internas do indivíduo ("determinismo pessoal"),

muitas vezes inconscientes, desprezando-se o papel das circunstâncias

extemas e da sua variabilidade no controlo da acgão. Apesar de não ser

abertamente assumida por nenhuma teoria psicolôgica (Bandura, 1989), esta

perspectiva pode, hoje, ser representada pelas visôes mais extremas do

cognitivismo (Bandura, 1997).

Inversamente, a segunda perspectiva assume que os factores
controladores

da acgão se encontram unicamente no exterior do indivíduo ("determinismo do

envolvimento"), nomeadamente nas situagôes com que este é confrontado - o

estímulo primordial da acgão
- e no sistema de reforgo e punigão que se segue

å acgão, minimizando a importância do controlo interno desta:

"The self system is merely a repository (...) people are not intentional cognizers

with a capacity to influence their own motivation and action; rather they are

neurophysiological computational machines" (Bandura, 1989, 1175)

O designado "comportamentalismo radical" retrata esta tendência. Em

ambos os casos, para além da desvalorizagão da participagão de uma das

componentes de controlo mencionadas - pessoal ou envolvimento - ignora-se

também o papel que a propria acgão ou comportamento exerce sobre o

controlo da actividade humana.

A teoria cognitiva social (Bandura 1997), que aqui seguiremos como fonte

teôrica da auto-eficácia, reúne, na interacgão entre três factores, a causalidade

do controlo da acgão (triadic reciprocal causation): no comportamento (a acgão

propriamente dita); nos factores intemos pessoais sob a forma de factos

cognitivos, afectivos e biolôgicos; e nos factos do envolvimento. Os dois

primeiros vectores representam a causalidade interna do controlo. Estes

factores funcionam de forma sistémica, em reciprocidade de influência,

podendo manifestar-se com diferentes contribuigôes para o controlo da

actividade e numa sequência também distinta, em fungão dos indivíduos que

produzem a acgão, da natureza das actividades, e das circunstâncias em que
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estas ocorrem (Bandura, 1986). Neste modelo de causalidade a gestão do jogo

entre as influências de cada uma das três fontes tem uma origem interna, num

"auto-sistema" que permite a cada indivíduo assumir o controlo sobre os seus

pensamentos, sentimentos ou acgôes:

"This self system provides reference mechanisms and a set of subfunctions of

perceiving, regulating, and evaluating behavior, which results from a interplay
between the system and environmental sources of influence." (Pajares, 1997, 2)

Este sistema permite ao indivíduo programar a auto-regulagão da actividade,

habilitando-o para influenciar as suas acgôes e alterar o contexto em que

intervém. Assume-se pois o papel central do contributo do controlo pessoal em

toda a acgão humana.

Uma ideia base desta teoria é a de que o exercício do controlo pessoal da

actividade é desencadeado pelos benefícios que as pessoas pensam que

podem auferir a partir dela. Desta forma, pode compreender-se que a procura

do controlo dos acontecimentos da vida, realizada com a intengão de poder

influenciá-los e assim condicionar os seus efeitos - sancionando os aspectos

positivos e evitando os indesejados - constitua um esforgo permanente do

indivíduo ao longo da sua vida (Bandura, 1995, 1997). Uma capacidade de

iniciativa assente no desenvolvimento da auto-concepgão humana, forjada na

alteragão do pensamento causal do homem, a qual se tem caracterizado pelo

abandono progressivo de uma visão de controlo externo da sua existência, em

favor da incorporagão de um visão de controlo pessoal ou interno.

Vários aspectos estão na génese desta evolugão (Bandura, 1997). Desde

logo, a melhoria da capacidade humana para a compreensão dos fenômenos

da vida, na base da qual está a sua capacidade simbôlica e o nível de

conhecimento. Por outro lado, e como repercussão dos anteriores, o aumento

da sua liberdade de crenga e acgão. Aqui entendida como a faculdade de

exercer a auto-influência e auto-regulagão para alcangar determinados

resultados, a liberdade associa-se å capacidade pensamento reflexivo na base

do qual se desenvolve o processo de escolha, criagão, execugão e

acompanhamento das acgôes. Através da sua capacidade simbôlica, as

pessoas tratam a informagão que retêm das experiências que vão vivendo (por
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observagão, actividades exploratôrias, instrugão verbal, ou sínteses

inovadoras), assimilando-a ou recriando-a em modelos internos ou estruturas

do conhecimento, os quais passam a reflectir os seus padrôes pessoais de

acgão (Bandura, 1997).

Nestes modelos ou guias cognitivos, são representadas as regras e

estratégias de acgôes eficazes, reservas de conhecimento e de habilidades

que são recrutadas e organizadas para enfrentar situagôes conhecidas, ou

procurar suceder na resolugão das dificuldades
colocadas por novas situagôes.

Em ambos os casos, pode dizer-se que é através destes modelos que a

eficácia da acgão futura é cognitivamente representada no presente (Bandura,

1986).

Intimamente relacionada com esta capacidade está uma importante

característica do controlo pessoal da acgão
- a premeditagão ou pensamento

prô-activo (forethought):

"People anticipate the likely consequences of their prospective actions, they set

goals for themselves, and they plan courses of action likely to produce desired

outcomes." (Bandura, 1989, 1179)

Mas não é apenas na antecipagão da acgão que os modelos cognitivos

actuam. O projecto da acgão elaborado através do pensamento prô-activo é

levado â prática através da capacidade de auto-regulagão do comportamento,

na origem da qual estão reacgôes auto-avaliativas (Bandura, 1986). Através

dos padrôes de desempenho que Ihes são inerentes, os modelos de acgão

permitem testar e ajustar a eficácia das prestagôes, facilitando o emprego de

uma reacgão sistemática de ajustamento â variabilidade (praticamente

constante) dos contextos de realizagão das acgôes.

Contrastando a prestagão e os seus efeitos com os padrôes internos

estabelecidos para a acgão, o indivíduo detecta e avalia as eventuais

coincidências e discrepâncias, confirmando ou ajustando as suas auto-

percepgôes, as quais, por seu turno, vão influenciar os seus comportamentos

posteriores (Pajares, 1997).

Mesmo quando os comportamentos eficazes se tornam rotineiros, deixando

de ser geridos ao nível cognitivo para o passarem a ser a um nível de controlo
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sensorial, a vigilância pessoal sobre a acgão é permanente, permitindo evocar

novamente o controlo cognitivo para monitorizar as características da acgão e

das circunstâncias em que se desenvolve.

Recorrendo a este processo, o indivíduo é capaz de influenciar aquilo que

faz e o envolvimento em que actua, antecipando os efeitos que procura

alcangar, ponderando a selecgão ou criagão das acgôes alternativas ajustadas
a esses efeitos e regulando o desenvolvimento dessas acgôes face ås

circunstâncias do envolvimento (Bandura, 1989; 1997).

1.1 O Factor Percepgão da Auto-Eficácia

De entre os mecanismos que regulam o exercício do controlo pessoal sobre

a actividade humana, a teoria cognitiva social tem destacado o papel da

percepgão da eficácia pessoal, ou sentimento de auto-eficácia (SEA)59, como

um factor decisivo na sua configuragão (Bandura, 1986, 1989, 1993, 1995,

1997). Este factor define-se, genericamente, como um processo cognitivo a

partir do qual as pessoas constroem as crengas acerca da sua capacidade

para agir com um determinado nível de consecugão, as quais influenciam a

forma como as pessoas persistem face aos obstáculos, a sua elasticidade

quando lidam com situagôes de insucesso e o nível de stress e de depressão

que experimentam quando lidam com situagôes exigentes (Bandura, 1977).

Ou, de forma mais sintética, como o juízo sobre a capacidade do prôprio para

alcangar um determinado nível de prestagão na sua acgão:

"...Perceived self-efficacy is defined as people's judgements of their capabilities to

organize and execute courses of actions required to attain designated types of

performance" (Bandura, 1986, 391)

O SAE é considerado um factor de charneira em todo o sistema de controlo

pessoal da acgão, uma vez que actua sobre as diferentes determinantes do

59 Ao longo do texto, utilizaremos preferencialmente esta expressâo para nos referimos ao conceito. A expressâo "sentimento", aqui entendida

como "acto ou efeito de sentir" foi a traducâo considerada mais adequada para sense, apesar de alguns autores em Portugal terem optado por uma

traducâo literal do termo ("sentido"). Na tradifâo da investigaQâo sobre o conceito sâo utilizadas outras expressOes equivalentes: expectativa

(expectancy) , percepcâo (perception) e crenca (belief).
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comportamento, influenciando a escolha e regulagão da acgão e o nível

motivacional do indivíduo. Com efeito, a investigagão tem demonstrado que as

crengas de eficácia das pessoas afectam a forma como pensam, como se

motivam, como sentem e se comportam (Bandura, 1997).

A importância do SAE reside no facto da eficácia ou sucesso de uma acgão

não depender apenas da quantidade e qualidade do conhecimento, da

habilidade que um indivíduo possui para conceber as acgôes que deseja

empreender, mas também de se sentir preparado para os utilizar nessas

acgôes (Bandura, 1997). A rentabilizagão do potencial de acgão de cada

indivíduo depende do seu nível de confianga na capacidade para pôr em

prática essa acgão. Quando essa confianga
é baixa, o nível de hesitagão sobre

a utilizagão da acgão aumenta, podendo inclusivamente condicionar a sua não

utilizagão. Nestas circunstâncias, um indivíduo com uma elevada capacidade

de acgão pode ser limitado no uso das mesmas.

A participagão do SAE no controlo da acgão realiza-se em dois momentos:

num momento de orientagão proactiva e num momento de reajustamentos

reactivos (Bandura, 1989). No primeiro momento está em causa a selecgão e a

produgão dos guias cognitivos da acgão; no segundo a sua adaptagão, em

fungão das informagôes que se vão recebendo a partir da prática. Este

processo inicia-se e decorre sob o nível de controlo cognitivo, nomeadamente

nos períodos de selecgão da acgão e controlo da sua implementagão, até que

se dê a estabilizagão das acgôes como rofmas. É a progressiva constatagão

da eficácia da acgão que viabiliza a delegagão do seu controlo para o nível

sensorial.

A influência do SAE sobre a acgão exerce-se pelo efeito que gera sobre os

processos cognitivo, motivacional e afectivo que regulam a transigão entre o

modelo cognitivo e a prática da acgão (Bandura 1986, 1989,1993, 1997).

Relativamente ao processo cognitivo, o SAE condiciona a qualidade da

análise das circunstâncias ambíguas do envolvimento e, desta forma, sobre a

utilizagão do pensamento prô-activo (Bandura, 1989) para o desenvolvimento

dos modelos internos em que se fundamentam as acgôes futuras. Por seu
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lado, esta antecipagão determina quer a natureza e ambigão dos objectivos

que os indivíduos estabelecem para as suas acgôes, quer a firmeza do

compromisso com que procuram realizá-los (Bandura, 1989). Como resultante

deste quadro de influências, os padrôes de pensamento dos indivíduos com

diferentes níveis de auto-eficácia é distinto (Bandura, 1986, 1997). Por um

lado, os indivíduos com um baixo sentimento de eficácia face å sua

capacidade num dado domínio da actividade evitam enfrentar as dificuldades

que Ihes são colocadas, e desenvolvem um reduzido compromisso com a

realizagão dos objectivos que têm que alcangar. Por outro, quando vivem

situagôes de insucesso tendem a atribuí-las âs suas deficiências na prestagão.

Desta forma, o seu pensamento analítico é ocupado por preocupagôes

relacionadas com as suas deficiências pessoais em vez de se concentrar na

procura de formas mais adequadas de executar as actividades. Os indivíduos

possuidores de um sentimento de auto-eficácia elevado empenham-se

cognitivamente de forma muito distinta. Desde logo, encaram as dificuldades

das tarefas como desafios naturais a serem ultrapassados, colocando-se

objectivos ambiciosos e mantendo um elevado compromisso com a sua

realizagão. O seu pensamento foca-se na tarefa e nas possíveis estratégias

que se podem utilizar para ultrapassar as dificuldades e, em eventuais

situagôes de insucesso, tendem a atribui-las å insuficiência do esforgo

despendido. A relagão entre o SAE e a cognigão é recíproca, na medida em

que a confirmagão do sucesso dos modelos de acgão que são levados å

prática têm um efeito de reforgo na percepgão de eficácia pessoal.

No que se reporta ao processo motivacional, o SAE actua sobre as

aspiragôes que os indivíduos desenvolvem em relagão aos efeitos esperados

das acgôes (Bandura, 1989, 1997).
Um indivíduo com um sentimento de SAE

encara com baixo nível de aspiragão e motivagão o desempenho da tarefa,

esforgando-se muito pouco na sua realizagão e mantendo uma reduzida

persistência. Inversamente, quando
a crenga na capacidade pessoal é elevada

são igualmente mais elevadas as aspiragôes relativamente aos resultados da

acgão e o esforgo e persistência colocados no desempenho da mesma para

alcangar esses resultados (Bandura, 1989).
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As diferengas observadas nos processos cognitivo e motivacional de

indivíduos com SAE distintos, reflectem-se na dimensão afectiva que

acompanha a acgão (Bandura, 1997). A perturbagão decorrente de uma baixa

percepgão de eficácia pessoal torna o indivíduo mais susceptível â influência

de factores stress e a situagôes de depressão. Ao contrário, a capacidade de

enfrentar e controlar os factores de stress e a resistência â depressão, são

características de indivíduos com uma elevada percepgão de eficácia.

A fungão reguladora do SAE na produgão e desenvolvimento da acgão é

tanto mais importante quanto se sabe que as condigôes de ambiguidade,

imprevisibilidade e incerteza são características presentes na maioria das

situagôes em que o indivíduo tem que actuar. Estas condigôes obrigam a que,

na maioria dos casos, haja necessidade de reorganizar as habilidades

conhecidas para responder eficazmente a essa variabilidade:

"Perceived self-efficacy is not a measure of the skills one has but a belief about

what one can do under different sets of conditions with whatever skills one

possesses." (Bandura, 1997, 37)

Por esta razão o SAE assume duas características importantes: por um

lado, é uma percepgão contextualizada, que se desenvolve em fungão das

circunstâncias do envolvimento com que um indivíduo se depara; e, por outro,

é uma percepgão que se foca na organizagão que é dada a um conjunto de

habilidades (cognitivas, sociais, emocionais e comportamentais) utilizadas na

acgão e não apenas a cada uma das habilidades isoladamente.

Estas duas características representam a crenga na eficácia da auto-

regulagão da acgão e determinam uma importante orientagão para a análise da

auto-eficácia, a de que ela deve considerar a ligagão entre as diferentes

capacidades operativas envolvidas na acgão e as características do desafio

que motivam a sua mobilizagão para a acgão.

As repercussôes dos juízos de eficácia pessoal no desempenho da acgão

são variáveis em fungão de várias dimensôes: seu nível, a sua generalidade e

a sua forga (Bandura, 1986, 1997). O nível do SAE está associado ao grau de

dificuldade ou complexidade da prestagão a que se reporta, o qual, por sua

vez, é fungão das exigências da tarefa e das condigôes de realizagão da
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mesma. A percepgão de eficácia de um indivíduo pode circunscrever-se ås

exigências mais simples de uma tarefa ou reportar-se a um nível de exigência

mais complexo. A generalidade do SAE diz respeito ao espectro de actividades

a que se reporta. Esta percepgão pode cingir-se a uma actividade particular ou

generalizar-se a vários domínios de actividade. Finalmente, o SAE pode

expressa-se com diferentes graus de intensidade, da qual depende o seu grau

de resistência ou vulnerabilidade âs dificuldades impostas pelo desempenho

da acgão.

Destas características resulta a variagão da percepgão de eficácia pessoal

em cada indivíduo isoladamente e nos indivíduos entre si. É uma variagão que

resulta do percurso vivido na sua construgão, isto é, do tipo de desafios que se

enfrentam e da forma como se percepcionam e integram os indicadores de

eficácia desse confrontagão.

Como crenga que é a auto-eficácia actua como um filtro mediador do

comportamento humano assumindo um papel avaliativo e selectivo decisivo na

sua organizagão (Pajares, 1997).

1.2 Fontes da Auto-Eficácia

O SAE é uma capacidade operativa cuja estrutura, em circunstâncias

normais, se vai edificando ao longo do tempo, sem um limite preestabelecido.

Esta construgão ocorre desde que o indivíduo se comega a apropriar das

acgôes e das capacidades reguladoras que Ihe permite levá-las a efeito, até

um período em que estas se transformam em rotinas. Mesmo neste estádio, é

comum verificar-se a necessidade de reapreciagão das capacidades

assimiladas.

A construgão e aperfeigoamento do SAE é, sobretudo, fungão das

experiências que o indivíduo vai vivendo no seio de cada actividade. A partir

delas gera-se um conjunto de informagôes que transportam indicagôes sobre a

eficácia das realizagôes que vão sendo empreendidas. A utilidade destes

dados é encontrada a partir de um processo interno de significagão, com base

no seu processamento cognitivo e sujeigão ao pensamento reflexivo (Bandura,
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1997). É a partir destes processos que os dados são ponderados na sua

relevância como indicadores de qualidade das prestagôes, relacionados
entre

si e utilizados para formar a imagem da sua eficácia pessoal no desempenho.

A sua influência sobre o desenvolvimento do SAE realiza-se a dois níveis: da

representagão sobre as formas mais apropriadas de realizagão das acgôes; e

da aquisigão dos instrumentos cognitivos, comportamentais e auto-

reguladores que permitem criar as acgôes eficazes e gerir a sua utilizagão,

adequando-as âs alteragôes das circunstâncias em que têm que ser utilizadas.

A informagão sobre a eficácia é produzida a partir de quatro tipos de

experiências (Bandura, 1981, 1986, 1997): das experiências de mestria

(enactive mastery experiences); das experiências vicariantes; das experiências

de persuasão verbal; e dos estados afectivos e fisiolôgicos.

Uma das principais fontes de desenvolvimento do SAE é a qualidade com

que revelam as acgôes que são produzidas. A repetigão do sucesso com que

as acgôes são desempenhadas promove apreciagôes positivas sobre a

capacidade pessoal, o que se reflecte na elevagão do SAE (Bandura, 1986).

Em sentido contrário, um balango negativo sobre as prestagôes realizadas

favorece a redugão do sentimento de eficácia.

Contudo, o efeito da informagão "disponibilizada" pela realizagão da

prestagão na alteragão do SAE não é directo, uma vez que existe um conjunto

de factores, de ordem pessoal, contextual e social que interfere no

processamento cognitivo dessa informagão. Bandura (1997) referencia vários

factores, dos quais destacaríamos os dois tipos que nos parecem mais

relevantes neste processo: o efeito das concepgôes prévias acerca da eficácia

pessoal e a interferência das dificuldades da tarefa e da variabilidade

contextual (já aludidas).

Relativamente ao primeiro factor, é conhecido que a gestão da relagão entre

o indivíduo e o envolvimento é orientada por um sistema de significados,

construído com base na sua experiência anterior, onde se regista o valor da

capacidade pessoal na execugão das acgôes. Esta "auto-representagão" é

utilizada como elemento de contraste para a valorizagão das informagôes
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oriundas da prestagão, condicionando a sua selecgão e a forma como são

interpretadas e integradas na imagem sobre a eficácia pessoal (Bandura,

1997). Com efeito, dá-se uma espécie de enviesamento da imagem

conducente å valorizagão preferencial dos indicadores que são mais coerentes

com a memôria de eficácia em detrimento dos indicadores dissonantes com

essa memôria, gerando uma tendência de reforgo e estabilizagão do SAE.

A dificuldade da tarefa também se repercute na forma como são

percepcionados os indicadores de sucesso e insucesso da sua realizagão. No

caso de uma tarefa realizada com facilidade, os indicadores são

percepcionados como redundantes em relagão å memôria de eficácia e, nesse

sentido, existe uma menor probabilidade de que o SAE se altere; ao contrário,

ele é apenas confirmado na sua justeza. A efectiva reapreciagão da

capacidade pessoal sô é suscitada no desempenho de tarefas com um nível

de dificuldade mais elevado, uma vez que é nestas circunstâncias que se

produzem informagôes de eficácia desconhecidas que acrescentam incerteza

ou ambiguidade â representagão preexistente.

Aos aspectos internos da dificuldade da tarefa, acrescentam-se os factores

contextuais que podem condicionar o processo de apreciagão da auto-eficácia

a partir da experiência da realizagão de uma acgão (Bandura, 1997). São

factores que determinam as condigôes de realizagão da acgão. Entre eles

conta-se a existência de ajuda exterior na realizagão da acgão, a adequagão

dos recursos existentes para o seu desempenho e a adversidade das

circunstâncias (naturais e sociais) em que tem que ser realizada. A quantidade

de factores externos percepcionados durante a acgão e o grau em que são

responsabilizados pela eficácia da mesma, condicionam o valor que é

reconhecido aos indicadores de sucesso e insucesso pessoal. Se o peso

imputado a estes elementos é muito elevado, a eficácia da acgão é-lhes

creditada, reduzindo a atribuigão causal interna e, portanto, a possibilidade de

uma reapreciagão do SAE original.

A comparagão social - experiência vicariante
- também funciona como uma

importante fonte de auto-apreciagão da capacidade na realizagão da acgão.
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Observar a forma eficaz como os seus pares desempenham as mesmas

acgôes, promove no indivíduo um sentimento de que também será capaz do

mesmo feito ou de um feito aproximado (Bandura, 1986). O
recurso a este tipo

de informagão de eficácia revela-se particularmente importante
quer quando os

indicadores de qualidade das acgôes são menos objectivos, quer no caso da

experiência do indivíduo não Ihe permite basear as avaliagôes da sua

capacidade (Bandura, 1997). Em ambos os casos, a adequagão da prestagão

do indivíduo tem que ser aferida por referência â prestagão dos outros, onde

aquele procura reconhecer as habilidades e conhecimentos necessários para

um desempenho competente da acgão.

A escolha do modelo de competência na experiência vicariante
tem por isso

uma importância central. Estes modelos podem ser de três tipos: normativo,

social e pessoal (Bandura, 1997). No primeiro caso são as normas e padrôes

acerca de como grupos de competência reconhecida realizam
a actividade que

constituem os referentes do modelo. No segundo caso, são as prestagôes dos

pares com quem se estabelece uma relagão regular que determinam os

critérios da execugão da acgão. No terceiro caso, as referências de sucesso

encontram-se em prestagôes anteriores, realizadas com um elevado nível de

eficácia pelo prôprio indivíduo. A eleigão dos modelos é realizada pelos

indivíduos, em fungão dos níveis de realizagão da acgão a que aspiram, face

aos modelos disponibilizados pela estrutura e organizagão social em que se

movimentam. O nível de semelhanga de atributos entre o indivíduo e o modelo

que é eleito para recolher as informagôes de eficácia é muito importante na

determinagão do grau de influência que este exerce sobre o primeiro (Bandura,

1986, 1997). O facto de o modelo revelar características similares ao indivíduo

favorece a identidade e as possibilidades de comparagão entre ambos. Esta

similitude pode verificar-se a vários níveis: da capacidade no desempenho da

acgão, das características pessoais e das características sociais.

A influência que os pares podem ter na construgão do SEA também pode

ocorrer através da persuasão verbal. Este efeito depende da confianga e

credibilidade que Ihes é reconhecida no domínio do conhecimento e das

habilidades para um desempenho eficaz da acgão. Os indivíduos que são
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persuadidos de que possuem a capacidade de realizar com eficácia uma

determinada acgão, tendem a empenhar-se com mais persistência e esforgo

na sua realizagão (Bandura, 1986), particularmente quando esta oferece

dificuldades (Bandura, 1997). Uma das modalidades privilegiadas de

persuasão verbal consiste na utilizagão de apreciagôes avaliativas retroactivas.

Quando se focam na associagão entre a qualidade da prestagão e o esforgo

revelado, e são proferidas em estádios iniciais de desenvolvimento da

habilidade, são particularmente incidentes no aumento do SEA (Bandura,

1997). Esta repercussão é maior se os indivíduos que são alvos da persuasão

detiverem um fundo de auto-eficácia elevado.

A quarta fonte de auto-eficácia está associada aos efeitos fisiolôgicos e

emocionais que se geram å volta do desempenho da acgão. Nos momentos

em que preparam ou estão a realizar uma acgão, as pessoas "lêem" os

indicadores do seu estado fisiolôgico e afectivo como sinais de (in)capacidade

para a realizagão da acgão (Bandura, 1986). A sua repercussão na percepgão

de eficácia depende de factores pessoais (e.g., o estado de humor, prestagôes

físicas, actividades relacionadas com a saúde ou geradoras de stress)

(Bandura, 1997). De uma forma geral, o aumento de actividade fisiolôgica

(e.g., tensão e actividade visceral) e os sentimentos de medo e cansago são

exemplos de sinais que reforgam a percepgão da vulnerabilidade do indivíduo

na acgão, ou seja, o sentimento de ineficácia (Bandura, 1997).

A formagão do juízo de eficácia resulta assim da forma como, em relagão a

cada acgão, o indivíduo pondera a importância relativa das informagôes

oriundas de cada uma das fontes aludidas e as integra na construgão da sua

percepgão de eficácia pessoal. Porém, a imagem que resulta deste complexo

processo de auto-apreciagão nem sempre se estabiliza de uma forma

sintonizada com as capacidades reais dos indivíduos.

1.3 Natureza e Potencial do Enviesamento da Auto-Eficácia

O SAE lida com a auto-percepgão de capacidade do indivíduo e não com a

sua capacidade real. Isto é importante porque, no processo perceptivo, pode

existir um efeito de sobrestimagão ou de subestimagão das capacidades reais
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das indivíduos, com consequências na forma como decorre a acgão que

escolhem seguir, influenciando a qualidade com que utilizam as habilidades

que possuem (Bandura, 1997).

A relagão entre o SAE e a acgão não é inôcua a dificuldades, podendo

verificar-se desacertos entre ambos. Os efeitos de optimismo ou pessimismo

relativamente â eficácia representam as formas desse desencontro. Ao

contrário do que é habitualmente aceite, nem sempre estas disparidades

encontram as suas causas na deformagão da percepgão de eficácia pessoal

(Bandura, 1997). Com efeito, na sua origem podem encontrar-se várias

dificuldades, de onde se destacam as relacionadas com conhecimento e

capacidade de análise das características das tarefas e com os factores

pessoais. As primeiras estão associadas aos constrangimentos e â

ambiguidade com que se apresentam as tarefas que têm que ser enfrentadas

pelo indivíduo (Bandura, 1986). A ambiguidade traduz-se quer pela falta de

clareza com que se vislumbra a natureza das habilidades que devem ser

adoptadas para que a tarefa seja levada com sucesso, quer pela variabilidade

do contexto em que a tarefa deve desenvolver-se, condicionando, desta

maneira, a dificuldade da percepgão da exigência que coloca. Em fungão

disso, pode ser induzido um de dois efeitos: subestimagão das exigências da

tarefa, o que se reflecte num sentimento ilusôrio de seguranga, de que se está

preparado para a enfrentar; ou, ao contrário, as exigências são sobrestimadas

e, neste caso, o efeito é de uma atitude de reserva e pessimismo em relagão â

capacidade do indivíduo se confrontar com a tarefa (Bandura, 1997).

Entre estes dois efeitos, o mais comum é o de subestimagão das exigências

e complexidade contextual da tarefa (Bandura, 1997). O recurso ao

conhecimento acumulado, resultante de experiências anteriores, é o

expediente normalmente utilizado para analisar as tarefas que se revelam

ambíguas, condicionando o indivíduo a concentrar a sua atengão selectiva nos

elementos da tarefa que são conhecidos, em detrimento daqueles que são

menos familiares. Nestas circunstâncias, a complexidade da tarefa pode ser

ocultada, resultando numa menor consciência em relagão ao grau de
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dificuldade que coloca, ao mesmo tempo que é exacerbado o sentimento de

capacidade do indivíduo (Bandura, 1997).

Para além dos aspectos da ambiguidade da tarefa, existem limitagôes de

vária ordem que o ambiente físico e social impôe ao exercício do controlo da

acgão e que podem enviesar o SAE. Aspectos associados â ausência de

incentivos exteriores å acgão e a inexistência de recursos adequados para a

sua realizagão, são exemplos de ôbices importantes a um desempenho cabal

da acgão.

Os factores pessoais que desencadeiam os desacertos entre o SAE e a

acgão estão associados a juízos deficientes relacionados com a utilizagão da

experiência anterior para encarar a nova tarefa. Desde logo, podem ocorrer

distorgôes do SAE quando se evocam capacidades que parecem ter resolvido

eficazmente situagôes anteriores similares e essa similitude não se verifica.

Neste caso, o juízo de auto-eficácia é, å partida, enviesado, residindo numa

percepgão ilusôria da identidade das situagôes (Bandura, 1997).

1.4 Equívocos Conceptuais entre a Auto-Eficácia e

Constructos Prôximos

O conceito de SAE traduz o esforgo da teoria cognitiva social para

operacionalizar uma determinante do pensamento auto-referente. Outras

teorias têm langado para o debate sobre o controlo do comportamento humano

conceitos que, procurando esclarecer os mecanismos que operam nesse tipo

de pensamento, não se equivalem na sua operacionalidade. Por esta razão,

importa distingui-los entre si.

1 .4.1 O Caso de Outros Constructos do Self

Frequentemente, o conceito de SAE tem sido confundido com outros

conceitos, desenvolvidos por outras teorias da auto-percepgão (self-percepts)

(Bandura, 1986). O auto-conceito, a auto-estima, e a percepgão de

competência pessoal contam-se entre aqueles que mais usualmente são

objecto desse equívoco.
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0 auto-conceito (self-concept) traduz-se por um juízo global sobre os

atributos pessoais (Bandura, 1986, 1997) e desenvolve-se a partir da

experiência directa de cada indivíduo e da avaliagão a que este é sujeito pelos

seus pares ao longo da generalidade da suas experiências de vida. Esta

percepgão reflecte a auto-imagem pessoal geral, combinando atributos que os

indivíduos reconhecem possuir num único indicador (Bandura, 1997). O seu

carácter geral não permite, por isso, diferenciar atributos particulares no

desempenho de acgôes concretas em circunstâncias diferenciadas como

acontece no SAE. Mesmo na sua versão mais recente, enquanto constructo

multidimensional, o auto-conceito não assume a especificidade da auto-

eficácia (Zimermman,1995). Outra diferenga que se observa entre os dois

constructos diz respeito å natureza mais avaliativa do auto-conceito. Apesar de

também ter um carácter avaliativo, o SAE produz-se através de uma imagem

mais objectiva e convicta da capacidade para a acgão.

Por seu lado, a auto-estima (self-esteem) reflecte a apreciagão afectiva que

o indivíduo desenvolve em relagão a si prôprio, em fungão da forma como

percepciona a valorizagão que o meio social e cultural realiza dos seus

atributos e do valor (mérito) que se atribui a si prôprio (Bandura, 1986). O

sentimento de vaidade e o orgulho pessoal são exemplos de tragos que a

caracterizam. Este sentimento é independente do SAE, uma que vez o nível

de valorizagão pessoal nem sempre assume a mesma orientagão do

sentimento de eficácia pessoal: um indivíduo que se sente capaz de realizar

uma acgão, não tem necessariamente que orgulhar-se de si mesmo por isso.

Ambos os constructos se devem distinguir da percepgão de eficácia pessoal

pelo facto de reportarem a percepgôes gerais do indivíduo sobre si prôprio e

não sobre as suas capacidades concretas. Esta característica não Ihes permite

explicar a variagão das percepgão do indivíduo sobre si mesmo, em fungão das

acgôes e dos contextos em que actua. Por esta razão, são tidas pela teoria

cognitiva social como indicadores inválidos da auto-percepgão (Bandura, 1986,

1997).
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As diferengas que acabamos de referir são extensíveis a outros tipos de

auto-percepgão (Pajares, 1997). É o caso da percepgão da competência

pessoal, constructo proposto pela teoria da motivagão para a eficácia

(efectance theory), a qual estabelece que a qualidade da participagão dos

indivíduos na acgão é fungão de um impulso interno (inato) para se sentirem

competentes.

Podendo ser confundido com a auto-eficácia, este constructo diferencia-se

dele por duas características (Zimmerman, 1995): desde logo, porque, â

semelhanga dos constructos já referidos, corresponde a uma percepgão mais

geral da capacidade, que é aferida por critérios normativos, sem uma

referência específica ao domínio da acgão e aos aspectos situacionais. Depois,

porque o SAE é um sistema de auto-crenga que se vai construindo ao longo da

existência do indivíduo em fungão da sua experiência, e não uma qualidade

inata.

1 .4.2 O Caso das Atribuicôes Causais e do Locus de Controlo

O facto de existirem diferentes perspectivas teôricas dedicadas ao estudo

da "percepgão do controlo" tem conduzido a que se estabelegam falsas

identidades entre os constructos que por ela são suportados e a auto-eficácia.

Nesta circunstância estão a atribuigão causal e o locus de controlo.

As atribuigôes causais dizem respeito aos juízos realizados acerca das

causas do sucesso ou insucesso de uma determinada realizagão (Zimmerman,

1995). A importância dada ao seu estudo radica na evidência de que estas

atribuigôes condicionam a forma como o indivíduo percepciona e explica a

origem dos acontecimentos que ocorrem no envolvimento, permitindo-lhe desta

forma torná-lo previsível, controlável e significativo (Durkin, 1995; Sousa,

1993).

Uma das perspectivas mais significativas da teoria das atribuigôes causais

(Weiner, 1983) estabelece três tipos de propriedades das causas: a) o locus

das causas, i. é., em que medida é que as causas da acgão são intemas ou

extemas ao actor; b) a sua estabilidade ao longo do tempo (estável e instável);
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e c) o seu manejo (controllability), ou seja o grau em que a causa é sujeita â

influência pessoal. A partir destas características
o autor classifica a natureza

dos factores causais. Assim, os sentimentos de capacidade e de esforgo,

ambos integrados no locus de causalidade interno, diferenciam-se pelo facto

de o primeiro se classrficar como um factor mais estável e de maior manuseio

que o segundo. Da mesma forma, no locus de causalidade externo, a

dificuldade da tarefa é assumida com um maior nível de estabilidade, enquanto

a sorte/azar é um factor categorizado como instável. De acordo com esta

teoria, quando o sucesso é atribuído a causas mais estáveis (habilidade e

dificuldade da tarefa), os indivíduos têm expectativas mais elevadas de

alcangar resultados do que quando
essas causas são mais instáveis (esforgo e

sorte) (Shunk, 1985).

De acordo com Bandura (1997), este modelo ignora a dinâmica relacional

que se gera entre os
factores causais. No caso das dificuldade

da tarefa, seria

mais correcto concebê-la como o resultado da interacgão entre o sentimento

de capacidade do indivíduo e as exigências da tarefa, do que como um factor

estável e independente dos restantes. O mesmo raciocínio pode aplicar-se ao

esforgo e â prôpria capacidade, uma vez que ambos reflectem a apreciagão

que o indivíduo realiza da sua capacidade para desempenhar a tarefa face âs

exigências que nela identifica. Em consequência disso, os factores causais

enunciados deveriam ser entendidos como informagôes a ser tratadas

(mediadas) no auto-sistema de regulagão da eficácia e não como influências

directas no comportamento.

Neste sentido, a percepgão de eficácia pessoal não podendo ser confundida

com uma atribuigão causal, está com ela relacionada, num condicionamento

recíproco (Bandura, 1997; Zimermman, 1995). O padrão de auto-eficácia

condiciona a natureza das atribuigôes causais, nomeadamente o locus de

causalidade, mas a retroacgão atribucional recolhida da prestagão constitui um

importante elemento de informagão para a apreciagão da eficácia.

Bandura (1997) também distingue o SAE da nogão de locus de controlo

intemo-extemo de Rotter (1966, cit in Bandura, 1997).
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A teoria do locus de controlo suporta-se na ideia de que a actuagão de um

indivíduo é condicionada pela expectativa que este desenvolve sobre se o seu

comportamento produzirá um conjunto de resultados que por ele são

desejados. Quando estes resultados são associados å acgão, o locus de

controlo diz-se interno, quando são atribuídos a factores não controláveis pelo

indivíduo, o locus de controlo é externo (Shunk, 1985).

Esta teoria utiliza o constructo do locus de controlo generalizado para se

referir â expectativa geral com que o indivíduo ajuíza o nível de controlo que

tem sobre os resultados da generalidade das acgôes.

Por esta razão é comum considerar-se que este constructo e a auto-eficácia

são o mesmo fenômeno medido em diferentes níveis de generalidade. De

acordo com Bandura (1997) isso não corresponde â verdade. A crenga na

capacidade de produzir determinadas acgôes (SAE), não é o mesmo que a

crenga na forma como as acgôes afectam determinados resultados (locus de

controlo). Ainda segundo Bandura (1997), o esquema conceptual de Rotter

está basicamente centrado nas crengas causais da relagão acgão-resultado e

não com a eficácia pessoal: um indivíduo pode acreditar que um determinado

resultado é interno e controlável - ou seja, determinado pelas suas prôprias

acgôes
- mas ter dúvidas sobre a sua capacidade para levar a efeito as

necessárias acgôes.

1 .4.3 O Caso das Expectativas de Resultados

A expectativa de resultados tem sido exageradamente assumida por

algumas teorias psicolôgicas (expectancy-valence theories) como o elemento

pivot na aprendizagem humana (Bandura, 1997). De acordo com esta teorias,

o môbil fundamental da acgão seriam os resultados que os indivíduos

esperavam alcangar através da mesma, o que condicionaria o nível de

motivagão no desempenho dessa acgão (Zimmerman, 1995). As expectativas

de resultados actuariam assim como um factor isolado, preponderante

relativamente a qualquer outro mecanismo volitivo.
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Bandura (1986) argumenta que esta assergão não é legitima, na medida em

que a mobilizagão do indivíduo para qualquer prestagão implica que este tome

em consideragão a avaliagão que faz da sua capacidade para a realizar,

independentemente de considerar que através dessa prestagão poderia

controlar os resultados que deseja alcangar. Assim, a auto-eficácia constituiria

um elemento de condigão do efeito das percepgôes sobre o controlo dos

resultados.

Contudo, os dois factores podem interferir de forma combinada ao nível do

controlo da acgão, desencadeando diferentes tipos de reacgôes psicossociais

e emocionais no agente da acgão (Bandura, 1997).

A forma como SAE pode condicionar as expectativas de resultados está

associada ao nível de manejo (controllability) que a acgão permite em relagão

aos efeitos: quando existe uma forte contingência entre a prestagão e os seus

efeitos, o poder de influência do indivíduo (através da acgão) nos resultados

também é grande. Neste caso, os efeitos das expectativas de resultados na

motivagão para a acgão são parcialmente governados pelas crengas de auto-

eficácia.

Esta influência é enfraquecida quando, entre a acgão e os seus efeitos, se

interpôem factores extemos, não controlados pelos indivíduos (Bandura,

1997).

Figura 2 - Relacôes entre as crencas de eficácia e as expectatîvas de resultados (Bandura, 1997, p.22)

PESSOA , ^ COMPORTAMENTO . ^ RESULTADO

CRENCAS DE EFICÁCIA EXPECTATIVAS DE

RESULTADOS

Nível

Forga Física

Generalidade Social

Auto-avaliativa

A figura 2 representa a relagão entre o SAE e as expectativas de resultados

e ilustra os diferentes momentos em que os dois factores intervêm no controlo

da acgão. Como se pode observar, o espago de influência do SAE localiza-se

sobretudo ao nível da relagão que se estabelece entre o indivíduo e a acgão,
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seja antes da selecgão desta última -

pois é nessa fase que se coloca a

necessidade de ajuizar a habilidade para a organizar e levar å prática -, seja

depois ao nível da auto-regulagão da acgão. Esse juízo assume diferentes

níveis de consistência em fungão da sua forga, nível e generalidade.

As expectativas de resultados, por sua vez, ilustram sobretudo a relagão

entre a acgão e o seu impacto. Assumindo que o comportamento está na

origem dos resultados que se podem vir a alcangar, a sua antecipagão

depende da maneira como se ajuízam as capacidades para exercer com

competência o comportamento, e não o contrário (Bandura, 1986).

A figura 2 identifica também os três focos das expectativas face ås

consequências de uma acgão: efeitos pessoais subjectivos, do tipo físico;

efeitos pessoais objectivos, do tipo auto-avaliativo; e efeitos objectivos

externos, relacionados com o impacto social da acgão. Estes efeitos, sendo

antecipadamente percepcionados de uma forma positiva, constituem um

estímulo â acgão; na sua forma negativa, desencorajam a realizagão da acgão.

Assim, embora não sejam determinantes na escolha da acgão a empreender,

as expectativas de resultados funcionam como incentivos ao desempenho da

acgão, indicadores dos benefícios ou prejuízos dela decorrentes.

2. Aplicaqão daTeoria daAuto-Eficácia â Investigacão sobre os

Professores

Desde a sua proposta, há mais de vinte anos, o constructo de auto-eficácia

tem sido comprovadamente demonstrado em vários domínios científicos. As

ciências do desporto60, da saúde e da educagão contam-se entre as áreas de

conhecimento que mais têm vindo a beneficiar dessa investigagão.

No caso da investigagão educacional, os estudos têm procurando conhecer

a influência desta variável no comportamento de ambos os protagonistas da

relagão educativa. Os estudos sobre a auto-eficácia dos alunos têm-se

60 Centrada na análise do comportamento e motivacâo no desporto e exerclcio Para desenvolvimentos nesta ãrea, cf. Feltz (1992) e McAuley

(1992).
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orientando fundamentalmente para o esclarecimento de duas problemáticas:
a

análise da relagão entre o sentimento de auto-eficácia dos alunos, a

escolarizagão secundária e as opgôes de carreira (orientagão vocacional); e a

relagão entre a auto-eficácia dos alunos e os outros constructos dos alunos

e/ou a sua prestagão e resultados na aprendizagem (Pajares, 1997).

Em relagão aos professores, o interesse vem-se focando na análise das

suas crengas de eficácia (teacher efficacy) e nas suas relagôes com as

práticas de ensino e/ou com os resultados alcangados pelos alunos (Pajares,

1997); e na análise da eficácia do colectivo de professores na escola (colective

school effícacy), nomeadamente nas suas relagôes com o clima de

funcionamento das práticas escolares e desenvolvimento do SAE dos alunos

(Bandura, 1995, 1997).

O produto da investigagão centrada na auto-eficácia dos alunos tem sido

largamente documentada por vários autores (Bandura, 1981, 1986, 1989,

1993, 1995, 1997; Hackett, 1995, Zimmerman, 1995; Pajares, 1997). Não

constituindo objecto de interesse directo neste trabalho, não reportaremos

expressamente esta temática. Reservamos contudo a referência a alguns

dados que nos auxiliem na interpretagão da variante da auto-eficácia dos

professores. Assim, no ponto seguinte, passamos a situar o âmbito do estudo

do constructo da auto-eficácia nos professores, a sua emergência no quadro

da investigagão em ensino, e os principais problemas que Ihes estão

associados.

2. 1 Na Senda do Constructo da Eficácia do Professor

Na secgão de texto que se segue pretendemos constituir um guião que

ilustrasse o percurso seguido pela investigagão sobre o estudo da eficácia do

professor. Considerando o facto de persistir alguma ambivalência conceptual

relativamente aos estudos que devem ser titulados nesta temática,

restringiremos o seu tratamento aos trabalhos expressamente assumidos no
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âmbito dos sinônimos eficácia do professor, eficácia pessoal do professor ou

auto-eficácia do professor61. Assim, os trabalhos que analisam outras auto-

percepgôes dos professores sô serão considerados na medida do seu

contributo para o esclarecimento do conceito de eficácia do professor.

A lôgica seguida na revisão que se inicia foi a de procurar esclarecer este

conceito, reunindo e discutindo os contributos teôricos e metodolôgicos dos

diferentes estudos. Para este efeito, recorremos frequentemente, âs

configuragôes metodolôgicas dos estudos, porque consideramos que aí se

encontram as dimensôes mais operacionais e explícitas das conceptualizagôes

utilizadas.

As origens conceptuais do conceito de eficácia dos professores têm raízes

nos campos teôricos da ciência política e da psicologia (Woolfolk & Hoy, 1990).

A primeira definigão do conceito de eficácia do professor é atribuída a

Barfield e Burlingane em 1974 (Woolfolk & Hoy, 1990; Guskey & Passaro,

1994):

"...a personality trait that enables one to deal effectively with the world." (Barfield &

Burlingame, 1974, 10, apud Guskey & Passaro, 1994)

Estes autores realizaram uma adaptagão literal de uma escala de eficácia

política proposta por Campbell, Gurin & Miller (1954, apud Woolfolk & Hoy,

1990) ao estudo da eficácia do professor, evidenciando então as relagôes

entre o nível de eficácia dos professores e a sua orientagão pedagôgica no

domínio da relagão educativa, encontrando uma perspectiva menos humanista

desta relagão entre os professores com um nível de eficácia mais baixo.

A escala de eficácia do professor foi posteriormente sujeita a uma

adaptagão â especificidade da actividade dos professores por Brogdon, em

1973, e utilizada, anos depois, por Trentham, Silvern & Brogdon (1985), num

estudo em que os autores verificaram que os resultados da eficácia do

professor estavam positivamente correlacionados com o seu grau de

Representando todos o sentimento
do professor na sua capacidade de ensinar

de forma a ajudar os alunos a aprender.
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satisfagão com a escolha da carreira de professor, e com as classificagôes da

competência dos professores realizada pelos seus responsáveis

administrativos (superintendents).

Apesar de não se referenciarem mais estudos desenvolvidos na

continuidade desta linha de análise, os seus resultados constituíram a primeira

grande evidência da importância teôrica da percepgão de eficácia pessoal do

professor.

Não obstante, o forte contributo para a concepgão e aprofundamento do

constructo de eficácia do professor foi dado pela psicologia. Neste domínio, o

constructo tem-se desenvolvido a partir de duas linhas de secância teôrica da

psicologia social, formuladas para explicar o fenômeno do controlo da acgão

humana. Rotter em 1966 (apud Tschannen-Moran et al., 1998) e Bandura em

1977 propuseram, respectivamente, os conceitos de crengas causais acerca

da relagão entre a acgão e os resultados da acgão (locus de controlo), e de

percepgão de eficácia pessoal (auto-eficácia), a partir dos quais se

estruturaram as duas orientagôes teôricas do estudo da eficácia do professor.

Historicamente, este constructo foi primeiramente baseado na teoria do

locus de controlo. O trabalho de Rotter foi recuperado por um conjunto de

investigadores da RAND62 Corporation, a propôsito de dois estudos de

avaliagão de programas de inovagão das práticas escolares subsidiados por

esta organizagão (Armor et al., 1976; Berman et al., 1977).

Este constructo foi então concebido como uma medida da percepgão dos

professores sobre a fonte do controlo das suas prôprias acgôes e respectivos

resultados: se eles prôprios, se as circunstâncias contextuais em que

actuavam. De acordo com esta perspectiva, os professores portadores de uma

elevada eficácia percepcionar-se-iam como as fontes do controlo da motivagão

e da aprendizagem dos seus alunos. Aqueles professores que concordavam

que a influência do envolvimento se sobrepunha â capacidade dos professores

62 Acrônimo para Research and Development, instituiîâo norte-americana de apoio âquele tipo de projectos (ID).
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para produzir impacto na aprendizagem dos alunos, exibiam a crenga de que o

reforgo do seu esforgo de ensino caía fora do seu controlo, ou seja, era-lhes

externo, manifestando por isso um sentimento de ineficácia.

Apesar de assimilado ao conceito de locus de controlo, o significado
atribuído ao constructo da eficácia do professor estava para além dele, uma

vez que a sua medida envolvia também a apreciagão do sentimento de

capacidade do professor para levar a efeito essa acgão com sucesso (Smylie,

1990).

O primeiro estudo realizado sob o patrocínio da RAND Corporation foi

conduzido por Armor et al. (1976). O objectivo deste trabalho foi o de avaliar as

políticas escolares e de sala de aula e outros factores promovidos por um

programa de desenvolvimento da competência de leitura, que se revelaram de

maior sucesso nos resultados alcangados por criangas pertencentes a minorias

étnicas (mexicana e negra), na cidade de Los Angeles. Para o efeito, foram

estudadas escolas elementares no 6° grau (6th grade) de escolaridade,

envolvendo 400 alunos, 83 professores e todos os directores escolares. As

informagôes analisadas residiram em dados da gestão e clima da escola,

dados das características dos professores, dos programas e estratégias de

ensino e aprendizagem da leitura. Aos professores foi aplicado um

questionário com o objectivo de recolher informagão sobre a lideranga escolar,

a implementagão e conteúdo do programa de leitura, a atmosfera da sala de

aula, e os seus atributos. Entre as várias questôes relativas a esta última

dimensão, o questionário comportava uma questão para medir o sentimento de

eficácia do professor, constituída por dois itens:

"(1) When it comes right down to it, a teacher really can't do much because most of

a student's motivation and performance depends on his or her home environment."

(...) "(2) If I really try hard, I can get through to even the most difficult or

unmotivated students." (Armor et al, 1976, 73)

A concordância do professor com o primeiro item revelava a percepgão de

que os factores do envolvimento (ambiente familiar e comunidade prôxima e as

características dos alunos) se sobreporiam na influência dos resultados dos

alunos a qualquer esforgo que os professores pudessem empregar para esse

efeito. A anuência ao enunciado do segundo item manifestava a confianga do
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professor na sua capacidade para se sobrepor â influência de factores

extemos na aprendizagem dos alunos, revelando confianga no seu prôprio

ensino e na sua preparagão e experiência para desenvolver as estratégias que

Ihes permitiriam ultrapassar esses obstáculos.

As respostas aos itens, conferidas numa escala de
Likert com cinco estados

de concordância, contribuíram depois para um resultado único da eficácia do

professor.

De acordo com Armor et al. (1976), a teoria do controlo do reforgo de Rotter

seria assim aproveitada para analisar:

"...the extend to which the teacher believes he or she has the capacity to produce

an effect on the learning of students." (Armor et al., 1976: 23)

Nos resultados encontrados verificou-se que, para além das características

demográficas e do nível anterior de aprendizagem dos alunos, a escola e o

professor e as experiências educativas de sala de aula revelavam uma

influência significativa na prestagão de leitura alcangada pelos alunos.

Entre estes factores, o sentimento de eficácia dos professores foi

identificado como um dos três mais associados aos ganhos observados:

"The most effective reading teachers had a strong sense of personal efficacy in

teaching minority children; they believed they could "get through" even to children

with shaky motivation or home background." (Armor et al., 1976, 38)

O segundo estudo patrocinado pela RAND, foi conduzido com o objectivo de

avaliar os factores que haviam favorecido a adopgão, como formas regulares

das práticas escolares de medidas inovadoras inicialmente propostas por

programas federais (Berman, McLaughlin, Bass, Puly et Zelman, 1977).

Neste estudo, foi realizada uma análise extensiva de dados recolhidos de

uma amostra nacional de 100 projectos em 20 estados dos EUA, procurando

responder a várias preocupagôes, entre as quais se destacou a identificagão

dos factores que haviam influenciado a natureza e a dimensão da continuidade

da utilizagão das práticas educativas propostas, focando, entre outras

dimensôes de análise, o nível da sala de aula.
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Entre as várias componentes estudadas, como o tipo de financiamento

federal, as características do projecto, elementos institucionais (e.g., lideranga

e clima organizacional), consideraram-se a idade dos professores, a qualidade

da sua formagão, a sua experiência de ensino e o seu sentimento de eficácia.

Esta última foi obtida, por inquirigão, a partir das respostas aos dois itens

propostos por Armoret al. (1976).

As diferentes variáveis estudadas foram avaliadas na sua relagão com o

estado do projecto, decorridos dois anos apôs a cessagão do financiamento

federal, categorizado em três níveis: abandono do projecto; continuidade em

isolamento, continuidade por prô-forma, ou institucionalizagão.

Entre os principais resultados reportados ao nível da sala de aula, as

características dos professores foram as variáveis que mais influência

evidenciaram sobre a institucionalizagão do projecto. Acima de todas as

características, o sentido de eficácia dos professores surgiu como uma

poderosa variável explicativa, com uma correlagão estatística positiva com o

número de objectivos alcangados, o grau de modificagão dos professores, a

evolugão dos alunos, a continuidade na aplicagão dos projectos e a

continuidade na utilizagão dos materiais do projecto. Estes resultados

replicaram a evidência já realizada pelo trabalho de Armor et al. (1976):

"Teachers' attitudes about their own professional competence, in short, appear to

have major effects on what happens to projects and how effective they are..."

(Berman et al., 1977, 137)

Desde o momento em que, através destes dois estudos, a eficácia do

professor ganhou importância explicativa na qualidade do ensino e das

aprendizagens, vários foram os trabalhos que aprofundaram o seu significado

(conceito) e propuseram o apuramento dos instrumentos utilizados para sua

análise. Não sem que contudo se tenham gerado algumas dificuldades â volta

deste propôsito (Smylie, 1990; Guskey & Passaro, 1994; Tschannen-Moran et

al., 1998).

Com efeito, a concepgão de eficácia do professor, tal como foi inicialmente

formulada na base da perspectiva do locus de controlo de Rotter, sofreu a
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incorporagão de novos elementos que fizeram com que o conceito

extravasasse o seu sentido original (Smylie, 1990):

"What is called teacher efficacy in a particular study may actually be teachers'

sense of political power within the school, feelings of responsibihty for student

successes and failures, sense of academic futility, general educational philosophy,

belief in their power to influence students, or some composite of this beliefs.

(Woolfolk & Hoy, 1990,90)

Em consequência disso, é hoje possível reunir vários instrumentos de

análise, utilizados com o propôsito de estudar este constructo (Tschannen-

Moranetal., 1998).

2.1.1 Na Tradicão dos Estudos da Rand

A primeira preocupagão de análise consistiu na conceptualizagão do

contributo dos dois itens da escala da RAND para o constructo da eficácia do

professor. Ashton & Webb (1982, cit. in. Gibson & Dembo, 1984), Webb

(1982, cit. in. Gibson & Dembo, 1984) e Ashton, Olejnick, Crocker & McAuliffe

(1982, cit in Tschannen-Moran et al. 1998) desenvolveram estudos nesse

sentido, chegando â identificagão do significado das duas dimensôes. De

acordo com estes autores, o primeiro dos itens corresponderia â dimensão do

sentimento de eficácia do ensino em geral (general teaching efficacy ), uma

vez que se reportava å percepgão do professor sobre o poder que a actividade

de ensino, aqui entendida em termos gerais (focada na imagem da capacidade

de todos os professores), teria para influenciar a motivagão e a prestagão dos

alunos. O segundo item foi identificado com o sentimento de eficácia pessoal

do professor (personal teaching efficacy64), já que se reportava â percepgão de

cada professor sobre a sua capacidade para influenciar as aprendizagens dos

alunos. De acordo com os autores, as duas dimensôes da eficácia do

professor actuariam de forma independente uma da outra, considerando que a

63 Utilizado posteriomiente por vários autores com algumas variagfies de designacao: outcome expectancies, teaching efficacy, teachers efHcacy

ou general efficacy. Para efeitos de distincâo com o constructo de expectativa de resultados tal como proposto pela teoria cognitiva social e com

conceito de eficácia no ensino proposto pela investigacao processo-produto, preferimos utilizar a tradu$âo da última denominafao: eficácia geral

S4 Também é referida com diferentes denominaîOes: teacher effícacy, teacher self-effícacy, personal efficacy
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crenga na eficácia geral poderia ser acompanhada por um sentimento de

incapacidade pessoal na actividade de ensino (Guskey & Passaro, 1994).

Esta correspondência foi posteriormente reforgada por outros trabalhos

(Greenwood, Olejnick & Parkay, 1990). Com a nova titulagão, os dois itens

passaram a ser utilizados como a medida da eficácia do professor (teacher

efficacy) por vários estudos que pretenderam esclarecer a potencial

influência desta variável junto de outras variáveis educativas (Glickman &

Tamashiro, 1982; Ashton & Webb, 1986; Parkay, Greenwood, Olenijk & Proller,

1988; Smylie 1988).

Contudo, a preocupagão de alguns investigadores com a reduzida

fiabilidade que oferecia um instrumento de medida da eficácia do professor -

composto por apenas dois itens -, conduzi-os ao desenvolvimento de novos

instrumentos que permitissem realizar um tratamento multidimensional de cada

uma das suas duas dimensôes (Tschannen-Moran et al., 1998). Em muitos

casos, as propostas realizadas acrescentaram uma análise mais fina do

constructo, mas o facto de algumas o terem feito â luz da teoria de constructos

da "percepgão do controlo" preexistentes, induziu modificagôes no seu

significado. Dois exemplos são habitualmente referidos como representativos

deste facto (Guskey & Passaro, 1994; Tschannen-Moran et al., 1998). Uma

das propostas de novas escalas de eficácia foi realizada por Rose & Medway

(1981). Para a elaboragão desta escala - a escala de locus de controlo dos

professores
- os autores mantiveram-se fiéis ao fundamento da teoria de Rotter

e propuseram um conjunto de 28 itens ilustrativos de situagôes de sucesso e

insucesso da aprendizagem dos alunos, as quais os professores deveriam

atribuir a uma de duas solugôes causais: âs características dos alunos e da

sua atitude face â aprendizagem (locus de controlo externo); ou ao seu prôprio

modo de intervengão pedagôgica (locus de controlo interno). Os autores

encontraram uma relagão significativa, embora ténue, entre os itens originais

65 Dos quais daremos conta
no ponto 3 deste capltulo.
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da eficácia do professor e os resultados da aplicagão desta escala,
aceitando a

validade concorrente da nova medida e a correspondência entre o locus de

controlo e a eficácia do professor.

Replicado por outros estudos, este resultado conduziu a novos

aprofundamentos para o esclarecimento da relagão entre os dois constructos

(Colardaci, 1992).

Assumindo este desafio, Greenwood, Olejunick & Parkay (1990) realizaram

um estudo em que integraram no mesmo questionário os indicadores de

ambos os constructos. Tendo analisado as diferengas entre quatro padrôes

possíveis de eficácia do professor estimados a partir das diferentes

combinagôes entre os dois itens que a representavam e os locus de controlo,

os autores verificaram que as relagôes entre os dois constructos sô eram

significativas para o caso dos padrôes extremos de eficácia, isto é, quando os

professores assumiam níveis elevados ou baixos, simultaneamente, nas duas

dimensôes de eficácia. Os primeiros assumiam um locus de controlo com uma

orientagão interna e os segundos, uma orientagão externa. Para os padrôes de

eficácia mistos - combinando expectativas de eficácia geral e pessoal de

sentido oposto
- não foram encontradas diferengas significativas. Estes

resultados vieram corroborar as conclusôes de outros estudos (Ashton, Webb

& Doda, 1983, apud Greenwood et al., 1990), revelando uma relagão muito

parcial entre os dois constructos, a qual não sustentava a sua equivalência

absoluta.

A dificuldade em encontrar a estabilidade na definigão do constructo da

eficácia do professor tem estado na origem de outras iniciativas de

investigagão. Guskey tem desenvolvido, desde 1981, a perspectiva de que,

aquilo que se diz ser a eficácia do professor, se encontra determinado pelo

constructo da atribuigão causal, tal como foi proposto por Weiner 66. Nessa

senda, desenvolveu um instrumento para aferir o sentimento de

66 Cf. texto sob eplgrafe 1.4.2 deste capftulo
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responsabilidade dos professores relativamente â aprendizagem dos alunos -

responsability for student achievement (RSA) -, um questionário de 30 itens

descrevendo características da participagão dos alunos na aprendizagem, em

que os professores eram solicitados a atribuir a causa do acontecimento a si

prôprios ou a factores externos (Guskey, 1981). Esta escala permitiu-lhe aferir

a responsabilidade assumida pelo professor relativamente ao sucesso e

insucesso dos alunos. Mais tarde, Guskey (1982, 1989) encontrou resultados

que Ihe permitiram concluir sobre a forte relagão entre a medida geral de

eficácia do professor e o seu perfil de responsabilidade pelos sucessos e

insucessos dos alunos (causalidade), o que tem suscitado algumas reacgôes.

De acordo com Smylie (1990) o autor limitou o conceito de eficácia do

professor ao seu sentimento de responsabilidade pela aprendizagem dos

alunos, reportando-o ao quadro de referências da teoria das atribuigôes, cuja

diferenga para o primeiro tivemos já a oportunidade de argumentar67. Vários

autores são igualmente coincidentes nessa distingão (Pajares, 1997; Bandura,

1997). Com efeito, se é evidente que as conclusôes de Guskey (1982)

verificam uma relagão substantiva entre os dois constructos, isso não significa

que as duas medidas reflictam o mesmo constructo, mas tão sô factores que

se encontram associados entre si. Num estudo sobre as atribuigôes dos

professores acerca do comportamento dos alunos, Rohrkemper & Brophy

(1983) já haviam explicitado um dos sentidos dessa associagão, quando

defenderam que as atribuigôes que os professores realizavam acerca da

prestagão dos alunos condicionavam as suas ideias acerca do seu prôprio

ensino.

Outros trabalhos assumiram a concepgão original do constructo (tal como

proposta pelos estudos da RAND), optando apenas por aumentar a

consistência da sua avaliagão a partir da multiplicagão dos indicadores de cada

67 Cf. ponto 1 .4.2 deste capltulo
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uma das suas duas dimensôes. 0 desenvolvimento da escala de eficácia de

Webb (Aston & Webb, 1982, cit in Tschannen-Moran et al., 1998; Ashton &

Webb, 1986) é disso um exemplo. Nesta escala de sete itens de escolha

forgada, os professores eram confrontados com a necessidade de optar entre

duas formulagôes antagônicas sobre a relagão entre a capacidade pessoal do

professor ou do ensino (professores em geral) e as características de

participagão ou resultados dos alunos.

Em síntese, dos estudos realizados nesta tradigão resultam duas linhas de

orientagão: a aproximagão do conceito â teoria do locus de controlo e å teoria

das atribuigôes, e o reforgo da sua concepgão original. A análise dos

argumentos da primeira orientagão e dos resultados em que se suportam, não

nos permite concluir com seguranga da justeza das reconceptualizagôes

apresentadas para o conceito de eficácia do professor. Preferimos apenas

constatar a evidência de algumas relagôes que se poderão estabelecer entre

este constructo, o do locus de controlo e o das atribuigôes causais.

2.1.2 Na Tradicão dos Estudos do Constructo de Auto-Eficácia

Outra margem conceptual da teoria e investigagão sobre a eficácia do

professor desenvolveu-se a partirdos trabalhos de Bandura (1977, 1981, 1986,

1989, 1993, 1995, 1997).

Foram Denham & Michael (1981) e Ashton & Webb (1982, apud Guskey &

Passaro, 1994) quem primeiro conceptualizaram os modelos multidimensionais

do constructo da eficácia do professor na base da teoria da auto-eficácia de

Bandura (1977), fazendo a correspondência entre as expectativas de

resultados e a percepgão de eficácia geral, e a auto-eficácia e a percepgão de

eficácia pessoal (Gibson & Dembo, 1984; Guskey & Passaro, 1994). No

entanto, é o trabalho de Gibson & Dembo (1984) que tem sido

consensualmente apresentado como um dos contributos mais significativos no

estudo da eficácia do professor, por duas razôes: em primeiro lugar, porque

permitiu aprofundar o instrumento dois itens de RAND; depois, porque

representou o primeiro esforgo para validar estatisticamente a correspondência
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entre o constructo da eficácia do professor e o constructo da auto-eficácia de

Bandura. Para o efeito, os autores basearam-se nos trabalhos realizados por

Ashton & Webb (1982, apud Gibson & Dembo, 1984) e por Webb (1982, apud

Gibson & Dembo, 1984) e de Denham & Michael (1981). Uutilizaram a escala

de eficácia do professor, correspondente a um questionário de trinta itens,

alguns indicadores da eficácia geral, outros da eficácia pessoal do professor. A

partir da análise factorial aplicada68, os autores confirmaram a existência de

uma estrutura bi-factorial, cuja interpretagão permitiu verificar a presenga das

dimensôes do constructo da eficácia do professor, as quais foram

correspondidas aos conceitos da teoria da auto-eficácia:

The two resulting dimensions clearly conform to Bandura's conceptualization of

self-efficacy (...) that one's behavior is determined by both a general outcome

expectancy (belief that behavior will lead to desirable outcomes) as well as sense of

self-efficacy (belief that one has the requisites skills to bring about the outcome).
When applied the construct of teacher efficacy, outcome expectancy would

essentially reflect the degree to which students can be taught given their family

background, socioeconomic status and schools conditions. This dimension is

clearly represented by (...) Teaching Efficacy. Bandura's self-efficacy dimension

would indicate a teacher's rating on his or her own abilities to perform the

necessary tasks to bring about positive student change and is clearly represented

by (..) Personal Teaching Efficacy" (Gibson & Dembo, 1984, 574)

Mais recentemente, quando os itens originais da eficácia do professor

propostos por Armor et al. (1976) e por Berman et al. (1977) foram misturados

com itens de Gibson e Dembo, a análise factorial revelou que os itens eram

significativamente saturados pelos factores que se supunha representá-los

(Colardaci, 1992; Woolfolk & Hoy, 1990).

Apesar de ter sido confirmada por outros ensaios estatísticos (Anderson,

Green & Loewen, 1988; Hoy & Woolfolk, 1993; Saklofske, Michayluk &

Randdhawa, 1988; Colardaci, 1992; Soodak & Podell, 1993), a estrutura

factorial da eficácia do professor com base nos 30 itens da escala de eficácia

do professor não se revelou com a clareza desejada. Com efeito, em alguns

estudos, muitos dos itens eram saturados, simultaneamente pelos dois

factores. A progressiva adopgão de escalas de eficácia mais reduzidas,

2 1 do capltulo 2 da parte 2 (metodologia) para
esclarecimento pormenores dos procedimentos estatlsticos utilizados.

225



Problemática

utilizando apenas os itens com saturagão diferenciada nos dois factores,

restringiu a 16 (Soodak & Podell, 1993; Woolfolk & Hoy, 1990) ou a 10 os itens

(Woolfolk & Hoy, 1993) que representaram as duas dimensôes da eficácia do

professor.

O acordo gerado â volta da proposta de Gibson & Dembo (1984) não foi

unânime. Woolfolk & Hoy (1990) questionaram a correspondência entre o

factor de eficácia geral e a expectativa de resultados:

"... a careful reading of Bandura suggest that this match is not perfect. For Bandura

outcome expectation is a judgement of likely consequences of an action, whereas

an efficacy expectation is a judgement about the ability to perform na action. The

question of whether teachers can override the effects of adverse background

influences (Rand item 1) is an efficacy expectation, not a an outcome expectation,

because it evolves the potential to perform." (Woolfolk & Hoy, 1990, 83)

Segundo Woolfolk & Hoy (1990), esta perspectiva é partilhada pelo prôprio

Bandura. Uma análise atenta do conteúdo da definigão proposta por Gibson &

Dembo (1984) para esta dimensão da eficácia do professor permite constatar

que aquela correspondência é, de facto, forgada.

Recentemente, outros autores (Imants, Cornelis & Branbander, 1996; Ross,

Cousins & Gadalla, 1996; Soodak & Podell, 1996; Tschannen et al., 1998)

também têm questionado a estrutura factorial do constructo da eficácia do

professor, colocando em causa a vantagem da consideragão do item

correspondente å eficácia geral como dimensão de um sentimento pessoal do

professor. A opinião geral consiste em considerar que este sentimento não

depende daquilo que ele espera que os outros consigam alcangar da sua

actividade de ensino -

significado da dimensão da eficácia geral.

Numa perspectiva distinta, a escala de eficácia do professor foi igualmente

questionada por Guskey & Passaro (1994), num estudo em que os autores

voltaram a reforgar a ideia da identificagão entre este constructo e a atribuigão

causal. Estes autores sustentaram que o constructo, tal como era proposto na

escala, consistia numa interpretagão frágil dos resultados encontrados na sua

validagão, e argumentaram que o que estava em causa era uma distingão

entre as atribuigôes causais externa e interna dos resultados dos alunos, e não

entre as dimensôes da eficácia do professor e da eficácia pessoal. Segundo
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autores, a crenga dos professores relativamente â sua influência pessoal e do

ensino em geral nas aprendizagens dos alunos, corresponderia ao factor

interno e a crenga na sua incapacidade e a incapacidade do ensino em geral,

para esse efeito, ao factor externo. Esta conclusão fundamentou-se em dados

sobre as dimensôes da eficácia do professor recolhidos com base numa escala

tida como equivalente å escala de Gibson, mas que, verdadeiramente, resultou

de uma alteragão substantiva dos enunciados de parte dos itens propostos

neste instrumento, o que, na ausência de uma validagão concorrente,

inviabiliza essa equiparagão. Acresce ainda que, na análise dos seus

resultados, foram os prôprios autores que denunciaram não ter encontrado

uma razão clara para o resultado a que tinham chegado, sugerindo a

necessidade de dar continuidade aos estudos sobre a natureza precisa da

auto-eficácia.

A estes argumentos devem ainda aduzir-se as conclusôes do trabalho de

Greenwood, Olejunick & Parkay (1990), atrás referido, cujos resultados, apesar

de permitirem reconhecer a relagão entre a auto-eficácia e o perfil de atribuigão

causal, refutam a sua equivalência. Recentemente, Ross (1995) e Ross et al.

(1996) reafirmaram esta distingão referindo que é possível a um professor ter

uma orientagão interna na responsabilidade pelos resultados dos alunos

baseando-se no seu sentimento de incapacidade para realizar com eficácia as

acgôes do ensino.

Para além destas, outras formas de conceber a eficácia do professor tem

sido avangadas. Por exemplo, Rosenholtz (1988) identificou a eficácia como

um constructo abrangente da certeza do professor face â sua actividade de

ensino. De acordo com a autora, a eficácia do professor desenvolver-se-ia com

base em três fontes do seu conhecimento: o conhecimento sobre a sua prôpria

prática (reportada å consciência que os professores têm sobre o que fazem

nas suas aulas), o conhecimento dos efeitos dessas práticas nos alunos, e o

conhecimento sobre a tecnologia do ensino, ou seja, das estratégias e

procedimentos que conduzem a resultados de sucesso dos alunos (uma

dimensão mais proposicional do conhecimento). Esta proposta revelou-se

insuficiente, nomeadamente por assumir que o conhecimento do professor
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sobre a sua prôpria acgão era um sinônimo do seu sentimento de auto-

eficácia69 (Smylie, 1990). Não obstante, esta proposta
teve o mérito de reforgar

a relagão conceptual entre o conceito de eficácia do professor e o seu

conhecimento pedagôgico.

Apesar das interpelagôes a que foi sujeito, o trabalho de Gibson & Dembo

(1984) continua a ser reconhecido como uma vantajosa contribuigão para o

esclarecimento do conceito da eficácia do professor (Smylie, 1990; Bandura,

1995, 1997; Tschanenn-Moram et al, 1998).

A investigagão realizada a partir da utilizagão da escala de eficácia do

professor que propuseram tem permitido reforgar os resultados de investigagão

desenvolvidos na tradigão dos estudos da RAND, nomeadamente a relagão

entre este constructo e as atitudes e comportamentos dos professores, e os

resultados, atitudes e desenvolvimento afectivo dos alunos (Allinder, 1994;

Anderson et al. 1988; Colardaci, 1992, Evans & Tribble, 1986; Gibson &

Dembo, 1984; Meijer & Foster, 1988; Moore & Esselman, 1992, apud

Tschannen-Moran et al., 1998; Podell & Soodak, 1993; Ross, 1992; Soodak &

Podell, 1993; Woolfolk et al.,1990).

De acordo com Bandura (1997), as medidas da eficácia do professor obtidas

por multi-itens - como a que foi proposta por Gibson e Dembo (1984) -

constituíram uma vantagem relativamente âs escalas de itens únicos - estudos

patrocinados pela RAND -. Esta vantagem traduz-se sobretudo pela aumento

da fidelidade das escalas.

Contudo, o autor também alertou para o facto deste tipo de escalas

permitem apenas uma medida geral da eficácia do professor, pouco adequada

â especificidade do constructo:

69 Tivemos já oportunidade de distinguir os dois conceitos
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"Teacher's sense of instructional efficacy is not necessarily uniform across

different subjects (...) Therefore (...) should be linked to the various knowledge
domains (...) Their effectiveness is also partly determined by their efficacy
maintaining an orderly classroom conducive to leaming (...) and counteracting
social influences that subvert students' commitments to academic pursuits."
(Bandura, 1997,243)

Neste sentido, um dos desafios com que se tem vindo a confrontar a

investigagão corresponde â procura do equilíbrio entre uma medida geral deste

constructo e a sua especificagão, referenciando o constructo aos diferentes

aspectos do contexto da actividade de ensino. Não obstante a sua dificuldade,

o desafio tem sido assumido por vários autores, o que tem permitido identificar

várias dimensôes dessa especificidade.

Uma das dimensôes consta do estudo da eficácia do professor no ensino de

disciplinas ou conteúdos particulares do currículo escolar, onde o ensino da

área disciplinar das ciências tem sido um dos exemplos mais frutuosos. Riggs

& Enochs (1990) desenvolveram uma escala de 25 itens com enunciados

adaptados da escala de Gibson, a qual foi depois particularizada para o caso

do ensino do conteúdo da química (Rubeck & Enochs, 1991, apud Tschannen-

Moran et al., 1998). Vários estudos têm também procurado analisar o

sentimento de eficácia do professor no domínio da educagão especial, área

peculiar pelas dificuldades decorrentes das necessidades diferenciadas dos

alunos que a frequentam. Colardaci e Breton (1997) utilizaram uma adaptagão

da escala de Gibson, enquanto Meijer & Foster (1988) optaram por criar de

origem uma escala para analisar apenas a dimensão pessoal da eficácia do

professor neste domínio.

Em nenhum destes estudos foi testada a correspondência entre os

resultados da contextualizagão da percepgão de eficácia do professor e a sua

dimensão geral, não tendo sido possível aquilatar da sua relagão. Contudo, as

suas conclusôes reforgaram os resultados já encontrados para as medidas

gerais do conceito em vários planos: na sua influência na prestagão em ensino

(Riggs & Jesunathadas, 1993; Riggs, Diaz, Riggs, Jesunathadas, Brash,

Torner, Shamansky Crowell & Pelletier, 1994, apud Tschannen-Moran, 1998;

Enochs, Scharman & Riggs, 1995; Riggs, 1995 apud Tschannen-Moran, 1998)

na sua relagão com as preferências curriculares (Rubeck e Enochs 1991;
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Lucas, Ginns, Tulip & Watters, 1993 ; Watters & Ginns, 1995, apud

Tschannen-Moran et al., 1998), e na sua relagão com as representagôes dos

professores (Enochs et al., 1995).

Embora não tenham recorrido â utilizagão de adaptagôes da escala de

eficácia do professor, outros estudos focaram os efeitos do contexto escolar

na forma como os professores percepcionam a sua capacidade. Entre os

factores de contexto em que esta influência se demonstrou evidente,

contaram-se os alunos e as turmas (Raudenbush, Rowen & Cheong, 1992;

Ross et al. 1996), a estrutura organizacional, o clima e a gestão da escola (Hoy

& Woolfolk, 1993, Hipp & Bredenson, 1995), Ashton & Webb (1986), e a

eficácia colectiva (Bandura, 1993,1995,1997).

Não obstante os contributos dos estudos referidos, estamos ainda longe de

reconhecer que é já este o caminho certo para alcangar o desiderato da

análise contextualizada da auto-eficácia. Com efeito, eles são apenas uma

possibilidade de resposta, a qual também enforma de algumas limitagôes. A

maioria dos trabalhos para além de constituirem desenvolvimentos da solugão

de Gibson & Dembo (1984), replicando as suas intengôes de análise extensiva,

incluem apenas alguns dos factores de uma das dimensôes da especificidade

da análise a que deve ser sujeita a eficácia do professor
- o contexto

envolvente ao acto de ensino -

,
não considerando as vertentes mais

intrínsecas dessa especificidade. Por outro lado, para que sejam úteis e

generalizáveis, as medidas da eficácia do professor devem contemplar a

avaliagão, pelo professor, da sua competência ao longo de um conjunto

alargado de actividades e tarefas que é chamado a desempenhar, evitando

contudo correr o risco de desenvolver medidas com um nível de especificidade

tão grande que se neutralize a possibilidade de generalizar o seu resultado.

Uma solugão de análise para contemplar a especificidade da natureza das

situagôes de ensino poderá corresponder å proposta de Ashton, Buhr &

Crocker (1984). Estes investigadores desenvolveram um instrumento que

consistia num conjunto de vinhetas que descreviam situagôes de ensino com

as quais os professores se poderiam vir a confrontar (Ashton Vinnegtes). As
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percepgôes de eficácia foram captadas com base nos juízos que os

professores desenvolveram sobre o problema presente em cada vinheta. Eram

solicitados dois tipos de juízos: no primeiro, pedia-se que os professores

ajuizassem o nível de eficácia com que pensavam poder encarar o problema;

no segundo os professores eram instados a classificar o seu nível de eficácia

comparativamente com outros professores. O estudo da correspondência entre

os resultados sobre a eficácia do professor obtidos por este processo e os

itens da escala original da eficácia do professor, revelou uma relagão

significativa entre o juízo referenciado aos professores em geral e a

expectativa de eficácia geral, mas não verificou a relagão entre o primeiro juízo

de eficácia e a expectativa pessoal de eficácia dos professores (Ashton, Buhr

& Crocker, 1984; Ashton & Webb, 1986). Este resultado parece indiciar que, no

domínio da eficácia pessoal, pode não existir uma correspondência directa

entre a medida de percepgão mais geral e a expressão contextualizada desta

dimensão de eficácia, pelo menos em relagão å actividade de ensino.

Bandura propôs uma escala para aferir o sentimento pessoal do professor

em sete domínios da sua intervengão na escola (Tschannen-Moran et al.,

1998). Esta escala consta de 30 itens repartidos pelas sete dimensôes, a

saber: nas tomadas de decisão na escola, na gestão dos recursos da escola,

na instrugão, na disciplina dos alunos, no envolvimento dos pais, no

envolvimento da comunidade, na promogão de um clima positivo na escola. As

respostas a cada um dos itens das dimensôes eram produzidas numa escala

de nove pontos ancorada em cinco níveis de influência.

Num estudo anterior (Onofre, 1991, Onofre & Carreiro da Costa, 1994,

1995) tivemos oportunidade de utilizar um questionário elaborado de forma a

procurar respeitar a especificidade da análise do sentimento de auto-eficácia

dos professores relativamente â implementagão dos procedimentos de ensino

conotados pela investigagão com um ensino eficaz70. Os itens reportam-se a

70 Cf. ponto 2.3 do capltulo 2 da parte 2 (metodologia) para esclarecimento de pormenores do questionário.
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procedimentos do professor em quatro dimensôes de intervengão pedagôgica

habitualmente identificadas pela investigagão em ensino: instrugão,

organizagão, disciplina e clima. Neste trabalho, tivemos oportunidade de

constatar que os professores apresentavam diferentes níveis de sentimento de

auto-eficácia nas diferentes fungôes de ensino. Por exemplo, o sentimento de

auto-eficácia evidenciado na condugão das aprendizagens dos alunos revelou-

se mais baixo que aquele que os professores denunciaram para o

enquadramento de problemas de disciplina ou de clima de aula, e este mais

baixo que o revelado na condugão e gestão da aula. Nestes resultados

pudemos ainda constatar que os professores manifestam, relativamente a

cada uma das dimensôes de intervengão pedagogica considerada, diferentes

perfis de auto-eficácia, o que nem sempre foi coincidente com o sentimento

geral de auto-eficácia que também tivemos oportunidade de analisar.

Para a compreensão do papel do contexto no desenvolvimento e

manutengão do sentimento de eficácia dos professores, seria igualmente

desejável que, âs tradicionais metodologias extensivas e dedutivas, se viessem

acrescentar formas intensivas e indutivas de tratar o conceito. Por exemplo, o

desenvolvimento da escala de eficácia dos professores de Gibson foi baseada

num conjunto informagôes recolhidas através da utilizagão de entrevistas junto

de 90 professores, a partir das quais foram sendo apurados os 30 itens que

resultaram no seu formato final (Gibson & Brown, 1982, apud Gibson &

Dembo, 1984).

Ashton & Webb (1986) também desenvolveram um trabalho baseado na

utilizagão da entrevista e observagão etnográfica, acompanhando duas escolas

durante dois anos, em que os autores tiveram a oportunidade de confirmar que

a eficácia do professor era específica da situagão.

Anderson et al. (1988), utilizaram uma metodologia mista, combinando o

recurso å escala de eficácia do professor com entrevistas semi-estruturadas

que Ihes permitiram identificar a perspectiva dos professores sobre as

condicionantes contextuais do seu sentimento de eficácia. Os autores tiveram

ainda a oportunidade de constatar que o sentimento de eficácia pessoal que os
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professores revelavam durante a entrevista era mais baixo do aquele que

tinham registado nas suas respostas ao questionário, sucedendo o inverso em

relagão å eficácia geral. Apesar dos autores atribuírem este efeito å modéstia e

â auto-consciência manifestada pelos professores no ambiente de entrevista,

este dado constata a vantagem da complementaridade das metodologias de

estudo do constructo.

No estudo a que acima nos referimos (Onofre, 1991; Onofre & Carreiro da

Costa, 1996) tivemos igualmente a oportunidade de constatar a vantagem da

utilizagão combinada das metodologias extensiva e intensiva no estudo da

auto-eficácia, o que nos permitiu aprofundar algumas características

contextuais e pessoais do sentimento de eficácia expresso pelos professores

de educagão física.

Ainda nesta área disciplinar, Smyth (1995) desenvolveu um estudo

multicaso intensivo, com recurso ås entrevistas e análise de conteúdo

temática, o que Ihe permitiu identificar os factores (entre os quais o sentimento

de auto-eficácia) que os professores-estudantes consideravam condicionar o

seu ensino e desenvolvimento profissional.

Os estudos que acabámos de referenciar e outros que a seguir

acrescentaremos têm permitido delimitar a importância do constructo de

eficácia do professor como uma área decisiva
de estudo do ensino.

3. PRINCIPAIS RESULTADOS DOS ESTUDOS SOBRE a Eficácia do

Professor

Na síntese que se segue
incluímos os estudos que se reportaram â eficácia

do professor, independentemente
das diferengas do significado subjacente ao

conceito, e do processo adoptado para a sua análise. Fizémo-lo, não porque

os assumamos como equivalentes na sua relevância para o nosso trabalho,

mas porque, num
momento ainda inicial da histôria deste conceito, importava

reportar o valor de todos os contributos para o seu desenvolvimento e

consolidagão. Teremos,
no entanto, a oportunidade de ressalvar as dimensôes

do constructo que em cada um foram consideradas e o nível de generalidade e

de contextualizagão assumido
na análise.

233



Uma palavra prévia para justificar também
a preponderância da referência a

estudos internacionais e realizados noutras áreas disciplinares. A consulta

sistemática âs principais bases de dados nacionais e internacionais, aos

periôdicos da especialidade e o nosso conhecimento pessoal, apenas nos

permitiu identificar um reduzido número de trabalhos realizados em Portugal ou

na área da educagão física sobre esta temática, o que, desde logo, revela a

escassez de produgão da investigagão realizada
em ambos os domínios.

Independentemente da linha de orientagão assumida, a generalidade dos

estudos sobre a eficácia do professor têm permitido revelar de uma forma,

diríamos, quase unânime, a sua associagão (e das suas dimensôes) com

factores de diferentes domínios da vida pedagôgica.

Estes factores podem repartir-se por diferentes níveis de participagão

(Ashton, 1985), que vão desde o microsistema da relagão pedagôgica até ao

macrosistema das instituigôes econômicas, políticas legais e educacionais que

têm impacto no pensamento e acgão dos professores.

3.1 A Eficácia do Professor e os Factores da Relagão

Pedagôgica

Ao nível da relagão pedagôgica, a eficácia do professor tem sido analisada

na sua relagão com três tipos de aspectos: a) com os resultados de

aprendizagem e outras características dos alunos; b) com a intervengão

pedagôgica do professor; e c) com outras características dos professores,

nomeadamente as suas crengas e conhecimento, a sua atitude face â

profissão e ao ensino e os seus estados emocionais.

3.1.1 A Eficácia do Professor e as Características da Prestacão dos

Alunos

No que diz respeito â relagão entre o sentimento de eficácia do professor e

as características dos alunos, os estudos têm chegado a resultados que,

embora evidenciem a tendência para uma influência positiva do primeiro sobre

as segundas (Woolfolk, Rosoff & Hoy 1990), revelam também a necessidade
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de esclarecimento desta relagão, nomeadamente quanto ao efeito particular de

cada uma das duas dimensôes - eficácia geral e eficácia pessoal.

Como tivemos oportunidade de referir, Armor et al. (1976) e Berman at al.

(1977), conduziram os primeiros estudos que verificaram o poder da variável

da eficácia do professor sobre as aprendizagens dos alunos. Não obstante a

consistência dos seus resultados, o processo de medida utilizado não permitiu

diferenciar o valor independente de cada uma das dimensôes do constructo,

facto que poderá estar na origem de algumas divergências de resultados com

estudos posteriores que realizaram esta análise, que consideraram a relagão

entre cada uma das dimensôes separadamente e os resultados de

aprendizagem dos alunos.

Com efeito, estudando o impacto da eficácia do professor nos resultados de

aprendizagem de alunos do ensino secundário nas áreas da língua materna,

da matemática e da leitura, Ashton & Webb (1986) verificaram que as duas

dimensôes da eficácia do professor tinham um contributo distinto para cada

uma das áreas disciplinares. Para além de nenhuma se relacionar

positivamente com a aprendizagem da leitura, a eficácia geral apenas

manifestou um impacto significativo na aprendizagem da matemática e eficácia

pessoal na aprendizagem da língua materna.

Sem se referenciarem a conteúdos particulares, Moore & Elseman (1992,

apud Tschannen-Moran et al., 1998) também observaram que os alunos dos

professores com uma elevada expectativa de eficácia geral obtinham melhores

resultados académicos que os alunos dos restantes professores. Resultado

que contrasta com as conclusôes de Anderson et al. (1988), que não

registaram qualquer relagão entre os resultados da dimensão de eficácia geral

e as aprendizagens dos alunos,
mas sim uma forte relagão entre estes efeitos

e o sentimento de eficácia pessoal dos professores. No entanto, Ross (1992)

confirmou o efeito de ambas as dimensôes, embora tenha verificado que a

influência da dimensão da eficácia pessoal do professor era menos evidente

oue a da dimensão da eficácia geral
do ensino.
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Anderson et al. (1988) tiveram ainda a oportunidade de constatar que os

efeitos do sentimento de eficácia dos professores não se restringia aos

resultados de aprendizagem dos alunos, influenciando também a sua atitude

face ao processo de formagão. Os autores verificaram que, ao longo de um

ano lectivo, os alunos dos professores que manifestaram um sentimento de

eficácia mais elevado, revelavam também o reforgo do seu sentimento de

capacidade relativamente ås tarefas de aprendizagem. Ashton (1985)

observou que os alunos dos professores com um sentimento mais elevado de

eficácia pessoal revelavam maior confianga na aprendizagem e eram capazes

de elogiar os colegas. Ao contrário, os alunos dos professores com uma

eficácia pessoal mais baixa revelavam um maior receio face ås aprendizagens

e uma apatia superior. O nível de implicância entre os alunos destes

professores era também mais elevado.

Esta influência parece ainda ser extensível a outras características dos

alunos. Analisando as repercussôes da eficácia do professor sobre as atitudes

dos alunos face å escola, Woolfolk et al. (1990) verificaram que, quanto maior

o nível de expectativa de eficácia geral dos professores, maior era o interesse

que os alunos tinham pela escola e maior era a importância que atribuiam ao

que aprendiam. Para além disso, estes alunos também realizavam avaliagôes

mais positivas dos seus professores do que os alunos de professores que

apresentam um nível mais baixo de percepgão de eficácia geral.

Midgley, Feldaufer & Eccles (1989) realizaram um dos trabalhos mais

ilustrativos dos efeitos do sentimento de eficácia dos professores nas

percepgôes dos alunos face å aprendizagem. As autoras analisaram as

alteragôes das percepgôes dos alunos face â aprendizagem da matemática

(percepgão de competência na matéria, expectativa face âs realizagôes futuras

e sentimento de dificuldade na disciplina), ao longo do tempo (entre dois anos

lectivos consecutivos e ao longo de cada um deles), em fungão das alteragôes

verificadas nos sentimentos de auto-eficácia dos seus professores. Entre as

diferentes conclusôes a que chegaram, reportaram o facto de serem os alunos

dos professores com maior eficácia pessoal os que mais acreditavam na sua

competência e possuiam expectativas mais elevadas em relagão ås futuras
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aprendizagens. Os alunos dos professores que, ao longo do ano, reduziram o

seu sentimento de eficácia, alteraram para valores mais negativos os três tipos

de percepgôes estudados. Constataram também o mesmo efeito nos alunos

que, ao transitarem de ano, mudaram de um professor com um sentimento

mais elevado de auto-eficácia para um professor com um sentimento mais

baixo, enquanto que os alunos que se mantiveram com professores com

elevada eficácia não revelaram alteragôes tão substantivas nas suas

percepgôes. Finalmente, estas autoras puderam ainda observar que o efeito da

redugão do sentimento de capacidade pessoal dos professores tinha maiores

repercussôes nos alunos com maiores dificuldades do que nos alunos mais

capazes.

Ross (1995) referindo-se aos dois argumentos habitualmente utilizados para

explicar a influência da eficácia do professor nos alunos - a eficácia do

professor tem um efeito sobre o nível de aspiragôes dos professores e isso

reflecte-se na sua prática com os alunos; ou a eficácia do professor reflecte-se

no nível de exigência junto dos alunos - refere que deveria ser considerado

um terceiro argumento, segundo o qual seria o sucesso alcangado pelos

alunos que produziria um aumento do sentimento de eficácia dos professores.

Com efeito, embora, maioritariamente, a investigagão posicione as

características dos alunos na dependência da eficácia do professor, parece

existirem razôes para aceitar que esta relagão também se pode dar no sentido

inverso. A este propôsito, Smylie (1988) constatou que as características da

prestagão dos alunos também influenciava a formagão do sentimento pessoal

de eficácia do professor.

3.1 .2 A Eficácia do Professor e a Actividade de Ensino

A relagão entre a eficácia do professor e a qualidade da actividade de

ensino do professortem sido claramente demonstrada.

Gibson & Dembo (1984) constataram que os professores que manifestavam

um sentimento de eficácia mais elevado apresentavam padrôes de intervengão

em ensino qualitativamente melhores, ocupando mais tempo da sua
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intervengão no acompanhamento sistemático âs actividades práticas de

aprendizagem, utilizando com maior frequência o feedback pedagôgico,

revelando menor criticismo na reacgão âs dificuldades
dos alunos e uma maior

persistência na resolugão das situagôes de insucesso que se manifestaram.

Estes autores também verificaram a existência de diferengas relativamente â

implementagão de modelos organizativos pelos professores com uma alta e

baixa percepgão de eficácia. Os primeiros tendiam a utilizar durante mais

tempo e com maior facilidade formas combinadas de organizagão de trabalho,

envolvendo o trabalho colectivo com toda a turma e um trabalho de controlo

individual da aprendizagem, enquanto os segundos privilegiavam uma

instrugão para os pequenos grupos. Os primeiros também despenderam

menos tempo em tarefas organizativas e actividades não-académicas.

No mesmo sentido, Ashton & Webb (1986) observaram que os professores

com um sentimento mais elevado de eficácia revelavam uma maior confianga

na possibilidade de os alunos mais fracos aprenderem, enfatizavam mais a

importância do ensino e da aprendizagem dos alunos, assumiam uma relagão

mais calorosa e encorajadora e manifestavam mais interesse pelas suas

realizagôes individuais.

A relagão entre a generalidade dos comportamentos de ensino e a medida

geral do sentimento de eficácia foi igualmente observada por Saklofske et al.,

(1988) em professores em formagão, durante o período de estágio. Contudo,

quando analisaram particularmente a relagão entre cada dimensão da eficácia

do professor e a sua actividade de ensino, estes autores verificaram que a

percepgão da eficácia geral não estabelecia nenhuma relagão significativa com

os comportamentos do professor, enquanto que o sentimento pessoal de

eficácia revelava associagôes positivas com a qualidade dos comportamentos

de apresentagão das actividades, gestão dos comportamentos, e com o

questionamento utilizado pelos professores.

Um dos aspectos enfatizados pela investigagão, relativamente aos

comportamentos de ensino dos professores com uma percepgão de eficácia

mais baixa, é a sua maior dificuldade no relacionamento com os alunos.
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Ashton et al. (1982; apud Tschannen-Moran et al., 1998) estudaram esta

associagão, e verificaram que os professores que revelavam um valor global

de eficácia elevado, utilizavam menos interacgôes afectivas negativas. Ashton

(1985) verificou que os professores mais eficazes assumiam uma relagão

afectiva mais positiva com os alunos, aceitando-os melhor, dando-lhes mais

apoio e manifestando maior tolerância aos desafios e discordâncias que

manifestavam nas aulas. Foram também estes professores que criaram um

envolvimento mais positivo de aprendizagem, manifestaram uma atengão mais

cuidada a todos os alunos e que mais encorajaram o seu entusiasmo na

aprendizagem. Ashton & Webb (1986) também verificaram que os professores

com índices mais baixos de percepgão de eficácia actuavam junto dos seus

alunos recorrendo âs diferengas de estatuto para impor a sua autoridade na

aula, em vez de o fazerem através do seu estilo de ensino. No apoio aos

alunos, estes professores preteriam os alunos que revelavam mais dificuldades

em favor dos que se mostravam mais capazes e, na gestão do seu

comportamento, reagiam ironizando-os ou isolando-os do resto dos colegas.

Melby (1995, apud Bandura, 1997) demonstrou que estes professores

incorriam em muitos problemas na aula, manifestando estados de elevada

tensão emocional ao lidar com os comportamentos de indisciplina dos alunos,

aos quais reagiam de forma restritiva e punitiva, interessando-se mais pela

transmissão da matéria de ensino do que pelo seu impacto no

desenvolvimento dos alunos. Bandura (1997) confirma esta ideia, referindo que

os professores que acreditam francamente na eficácia do seu ensino parecem

recorrer a processos persuasivos, mais do que a meios autoritários de controlo

dos alunos, procurando promover o desenvolvimento do seu interesse

intrínseco e o seu auto-empenhamento académico.

Há também indicagôes de que os efeitos positivos da eficácia do professor

sobre o ensino não se restringem â fase interactiva. Para além da clareza e

entusiasmo no ensino dos professores com uma expectativa de eficácia

pessoal mais elevada, Allinder (1994) observou que estes demonstravam

melhores níveis de organizagão e planeamento da actividade de ensino. No

mesmo sentido, Ashton (1984) verificou que os professores com um
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sentimento de eficácia mais elevado revelavam maiores preocupagôes no

planeamento, definiam objectivos para o trabalho que realizavam e

identificavam estratégias para os alcangar.

Os resultados que vimos referindo para o ensino em geral, também se

aplicam ao ensino de conteúdos particulares. Riggs (1995, apud Tschannen-

Moran et al., 1998) verificou que os professores que revelaram um sentimento

de auto-eficácia mais baixo, despenderam menos tempo a ensinar conteúdos

específicos de ciências, ao mesmo tempo que utilizavam preferencialmente

uma estratégia de ensino centrada na análise de textos, em contraste com

outras formas mais específicas de formagão. Outros estudos observaram que

os professores que apresentaram um sentimento pessoal de eficácia no ensino

das ciências (personal science teaching efficacy) mais elevado, revelavam uma

prestagão geral em ensino melhor, e dedicavam mais tempo ao tratamento de

conteúdos específicos da disciplina (Tschannen-Moran et al., 1998). O

sentimento de eficácia geral das ciências (teaching science outcome

expectancies) também se revelou directamente associado â qualidade do

ensino das ciências (Enochs et al., 1995).

No domínio da educagão física, Schempp (1986) verificou que os

professores-estudantes que revelavam uma crenga maior na sua capacidade

(auto-eficácia) conseguiam controlar melhor as suas turmas e eram mais

eficazes na promogão das aprendizagens do que aqueles que revelavam uma

crenga mais baixa nas suas capacidades.

3.1.3 O Sentimento de Eficácia e outros Factores Psicolôgicos do
Professor

Na sua qualidade de variável cognitiva e motivacional, a eficácia do

professor está igualmente relacionada com outras variáveis intra-individuais

(within teacher variables), dimensôes do processo psicolôgico do professor

associado â actividade de ensino. Entre estas variáveis, têm sido consideradas

outras crengas e percepgôes, o conhecimento do professor, as suas atitudes

face ao ensino e å profissão, e os estados emocionais dos professores.
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No domínio das crengas, Woolfolk e Hoy (1990) estudaram a relagão entre o

sentimento de eficácia dos professores-estudantes e três outros constructos do

controlo dos professores: a ideologia de controlo dos alunos e as suas

orientagôes burocráticas e motivacionais. Relativamente â ideologia do

controlo dos alunos, os resultados do estudo indicaram que a expectativa de

eficácia geral se encontrava relacionada com uma orientagão mais humanista,

por contraponto â orientagão para a custôdia (custodial orientation). A

expectativa de eficácia pessoal revelou-se também inversamente relacionada

com uma orientagão para o controlo extrínseco da motivagão dos alunos na

base de sangôes negativas (reveladora de uma visão pessimista da motivagão
dos alunos) e com uma orientagão burocrática, isto é, uma visão de que o

desenvolvimento das atitudes, dos valores e dos comportamentos deverá ser

realizada de uma forma impessoal, seguindo as regras rígidas e estritas do

comportamento na aula impostas externamente.

Woolfolk, Rosoff & Hoy (1990) confirmaram a relagão positiva entre ambas

as dimensôes da eficácia do professor com uma orientagão humanista dos

professores. Estes autores também encontraram uma relagão positiva entre

um valor mais elevado da dimensão de eficácia geral e uma perspectiva de

controlo da motivagão dos alunos pela sua responsabilizagão e autonomia.

Agne, Greenwood & Miller (1994) realizaram um estudo em que

compararam professores peritos com outros professores relativamente a várias

crengas: a eficácia do professor, o locus de controlo e a ideologia de controlo

dos alunos. Considerando o conjunto de todos os professores, os resultados

revelaram um relagão directa muito elevada entre os três constructos. Quanto

ås diferengas entre os dois grupos, os professores peritos assumiram uma

orientagão mais humanista no controlo dos alunos, por oposigão a uma

orientagão para a custôdia, um sentimento de eficácia mais elevado, e uma

orientagão mais interna na atribuigão causal aos resultados dos alunos. De

acordo com Agne (1999) estas características marcam uma orientagão dos

professores para encararem o ensino como uma processo de caring (e.g.,

confianga, aceitagão, respeito democrático, não punitivo, não moralista e auto-

disciplinado):
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"Caring is the orientation of those who tend to express a^M^srf^
and who are internal in their locus of control (...) who jare

usuaNy beheve that hey

are personally capable of attending
to another and makmg the difference. (1 U)

Com outro enfoque, Anderson e al. (1988) estudaram
a relagão entre o

sentimento de eficácia dos professores e a sua orientagão filosôfica pessoal,

as suas convicgôes acerca dos propôsitos da escola, e de como assumiam o

seu papel como professores. A partir das suas respostas, os autores

classificaram os professores relativamente â coerência da sua orientagão

filosôfica, correspondendo-a depois com uma posigão filosôfica particular,

tendo verificado que existia uma tendência para os professores com um

sentimento de eficácia mais elevado apresentarem uma orientagão filosôfica

mais coerente e coincidente com a tendência do pragmatismo filosôfico. De

acordo com os autores, o sentido prático desta orientagão estaria relacionado

com o facto de os professores se sentirem preparados para realizar o ensino,
o

que os levou a colocar a hipôtese de que o sentimento de capacidade dos

professores seria favorecido pelo seu conhecimento, ou seja, pelo repertôrio

de técnicas e habilidades de ensino, cuja eficácia já haviam testado.

No domínio das percepgôes sobre as potencialidades de aprendizagem
dos

alunos e do seu nível de sucesso, Ashton (1984) observou que os professores

com um nível mais elevado de eficácia revelavam, simultaneamente, uma

maior expectativa de sucesso e um sentimento de responsabilidade mais

elevado face âs aprendizagens dos alunos. Os professores com uma

percepgão mais baixa de eficácia tendiam a revelar expectativas de insucesso

face âs aprendizagens dos alunos e a atribuir aos prôprios a responsabilidade

pelo seu fracasso.

A relagão entre a eficácia do professor e as suas crengas também tem sido

verificada em estudos focados em áreas disciplinares específicas.

Num estudo anterior (Onofre, 1991; Onofre e Carreiro da Costa, 1994, 1995)

tivemos a oportunidade de constatar esta mesma relagão para o ensino da

educagão física. Com efeito, quando analisámos a correspondência entre o

sentimento de auto-eficácia dos professores de educagão física e o seu

conhecimento pedagôgico, constatámos que aqueles professores que
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manifestaram um sentimento de auto-eficácia mais elevado reflectiam uma

cultura técnica mais consistente e adequada aos problemas de intervengão

pedagôgica. Estes professores apresentavam um conjunto de solugôes

técnicas mais adequadas e versáteis para implementar situagôes de ensino

que a investigagão havia conotado com um ensino eficaz. Nos professores que

exibiram um sentimento de auto-eficácia mais baixo, esta cultura era mais

pobre e menos consistente.

Neste estudo, também observámos que os professores com maior valor de

auto-eficácia apresentaram um perfil atribucional interno para o sentimento de

eficácia, isto é, encontravam em si prôprios - no seu conhecimento ou

características da sua intervengão pedagôgica - as razôes para as facilidades

ou dificuldades que percepcionavam nas situagôes educativas. Nos

professores com uma auto-eficácia baixa encontrámos dois perfis

atribucionais, um tendencialmente interno e outro externo - em que o nível de

dificuldade das situagôes de ensino era atribuído a características actuais dos

alunos ou do seu passado e a factores de ordem familiar. Neste grupo, os

professores com uma orientagão interna revelaram uma "cultura técnica" mais

rica e consistente que os restantes.

Um estudo realizado no ensino das ciências revelou que os professores com

uma percepgão de eficácia mais elevada manisfestavam uma orientagão mais

humanista no controlo da classe (Enochs et al., 1995).

Ross, Cousins & Gadalla (1996) estudaram a relagão entre a percepgão de

eficácia pessoal e outros três tipos de percepgôes dos professores sobre as

turmas que ensinavam: o seu nível de preparagão para ensinar a turma, o seu

sucesso anterior no ensino da turma, e o nível do empenhamento dos alunos

da turma. Este autores puderam constatar que o sentimento de eficácia dos

professores da área disciplinar da matemática e das ciências estava

positivamente associado â forma como percepcionavam o seu nível de

preparagão e de empenhamento da turma, enquanto que no caso da área da

língua e ciências sociais aquele sentimento
estava associado å percepgão que

os professores tinham relativamente ao sucesso anterior no ensino da turma.
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Neste trabalho, o autores puderam evidenciar a complexidade da relagão

entre a eficácia pessoal do professor e as suas percepgôes, revelando
a forma

como são condicionadas pela inter-influência com outras percepgôes e com

variáveis demográficas71. Assim, os professores em que o sentimento de

eficácia pessoal se associava â percepgão sobre o sucesso do trabalho com a

turma, não desvalorizavam a utilizagão dos métodos de ensino tradicionais, e

eram sobretudo professoras com uma elevada habilitagão académica

(mestrado). Os professores que associavam a auto-eficácia â sua preparagão

para o ensino, desvalorizavam a utilizagão de métodos de ensino e de

avaliagão tradicionais, eram sobretudo do género masculino e professores com

mais experiência. Os professores que relacionaram o seu sentimento de

eficácia pessoal com o empenhamento dos alunos, eram também aqueles que

valorizavam a utilizagão de métodos de ensino não-tradicionais -

que suscitam

maior participagão dos alunos -, percepcionavam o clima da sua escola como

orientado para a aprendizagem, e possuíam maior habilitagão académica.

Segundo os autores, este quadro de resultados evidencia a forma como a

relagão entre as variáveis intra-individuais e o sentimento de eficácia pessoal

são mediatizadas por outras variáveis, como as características dos

professores.

Quando estudaram a relagão entre a percepgão de eficácia dos professores

e as orientagôes dos professores face â gestão da comportamentos na turma,

Emmer (1990, apud Tschannen-Moran et al., 1998) e Emmer & Hickman

(1990, apud Tschannen-Moran et al., 1998) verificaram que ambas as

dimensôes de eficácia se mostraram correlacionadas directamente com a

preferência pela utilizagão de estratégias positivas de gestão da classe, não se

observando relagôes significativas com a preferência pela utilizagão de

estratégias remediativas (e.g., castigos).

71 Cf. pontos seguintes
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Para além de se encontrar associado ås suas crengas, o sentimento de

eficácia do professor tem sido apresentado como altamente relacionado com o

sentimento de dedicagão (commitment72) dos professores å profissão. Ao

questionar os professores com diferentes níveis de auto-eficácia sobre se

voltariam a escolher a profissão de professor, Colardaci (1992) verificou que

um elevado sentimento de eficácia geral e de eficácia pessoal constituíam

poderosos preditores do sentimento de pertenga e desejo dos professores em

continuarem ligados a esta actividade. Esta característica, que no estudo de

Colardaci (1992) foi observada nos professores em servigo em ciclos de

escolaridade elementares e intermédios, foi igualmente registada para o caso

dos professores que estavam em formagão (prospective teachers) (Evans &

Tribble, 1986; Housego, 1992) e no âmbito da educagão especial (Colardaci &

Breton, 1997), onde se verificou que os professores que estavam mais

satisfeitos com a sua actividade profissional eram os que revelavam um

sentimento mais elevado de eficácia. Glikman & Tamashiro (1982) também já

haviam evidenciado esta relagão quando, ao compararem o sentimento de

eficácia de professores que haviam abandonado o ensino com o sentimento de

eficácia dos professores no activo, verificaram que os primeiros revelavam um

sentimento de eficácia significativamente mais baixo que os segundos,

nomeadamente quando se comparavam os professores em início de carreira.

Ashton (1984) verificou que os professores com um sentimento de eficácia

mais elevado evidenciavam um sentimento de maior bem estar em relagão â

actividade, a si prôprios e aos alunos, ao mesmo tempo que valorizavam mais

a importância da actividade de ensino para a formagão dos alunos. Os

professores com menor valor de eficácia referiam ter menor satisfagão com o

seu trabalho e um sentimento mais elevado de frustragão.

A relagão entre a eficácia dos professores e a sua atitude face ås

características dos modelos institucionais para a educagão de alunos

72 "...teacher's degrcc of psychological attachment to the teaching professlon" (Colardaci, 1992, 223)
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considerados mais difíceis, nomeadamente no fôrum da educagão especial,

também tem revelado diferengas entre os professores
com diferentes níveis de

percepgão de eficácia. Neste sentido,
vários estudos têm podido confirmar que

uma maior aceitagão da integragão de criangas com necessidades educativas

específicas no ensino regular é um apanágio da atitude dos professores com

uma expectativa de eficácia mais elevada (Meijer & Foster, 1988; Podell &

Soodak, 1993; Soodak & Podell, 1993).

Um outro aspecto que tem merecido grande parte da atengão dos

investigadores é o estudo da relagão entre o sentimento de eficácia dos

professores e o seu stress .

Os resultados do estudo de Agne et al. (1994), em que os autores

analisaram a relagão entre a eficácia do professor e o seu stress, concluindo

que entre ambos não se revelou nenhuma associagão significativa são,

provavelmente, uma excepgão â constatagão da ligagão entre estas duas

variáveis. Com efeito, Ashton, Webb & Doda, (1983, apud Greenwood et al.,

1990), verificaram que os professores com uma elevada percepgão da eficácia

geral e uma eficácia pessoal baixa, experimentavam uma baixa auto-estima e

um elevado stress, enquanto aqueles que tinha uma baixa expectativa

relativamente âs duas dimensôes da eficácia do professor experimentavam

menos stress.

Greenwood et al. (1990) estudaram a relagão entre o sentido de eficácia e o

stress manifesto pelos professores, revelando diferengas significativas entre os

dois grupos extremos de nível de eficácia (o grupo dos professores que

acreditavam nas suas prôprias capacidades e no poder do ensino para

influenciar as aprendizagens dos alunos e o grupo daqueles que revelavam um

sentimento de eficácia baixo nas duas dimensôes). Os professores do primeiro

grupo demonstraram valores mais baixos de tensão relativamente a três de

73 Esta variável foi considerada por alguns autores como uma crenca dos professores (Agne et al., 1994), contudo, pela especificidade da sua

relaîâo com a esfera emocional/fisiolôgica do comportamento humano (cf. fontes da auto-eficâcia), preferimos distinguir a sua análise
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várias dimensôes do stress estudadas: o comportamento dos alunos; os

sintomas emocionais/psicolôgicos e as técnicas de gestão do stress.

Parkay et al. (1988) também verificaram que menores índices de stress em

vários domínios da fungão do professor, como a relagão com os alunos, com

os ôrgãos de gestão e com os pais, estavam associados a índices mais

elevados do valor global da eficácia do professor.

No domínio da Educagão Física, Paese & Zinkgrak (1991) estudaram o grau

de associagão entre as duas dimensôes da percepgão de eficácia de

professores-estudantes e várias dimensôes do seu stress profissional. A

dimensão da eficácia pessoal dos professores revelou-se inversa e

significativamente correlacionada com três dimensôes do seu stress,

nomeadamente com o nível de percepgão da ambiguidade das fungôes que

tinham que desempenhar, a percepgão sobre a sobrecarga ou exigência

imposta pelo desempenho dessas fungôes e os sintomas de mal-estar dos

professores. A percepgão de eficácia pessoal esteve ainda associada

positivamente com o sentimento de preparagão que os professores revelaram

para desempenhar as fungôes que Ihes eram atribuídas e com o grau de

satisfagão dos professores para com o exercício profissional. O sentimento de

eficácia geral revelou uma correlagão inversa significativa com a dimensão da

sobrecarga das tarefas impostas pela fungão profissional, com o nível de

satisfagão profissional e com o sentimento de mal-estar dos professores.

3.2 A Eficácia do Professor e o Contexto da Relagão

Pedagôgica

Entre os elementos do contexto relacionados com a percepgão da eficácia

do professor têm sido reportadas duas ordens de factores: a) os que se

referem âs circunstâncias da intervengão do professor; e b) os que se reportam

â sua formagão.

3.2.1 A Eficácia do Professor e as Circunstâncias do Ensino

Muitos dos factores contextuais que implicam com a percepgão de eficácia

foram já referidos ao longo deste texto. Como pudemos observar estes
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factores repartem-se entre o nível mais geral, referente âs características

estruturais e funcionais dos estabelecimentos educativos, e o nível mais

imediato e particular da sala de aula.

Relativamente a este último grupo, tivémos oportunidade de refenr a

importância dos conteúdos de ensino. Um dos aspectos mais relevantes

associados aos conteúdos de ensino tem que ver com a influência do interesse

e gosto do professor pela matéria de ensino sobre o seu
sentimento de eficácia

no ensino das respectivas matérias. Em vários estudos, o sentimento pessoal

de eficácia no ensino das ciências revelou-se associado â relevância que os

professores dão a esta área disciplinar (Lucas, Ginns, Tulip & Watters, 1993;

Watters & Ginns, 1995, apud Tschannen-Moran et al., 1998) e ao gosto dos

professores pelas actividades que aí se desenvolvem (Watters & Ginns, 1995,

apud Tschannen-Moran et al., 1998). Comparando a eficácia do professor no

ensino das ciências e da química, Rubeck & Enochs (1991,apud Tschannen-

Moran et al., 1998) observaram igualmente que, quando era mais elevado no

ensino das ciências, aquele sentimento se encontrava correlacionado com a

preferência por ensinar este conteúdo, ao mesmo tempo que a química era a

matéria preferida entre os professores com um elevado sentimento de eficácia

no ensino deste conteúdo.

Alguns dados têm apontado para o facto de várias características dos

prôprios professores e dos alunos evidenciarem relagôes com a eficácia do

professor. No âmbito do ensino especial, Colardaci & Breton (1997) verificaram

que os professores do género feminino eram os que revelavam um sentimento

mais elevado de eficácia. Housego (1992) confirmou esta tendência em

professores-estudantes envolvidos nesta e noutras especialidades de

formagão. Em quatro momentos ao longo do curso em que o autor mediu o

sentimento de eficácia dos professores femininos e masculinos, as professoras

revelaram sempre um sentimento de capacidade mais elevado. Em Portugal

(Neto, Barros & Barros, 1991) confirmaram este resultado para professores de

vários grupos disciplinares e níveis de escolaridade, mas apenas para a

dimensão do sentimento de eficácia pessoal. Taylor & Tashakkori (1995),

estudaram a relagão entre o género dos professores e a sua eficácia pessoal
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numa amostra de 9987 sujeitos, e também tiveram oportunidade de confirmar

que as professoras revelavam uma percepgão da sua capacidade de ensino

maior que os professores.

Relativamente a professores-estudantes de educagão física, Paese e

Zinkgraf (1991) não encontraram uma relagão significativa entre o género dos

professores e ambas as dimensôes de eficácia do professor, verificando que o

mesmo sucedia relativamente å experiência anterior de ensino dos

professores.

As conclusôes sobre as relagôes entre o sentimento de eficácia dos

professores e a sua experiência de ensino apontam no sentido de alguma

controvérsia.

Por exemplo, Pigge & Marso (1993, apud Campbell, 1996) verificaram que

entre os professores-estudantes e os professores em servigo não existiam

diferengas nas duas dimensôes da percepgão de eficácia do professor. Os

autores atribuíram este facto ås características dos professores-estudantes

que, pelo seu idealismo e elevada expectativa de prestagão na aula, tenderiam

a auto-apreciar-se de forma mais positiva. Imants & De Brabender (1996)

confirmaram estes resultados para os professores do ensino elementar.

Contudo, quando cruzaram a variável experiência com o género, verificaram

que os professores do sexo masculino apresentavam o nível mais positivo de

auto-eficácia no nível médio de experiência de ensino (entre os 5 e 9 anos), o

qual descrescia apôs os 10 anos de servigo. Nas professoras o resultado foi

inverso, apresentavam o nível mais baixo de auto-eficácia no escalão

intermédio de experiência, aumentando depois este sentimento.

Campbell (1996) constatou resultados contrários, a partir de um estudo que

envolveu professores norte-americanos e escoceses, no qual observou que a

experiência estava relacionada positivamente com a medida geral de eficácia,

nomeadamente, quando comparou os grupos dos professores entre os 0 e 3

anos e com mais de 10 anos de servigo. No mesmo sentido, Soodak e Podell

(1996) encontraram diferengas entre os professores mais e menos
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experientes, tendo os primeiros revelado um sentimento mais elevado de

eficácia pessoal.

Neto et al. (1991) repartiram os professores por três níveis de experiência

(0-10 anos, 11-20 anos e mais de 20 anos) e verificaram que embora não

existissem diferengas significativas em relagão ås duas dimensôes de eficácia

do professor, se observava uma ligeira tendência para os professores com

mais experiência apresentarem um valor mais elevado de eficácia pessoal.

No entanto, Anderson et al. (1988) e Ghaith & Yaghi (1997) reafirmaram a

constatagão de que a experiência dos professores se correlacionava

negativamente com a percepgão sobre a eficácia geral. Segundo Ghaith &

Yaghi (1997), este resultado poderá significar que, com o passar dos anos, os

professores reduzem a sua crenga no efeito positivo que a actividade de

ensino em geral tem nas aprendizagens do alunos, face ås contingências

extemas. Taylor & Tashakkori (1995) também verificaram que a experiência

dos professores e a sua eficácia pessoal se correlacionavam inversamente.

Uma interpretagão para os diferentes resultados apresentados pelos

estudos que analisaram a relagão entre a experiência e a eficácia do professor,

poderá ser encontrada nos trabalhos de Benz, Bradley, Alderman & Flowers

(1992) e de Onofre, Corvo & Brito (1995), os quais permitiram evidenciar que o

sentimento de capacidade dos professores com diferentes níveis de

experiência variava em fungão da natureza das situagôes de ensino

consideradas. Os primeiros autores compararam o sentimento de capacidade

de professores-estudantes e de professores experientes, tendo constatado que

não existia uma relagão geral e linear entre a experiência e o sentimento de

eficácia dos professores, mas que essa relagão era específica das situagôes

de ensino. Com efeito, os professores menos experientes manifestavam um

sentimento de capacidade superior em situagôes relacionadas com a

promogão da motivagão dos alunos, enquanto os professores mais experientes

eram mais confiantes relativamente a situagôes que envolviam o planeamento

e avaliagão das aulas.
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Na mesma linha de orientagão, a partir de uma análise qualitativa

comparativa dos perfis de auto-eficácia de professores de educagão física com

diferentes níveis de experiência de ensino (Onofre et al., 1995), também

verificámos que, consoante as características das acgôes consideradas,

aqueles apresentavam, simultaneamente, diferengas e semelhangas na forma

de apreciarem a sua capacidade pessoal. Assim, se relativamente ãs situagôes

de organizagão e de promogão de um clima relacional positivo, o sentimento

de capacidade revelado era semelhante entre os dois grupos, relativamente âs

situagôes de disciplina eram os professores mais experientes que sentiam

maior facilidade em actuar.

A idade dos professores é outra das características consideradas como

influentes na eficácia do professor. Campbell (1996) teve a oportunidade de

estudar a relagão entre as duas variáveis, tendo verificado que esta relagão se

tornava positiva quando comparava dois grupos de professores, aqueles que

possuíam uma idade inferior a 25 anos e os professores com mais de quarenta

anos. Colardaci & Berton (1997) secundaram esta conclusão.

As características das turmas com que os professores trabalham é mais um

dos factores de indugão da variagão da sua percepgão de eficácia pessoal.

Raudenbush et al. (1992) analisaram o sentimento de eficácia pessoal dos

professores para ensinarem diferentes turmas e verificaram que os professores

manifestavam maior confianga na sua capacidade de ensino relativamente â

turma em que percepcionavam um elevado empenhamento do alunos. Ross et

al. (1996) confirmaram esta relagão.

Esta relagão parece contudo restringir-se a uma dimensão qualitativa das

características da turma, pois, na área disciplinar da educagão física, Paese &

Zinkgraf (1991) não encontraram relagôes significativas entre o efectivo de

alunos por turma ou o número de turmas por professor e qualquer uma das

dimensôes de eficácia de professores-estudantes.

Outra variável do contexto prôximo da relagão educativa estudada na sua

associagão ao sentimento de eficácia do professor, tem sido o momento do

ano lectivo. Anderson et al. (1988) tiveram a oportunidade de constatar que,
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embora os resultados encontrados para as duas dimensôes de eficácia nos

períodos inicial e final do ano lectivo se manifestassem significativamente

associados, isto é, sem que verificassem variagôes estatisticamente

relevantes, numa análise mais fina e individual era possível observar algumas

modificagôes no comportamento destas variáveis, umas no sentido do

aumento da crenga de eficácia, outras no sentido do seu decréscimo.

Recorrendo â entrevista para analisar as razôes aduzidas pelos professores

para ambas as situagôes, os autores encontraram um argumento comum

relacionado com a expectativa inicial face ås características do comportamento

da turma, a qual havia condicionado um enviesamento da apreciagão inicial

dos professores sobre a sua capacidade de ensino.

Em termos das características estruturais das escolas, o aspecto que parece

mais relacionado com a variagão do sentimento de eficácia do professor é o

nível de escolaridade em que os professores leccionam. Face ao que tem sido

constatado pela investigagão, os professores parecem revelar um sentimento

de eficácia mais baixo nos níveis iniciais de escolaridade, o qual vai,

progressivamente, aumentando nos níveis intermédios, voltando depois a

decair nas etapas de escolaridade mais avangadas (Bandura, 1993). Este facto

pôde ser demonstrado pelos resultados de vários estudos. Ashton & Webb

(1986), que compararam o sentimento de eficácia de professores que

ensinavam em escolas de diferentes níveis de escolaridade (middle schools e

high schools) e verificaram que os professores das escolas de ensino médio

revelavam um sentimento de eficácia mais elevado. Neto et al. (1991)

verificaram que em Portugal os professores do 1° ciclo do ensino básico

assumiam um sentimento de eficácia pessoal mais elevado que os professores

do 2° e 3° ciclos. Greenwood et al. (1990) também verificaram essa relagão

entre professores do 3° e 6° grau de escolaridade, observando que os

primeiros apresentavam um sentimento de eficácia mais elevado.

Em relagão â dimensão funcional da escola, são os aspectos associados ås

características de gestão, clima geral de escola e das relagôes entre

professores que são apresentados como mais determinantes na formagão do

sentimento de eficácia dos professores. O apoio dos responsáveis de gestão
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das escolas no sentido de providenciarem os recursos necessários para o

ensino, facultarem a iniciativa dos professores no seu trabalho lectivo (Hoy &

Woolfolk, 1993) e reforgarem a identidade dos professores para com um

propôsito comum na escola (Webb & Ashton, 1987, apud Tschannen-Moran et

al., 1998; Hipp & Bredenson, 1995), são factores que se reflectem

positivamente em ambas as dimensôes do sentimento de eficácia do

professor.

A importância da eficácia colectiva da escola traduz-se pelos seus efeitos

nas características do funcionamento da escola e sobre o sentimento de

eficácia do professor e, por intermédio destes, sobre os resultados alcangados

pelos alunos (Bandura, 1993, 1997). Por exemplo, nas escolas em que os

professores têm o hábito de trabalhar em conjunto para resolver os problemas

de aprendizagem e de motivagão dos alunos, o nível de sentimento de eficácia

manifesto pelos professores é maior (Bandura, 1993). Isso acontece porque o

corpo docente da escola, colectivamente, se ajuíza com capacidade para

promover o sucesso académico, imbuindo a escola de um clima positivo de

trabalho que tende a perpassar para todos os professores. Este efeito de

contaminagão é particularmente incidente no processo de socializagão dos

professores principiantes (Tschannen-Moran et al., 1998). Smylie (1988)

atribuiu este efeito de contaminagão ås interacgôes que os professores

realizam entre si acerca do ensino, as quais gerariam um sentimento pessoal

de eficácia maior pelo facto de alimentarem o que designou pelas certezas dos

professores em relagão âs práticas (certainty practice). A este propôsito, Taylor

& Tashakkori (1995) demonstraram a importância da percepgão dos

professores sobre a comunicagão com os seus pares na escola para o reforgo

do seu sentimento de eficácia pessoal. Neste trabalho, a eficácia pessoal

revelou-se ainda associada a mais dois aspectos do clima de escola: a

percepgão do professor de que nem a atitude dos alunos, nem outros factores

extemos constituíam obstáculos ao ensino; e a sua percepgão acerca do seu

poder de influência sobre as decisôes
de gestão relacionadas com a política de

disciplina da escola, o agrupamento
dos alunos, o currículo e os programas de

formagão contínua.
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Ashton (1984) também já tinha constatado que os professores de escolas

com um clima mais aberto â sua participagão nas decisôes curriculares e em

que era comum o trabalho em equipa, revelavam um sentimento de

capacidade mais elevado que os professores que trabalhavam num clima de

funcionamento mais tradicíonal. No mesmo sentido, Greenwood et al. (1990)

observaram que os professores manifestavam um sentimento de eficácia

superior nas escolas em que eram organizados em equipas de ensino, face

aos professores das escolas com uma organizagão departamental por

conteúdos.

Outros trabalhos têm permitido considerar o testemunho pessoal e directo

dos professores sobre as determinantes contextuais do seu sentimento de

eficácia. Recorrendo a metodologias intensivas, Ashton (1985) teve a

oportunidade de questionar um grupo de professores sobre as condigôes

institucionais que consideravam afectar negativamente a sua percepgão de

eficácia, e constatou que a insatisfagão com a remuneragão, incerteza acerca

da sua competência, e a falta de autoridade e de apoio dos colegas e da

direcgão da escola se contavam entre os aspectos mais aduzidos. Num

trabalho com o mesmo propôsito, Webb & Ashton (1987, apud Tschannen-

Moran et al., 1998) verificaram que os aspectos mais referidos pelos

professores diziam respeito aos baixos salários, âs exigências do trabalho, ao

baixo estatuto, å falta de reconhecimento e ao isolamento profissional.

Anderson et al. (1988), a partir de uma análise intensiva com recurso â

entrevista, realizaram um estudo com o mesmo objectivo, tendo classificado as

razôes aduzidas pelos professores em quatro grandes categorias de factores

causais: os alunos, o professor, a escola, e a comunidade/família. Puderam

então verificar que aqueles que referiam os factores do professor, eram

indivíduos que revelavam um sentimento de eficácia mais elevado. Entre estes

factores, encontraram alusôes å capacidade do professor de descer ao nível

dos alunos, ao gosto pelos alunos e â sua capacidade de relacionamento com

eles, bem como ao seu entusiasmo e qualidades humanas. Como factores dos

alunos, foram referidos aspectos relacionados com a sua desmotivagão,

limitagôes na aprendizagem, e a realizagão dos objectivos pedagôgicos.
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Questôes associadas âs características da lideranga dos gestores da escola, o

ruído, e as políticas escolares foram alguns dos exemplos recolhidos que

integraram a categoria dos factores da escola. O apoio dos pais, e os

problemas sociais dos alunos ilustraram os factores da comunidade/família.

Numa análise interpretativa sobre as condicionantes â actividade de ensino

de professores-estudantes de educagão física, Smyth (1995) verificou que, em

fungão da ausência de expectativas por parte de outros intervenientes da

escola face å necessidade de um processo curricular concreto nesta disciplina,

os professores relatavam o que a autora designou por "erosão do sentimento

de eficácia". A ausência de um apoio estruturado por parte dos orientadores da

escola no domínio do desenvolvimento de solugôes práticas de ensino que

Ihes permitissem enfrentar os problemas do ensino foi outra das razôes

aduzidas pelos professores para expressarem uma redugão do seu sentimento

de eficácia. Por outro lado ainda, a autora verificou que a continuagão dos

professores nas mesmas escolas e até na profissão, era fortemente

influenciada pela sua habilidade para desenvolver e sustentar algum

sentimento de capacidade no seu trabalho. Com efeito, aqueles professores

que desejavam manter-se na mesma escola, eram os mesmos que haviam

conseguido desenvolver estratégias para ultrapassar os climas sociais e

políticos adversos presentes na cultura de escola. Os professores que

desejavam mudar de escola assumiam uma posigão mais fatalista

relativamente â possibilidade de alterar essas contingências.

Esta autora pôde ainda verificar que a resistência dos professores-

estudantes face âs dificuldades que encontravam na promogão das

aprendizagens dos alunos havia sido determinada pela sua disposigão e

habilidade individuais. Alguns dos professores, ao sentirem a ausência do

necessário apoio e reforgo do envolvimento prôximo, alteraram a orientagão do

seu ensino, no sentido de corresponder ås expectativas implícitas na cultura de

escola face â disciplina, adoptando uma prática de ensino dirigida sobretudo

por objectivos de motivagão dos alunos, deixando de se preocupar

primordialmente com a aprendizagem. Na apreciagão da sua capacidade de
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ensino, estes professores passaram a considerar como critério de eficácia a

qualidade das relagôes interpessoais.

3.2.2 A Formagão e a Eficácia do Professor

O efeito das características da formagão dos professores sobre o seu

sentimento de eficácia é outro dos aspectos que tem sido analisado pela

investigagão.

Esta relagão pôde ser constatada, desde logo, na formagão inicial. Spector

(1990, apud Colardaci, 1992) verificou que, â medida que os estudantes-

professores evoluíam no curso de formagão, o seu sentimento pessoal de

eficácia em relagão ao ensino também ia aumentando, revelando, contudo, um

declínio depois da formagão, facto que, em nosso entender, poderia ser

explicado pelo conhecido efeito de "choque de realidade" (Paese & Zinkgraf,

1991; Veenam, 1989). Smyth (1995) que teve oportunidade de acompanhar o

desencanto destes professores na fase de indugão no ensino, atribui-o â

ausência de uma consciência realista sobre o que é fazer parte de uma

comunidade social e burocrática como é a escola, e â falta de dispositivos que

Ihes permitam compreender a complexidade e a problemática da cultura da

escola e da comunidade, e o seu impacto no trabalho do professor.

Housego (1992) acompanhou um grupo de professores-estudantes durante

dois anos de um curso de formagão e não observou diferengas significativas

no sentimento de eficácia dos professores ao longo do curso, embora

confirmasse o seu declínio nas fases terminais, quando os estudantes

comegavam a ser envolvidos em actividades de estágio (practicum). Contudo,

o autor também constatou que o comportamento das duas dimensôes da

eficácia dos professores não era coincidente, nomeadamente a eficácia

pessoal dos estudantes aumentava significativamente na fase terminal do

curso, enquanto a percepgão de eficácia geral decrescia.

O declínio do sentimento de eficácia dos professores parece inverter-se em

fungão da socializagão académica dos professores. Hoy & Woolfolk (1990, cit
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in. Colardaci, 1992) e Campbell (1996) verificaram que, quanto maioro nível de

pôs-graduagão dos professores, maior a sua percepgão de eficácia pessoal.

Na relagão entre a formagão e a eficácia do professor, a atitude face â

inovagão pedagôgica tem igualmente acolhido a atengão de alguns estudos.

Nestes trabalhos tem sido possível verificar que os professores que revelam

um sentimento de eficácia mais elevado apresentam uma atitude de maior

receptividade â inovagão técnico-pedagôgica. Guskey (1988) constatou que

entre os professores que receberam formagão na "aprendizagem para a

mestria", aqueles que apresentam maiores valores de eficácia tendiam a dar

mais valor a este modelo de ensino como uma inovagão necessária na sua

prática, a achar que esta solugão de ensino era congruente com a sua prática

e que as inovagôes metodolôgicas que introduzia eram fáceis de implementar.

Considerando que as inovagôes suscitadas pelo programa de formagão do

estudo de Guskey eram minimalistas, por serem muito semelhantes âquilo que

habitualmente constituía as práticas quotidianas dos professores, Ghaith &

Yaghi (1997) decidiram replicar o estudo, mas introduzindo como inovagão um

modelo de ensino mais complexo - a aprendizagem cooperativa74. Neste

estudo, os autores analisaram separadamente cada uma das dimensôes de

eficácia do professor e verificaram que era a eficácia pessoal dos professores

que maior relagão apresentava com a sua percepgão da congruência entre a

inovagão e a sua prática de ensino, com o sentimento de facilidade na sua

implementagão, e com a importância dada å sua utilizagão. A eficácia geral do

ensino apenas se revelou significativamente associada ao sentimento de

importância dada å inovagão.

A influência da formagão no sentimento de eficácia dos professores é um

efeito que parece prolongar-se para a qualidade da prática de ensino dos

professores. Smylie (1988) verificou que, apôs um programa de formagão

74 Referente a programas de instrucâo que se baseiam num trabalho de aprendizagem em pequenos grupos organizado para explorar formas

interaiuda entre os alunos. O grande interesse nestes métodos relaciona-se sobretudo com os seus efeitos nas aprendizagens n3o académicas

(Slavin, 1983).
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desenvolvido com o objectivo de aumentar a eficácia da gestão do tempo, os

professores que revelavam um sentimento de eficácia pessoal mais elevado

proporcionavam uma maior percentagem de instrugão interactiva.

Allinder (1994) verificou que, para além da maior disponibilidade para a

experimentagão de novos modos de instrugão (materiais e métodos), os

professores com um sentimento de eficácia pessoal mais elevada revelavam

um maior desejo por encontrar formas mais eficazes de ensinar.

Uma vez mais, os estudos realizados sobre a eficácia do professor no

ensino das ciências corroboraram as conclusôes obtidas no ensino em geral.

Rubeck & Enochs (1991 apud Tschannen-Moran et al., 1998) verificaram que a

eficácia pessoal dos professores no ensino das ciências e da química se

encontrava relacionado com a possibilidade de terem tido uma formagão

baseada em experiências práticas de laboratôrio e experiências concretas de

ensino nestas áreas de conteúdo. Riggs (1995, apud Tschannen-Moran et al.,

1998) observou que os professores aumentavam a crenga nas suas

capacidades e no poder do ensino para alterar as capacidades dos alunos â

medida que aplicavam os métodos aprendidos num curso de formagão sobre o

ensino das ciências. Este efeito foi particularmente incidente na eficácia

pessoal dos professores que, inicialmente, revelavam crengas mais baixas.

No domínio da educagão física, Paese & Zinkgraf (1991) observaram que os

valores do sentimento de eficácia de professores-estudantes obtidos antes e

apôs um período alargado (12 semanas) de experiência de prática de ensino

não revelavam alteragôes significativas. Este facto pode eventualmente ter

ficado a dever-se aos valores elevados que ambas as dimensôes revelaram

nos dois momentos. Para além disso, os autores observaram que a associagão

entre o sentimento de eficácia pessoal e o sentimento de preparagão dos

professores e aquela dimensão de eficácia e a redugão da sua percepgão de

ambiguidade das fungôes profissionais, crescia em fungão da experiência de

ensino. Estes autores verificaram também que a associagão entre o

sentimento de eficácia geral e os níveis mais reduzidos de stress dos

professores perdia significado estatístico do período inicial para o período final
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da formagão, o que os levou a argumentar que teriam sido os efeitos da

socializagão no sistema de ensino que teria reforgado a consciência destes

professores sobre as limitagôes impostas pelas condicionantes externas.

4. Terceira Entrada no Problema: a evidência da

interdependência entre o sentimento de auto-eficácia no

Ensino, o Conhecimento Prático e a Actividade de Ensino do

Professor

A informagão anteriormente exposta conduziu-nos a duas grandes áreas de

reflexão que culminaram na construgão da terceira entrada do problema. Em

primeiro lugar, suscitou-nos o esclarecimento do conceito de eficácia do

professor e dos processos utilizados para a sua análise. Depois, a

necessidade de destacar a complexidade das relagôes mantidas entre o

constructo e um amplo conjunto de factores pedagôgicos, particularmente

aqueles que se reportam ao seu comportamento de ensino e conhecimento

prático.

4.1 Conceptualizagão e Medida da Auto-Eficácia

A intengão de incluir este título no trabalho decorre da necessidade de

esclarecer o ponto de vista seguido relativamente: a) ao conceito da eficácia

do professor; e b) aos processos adoptáveis para o seu estudo.

A discussão sobre o conceito de eficácia do professor permitiu esclarecer: o

significado das duas dimensôes que compôem o constructo, a validade de

conteúdo de ambas e a sua especificidade-generalidade. O significado das

duas dimensôes do constructo é-nos apresentado na literatura de uma forma

difusa, no entrecruzamento de duas áreas teôricas de fundamentagão do

constructo - do locus de controlo e da auto-eficácia -. É um debate que perdura

ao longo da histôria da investigagão sobre a eficácia do professor e da

validagão da sua estrutura bi-factorial.

De acordo com os seus autores, as duas dimensôes propostas pelos

estudos da RAND (Armor et al., 1976; Berman et al., 1977) foram criadas

tendo por fundamento
a teoria do locus de controlo. Contudo, perseguindo a
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analogia com a teoria da auto-eficácia, outros autores - na sequência de

Gibson & Dembo (1984)
- restringiram a aplicagão da teoria do locus de

controlo ao factor da percepgão eficácia geral
- o qual designaram por

expectativa de resultados -, argumentando que o factor restante se
relacionaria

com a percepgão do professor acerca da sua capacidade pessoal para
ensinar

- a auto-eficácia. Esta conceptualizagão foi ainda questionada na sua validade,

argumentando-se que o conteúdo do item da eficácia do professor

representaria a expectativa de eficácia e não uma expectativa de resultados,

logo não deveria considerar-se como um indicador do locus de controlo

(Woolfolk & Hoy, 1990). Por outro lado, outros autores, confirmando as

relagôes causa-efeito pressupostas nos itens, interpretaram a estrutura bi-

factorial do constructo fazendo corresponder a uma das componentes um

locus atribucional interno e ao outro um locus externo (Guskey & Passaro,

1994).

Esta dissensão interpretativa parece-nos dispensável, se, num espírito de

complementaridade e não de mútua exclusão das diferentes propostas,

analisarmos o conteúdo dos itens que têm sido propostos para representar as

duas dimensôes do constructo.

A análise do conteúdo destes itens, coloca, desde logo, algumas

dificuldades â não aceitagão da ideia de que a eles se aplica a teoria do locus

de controlo. Com efeito, conforme a sua redacgão, um valor elevado nestes

itens significa que os professores se revelam crentes, quer na sua capacidade

pessoal, quer na capacidade do ensino em geral, para influenciar as

aprendizagens dos alunos, reconhecendo-se, respectivamente, a si mesmos e

å actividade de ensino em geral como a origem desses efeitos. Ao contrário,

um valor mais baixo em ambas as dimensôes, representa a percepgão de que

nem os prôprios, nem os professores em geral detêm a capacidade para

induzir esses efeitos. Estes dois perfis de expectativas "localizam" o controlo

sobre os efeitos na aprendizagem dos alunos em duas determinantes distintas:

um valor elevado representa uma atribuigão interna, e um valor baixo uma

atribuigão externa.
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Poderíamos então dizer com Greenwood et al. (1990), que, em relagão ao

sentimento de eficácia, os professores com uma elevada expectativa da

eficácia geral ou da eficácia pessoal seriam duplamente internos no locus de

controlo dos efeitos de aprendizagem dos alunos, sendo os professores com

um padrão de eficácia oposto, classificados com um locus de controlo externo.

Não obstante, é igualmente possível que um professor manifeste,

simultaneamente, uma orientagão interna através da expectativa de eficácia

geral e uma orientagão externa a partir da expectativa de eficácia pessoal, ou

ao contrário. Desta maneira, sendo aceitável a aplicagão da teoria do locus de

controlo para a interpretagão da orientagão dos diferentes perfis de eficácia

dos professores, não seria correcto assumir a interpretagão de que os dois

factores representariam o locus de controlo dos professores. Com efeito, até

nos estudos em que se procurou argumentar que era o constructo do locus de

controlo que representava a estrutura da eficácia do professor, se verificou que

os itens atribuídos a uma das dimensôes de eficácia do professor poderiam ser

encontrados quer no factor interno, quer no factor externo (nomeadamente, no

caso dos itens da escala multidimensional de eficácia do professor de Gibson).

Neste sentido, entendemos que se deve aceitar a existência de uma relagão

objectiva entre o constructo do locus de controlo e o constructo da eficácia do

professor; contudo, ela não deve ser representada, nem pela exclusividade da

correspondência entre a expectativa de eficácia geral - expectativa de

resultados - e o locus de controlo, nem pela correspondência entre cada uma

das dimensôes de eficácia e um dos locus, mas apenas pelo facto de cada

uma das dimensôes de eficácia estar associada a uma tendência de atribuigão

interna ou externa. Neste sentido, o sentimento de eficácia deve apenas ser

considerado nas suas relagôes com diferentes padrôes atribucionais do

professor sobre os efeitos nas aprendizagens dos alunos, e não confundido

com eles.

Em relagão å validade de conteúdo dos itens da eficácia dos professores,

também encontramos matéria de reflexão. Na sua origem, este constructo foi

identificado com a crenga dos professores na sua capacidade para influenciar

as aprendizagens dos alunos (Armor et al., 1976), particularmente os mais
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difíceis e desmotivados (Berman et al., 1977), assumindo assim um referente

pessoal. Esta definigão tem sido, frequentemente, evocada pela generalidade

dos autores (Ashton & Webb, 1986; Gibson & Dembo, 1984; Greenwood et al.

1990; Woolfolk & Hoy, 1990). Por outro lado, sob esta definigão
- uma crenga

nas capacidades pessoais -, foram envolvidas duas dimensôes, uma

expectativa de capacidade pessoal e uma expectativa sobre a capacidade de

uma actividade geral, que não é necessariamente pessoal. Do nosso ponto de

vista, esta presungão tem constituído um significativo obstáculo â clarificagão

do conceito, gerando problemas de validade de conteúdo. Com efeito, não nos

parece correcto operacionalizar um conceito que se reporta a uma expectativa

pessoal
- a eficácia do professor

- numa componente que traduz uma

expectativa sobre a capacidade de outrem (da generalidade dos professores)
-

a eficácia geral. Acresce que estas dimensôes foram sempre assumidas como

factores independentes, ou seja, sem relagão entre si (Gibson & Dembo, 1984;

Woolfolk & Hoy, 1990; Coladarci, 1992), tendo vários autores sugerido e

assumido que a eficácia do professor se deveria representar pela dimensão da

crenga do indivíduo nas suas prôprias capacidades para ensinar, restringindo-

se a outra dimensão â percepgão do professor sobre o poder geral da

actividade de ensino para influenciar as aprendizagens dos alunos.

Contudo, se há autores que, genuinamente, têm respeitado esta

diferenciagão, poucos denunciaram esta sobreposigão abusiva dos conceitos

(Woolfolk & Hoy, 1990), com a agravante de, em alguns casos, utilizarem

medidas globais da eficácia do professor retiradas a partir das medidas

parciais das duas dimensôes e, noutros, se reportarem indiferenciadamente ao

constructo de eficácia do professor ou de auto-eficácia, colocando no mesmo

plano de significado os dois conceitos. Esta confusão é tanto mais pemiciosa

quanto, como poderemos observar no ponto seguinte, várias vezes se verificou

que os dois factores se relacionavam estatisticamente em sentido inverso com

as mesmas variáveis e que, mesmo no caso em que ambos se manifestam

com o mesmo sentido de influência, a percepgão de eficácia pessoal surgia

frequentemente como a dimensão mais influente.
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Em resposta â necessidade de esclarecer esta sobreposigão, tem sido

sugerido que as duas dimensôes representam características distintas,

devendo ser estudadas separadamente, privilegiando-se a legitimidade da

dimensão de eficácia pessoal na representagão do constructo da eficácia do

professor e questionando-se o significado da dimensão da eficácia geral do

ensino (Colardaci, 1992; Ghaith & Yathi, 1997, Tschannen-Moran, 1998).

A apreciagão da generalidade dos resultados atrás reportados permite-nos

concluir que, entre as duas dimensôes da eficácia do professor, a percepgão

da eficácia pessoal é aquela que se tem revelado mais frequentemente

associada a resultados positivos nos vários domínios do processo ensino-

aprendizagem. Esta é, provavelmente, a razão pela qual a eficácia pessoal do

professor vem sendo considerada como o elemento de maior consenso entre

as diferentes definigôes que encontramos para aquele constructo. Nesta linha

de raciocínio, Tschannen-Moran et al. (1998) procuraram esclarecer o

significado da eficácia do professor, propondo um modelo interpretativo do

conceitono qual privilegiam a sua configuragão com base na eficácia pessoal

do professor (ou percepgão de competência pessoal). De acordo com estes

autores, o sentimento de eficácia do professor consistiria na resultante da

interacgão entre a percepgão da eficácia pessoal e a percepgão do professor

sobre o nível de dificuldade colocada pela tarefa de ensino, traduzida pela

apreciagão que realiza das suas exigências e do seu contexto de realizagão. A

eficácia do professor resultaria assim da sua crenga no seu nível de habilidade,

conhecimento, estratégias e tragos pessoais para se encarar uma tarefa por

ele percepcionada com um determinado nível de dificuldade. Concebido desta

forma, os autores aproximam o conceito de eficácia do professor do

sentimento de auto-eficácia, tal como proposto por Bandura75.

Pelo que acabamos de argumentar, é para nôs claro que o estudo do

sentimento da eficácia do professor
- tal como foi inicialmente definido - se

75 Cf. texto sob eplgrafe 1.1 neste capltulo.
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deveria fundamentar nos resultados encontrados a partir da análise da

dimensão da eficácia pessoal do professor ou do seu sentimento de auto-

eficácia do ensino76. Nesta questão acompanhamos o pensamento
de Bandura

(1997):

"Efficacy to surmount taxing conditions, however, should be measured in terms of

teachers' beliefs about their own efficacy to do so rather than about the efficacy of

teachers in general." (p. 243)

Por outro lado, entendemos que, a dimensão da expectativa de eficácia

geral, sendo uma crenga influente em vários aspectos do ensino-

aprendizagem, deverá ser utilizada apenas para analisar a dimensão
com que

os professores acreditam que o ensino em geral pode fazer a diferenga, face â

presenga de outras determinantes do sucesso das aprendizagens, ou seja,

como mais uma crenga dos professores.

O terceiro plano de reflexão sobre o conceito da eficácia do professor diz

respeito ao grau de generalidade com que deve ser concebido e estudado. A

par das dimensôes de forga e nível, esta foi uma das três características com

que Bandura fundou o conceito de auto-eficácia. Concretamente, ela diz

respeito ao leque de actividades a que se reporta o sentimento de capacidade

pessoal do indivíduo. Tendo assumido a sua analogia com a auto-eficácia, a

assimilagão desta característica ao constructo da eficácia do professor torna-

se um imperativo conceptual. É nossa convicgão que a percepgão da eficácia

do professor pode ser vantajosamente tratada a diferentes níveis de

generalidade, sem contrariar o esforgo de vários autores para encontrarem

uma expressão geral para o constructo, e incorporando o contributo dos vários

estudos que permitiram revelar as suas particularidades aos diferentes níveis

de especificidade.

Outra solugão não nos parece possível. Com efeito, se desejássemos

estabilizar num nível ôptimo a especificidade do constructo, por uma questão

de validade de conteúdo, estaríamos compelidos a circunscrever-nos de tal

76 Designagâo que passaremos a utilizar a partir na segunda e terceira parte da disserta?âo
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forma aos níveis mais particulares de acgão, num tempo e circunstâncias

únicas, que nunca nos seria possível obter uma imagem estável ou o perfil de

eficácia de um professor. Ora, a impossibilidade da definigão do nível ôptimo

de especificidade, significa também a inviabilidade da determinagão de um

nível adequado de generalidade do constructo. Neste sentido, consideramos

que a estabilidade especificidade-generalidade da eficácia do professor so

poderia ser alcangada na medida em que se reconhecesse a viabilidade da

coabitagão de vários graus de generalidade do constructo, dependendo das

actividades a que ele se reporte. A utilidade desta proposta consistiria em

poder estabelecer, simultaneamente, um perfil geral do constructo,

correspondente â apreciagão da capacidade do professor em relagão ås

diferentes acgôes que compôem a actividade de ensino, e outras percepgôes

de eficácia do professor, mais diferenciadas, relativas âs suas capacidades

particulares para desempenhar acgôes mais específicas. No primeiro juízo, o

professor ponderaria a sua experiência global, em vários domínios do ensino e

em diferentes circunstâncias. Na sua percepgão de auto-eficácia específica,

reportar-se-ia a tarefas concretas de ensino, determinadas em fungão das suas

características particulares.

Contudo, a especificidade do constructo de eficácia do professor não é

apenas fungão das características da acgão considerada, mas também das

envolventes contextuais da acgão. Pudemos verificar que várias

determinantes, desde os níveis mais gerais das características das escolas âs

circunstâncias da relagão pedagôgica, afectavam as formas de manifestagão

da eficácia do professor. Neste sentido, parece-nos pacífica a ideia de que

este constructo tem uma dimensão contextualmente específica. No entanto, e

mais uma vez, a consideragão dessa contextualidade deveria ser fungão do

propôsito do estudo. Se a intengão de análise se referir â obtengão de uma

imagem generalizada do sentimento de eficácia do professor, será suposto que

a interpelagão ao professor não considere circunstâncias particulares da

actividade de ensino, baseando-se na ponderagão da experiência em relagão â

generalidade dos contextos em que decorre a sua actividade de ensino. O

resultado dessa análise seria assim o de uma apreciagão descontextualizada
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da eficácia do professor, a qual poderia depois ser complementada por

análises mais contextualizadas. Uma vez mais, encontramo-nos perante a

inevitabilidade de considerar vários níveis de especificidade no tratamento do

constructo.

Para terminar este ponto, uma curta reflexão sobre os processos de análise

da auto-eficácia. De acordo com Tschannen-Moran et al. (1998) nenhuma

medida actualmente em uso encontrou o equilíbrio entre a especificidade e a

generalidade no tratamento da eficácia pessoal do professor. Provavelmente,

este é um equilíbrio impossível. Nenhuma proposta poderá alguma vez ser

satisfatôria para o conhecimento do sentimento de eficácia do professor na

generalidade dos tipos e contextos da actividade e acgôes de ensino.

Considerando que a justa especificidade deverá ser encontrada em fungão da

natureza da actividade em estudo e das circunstâncias do contexto que se

desejam contemplar, reforgamos a convicgão de que os níveis de

especificidade de tratamento da auto-eficácia podem variar. Nos momentos em

que o interesse residir em aquilatar o sentimento de capacidade dos

professores relativamente â actividade de ensino nos seus contornos mais

gerais (sem referência específica a contextos), estaremos perante uma

utilizagão adequada da dimensão pessoal da escala da eficácia do professor

de Gibson. Noutros momentos, em que o interesse se foque sobre uma acgão

particular num contexto específico, será desejável seguir os exemplos de

adaptagôes desta escala a situagôes particulares de ensino, ou, indo até mais

longe, recorrer a metodologias de análise intensiva. Assim, a existir, o

equilíbrio desejável no procedimento metodolôgico deve traduzir-se apenas

pelo ajustamento do processo de análise da percepgão eficácia do professor

ao nível de especificidade em que desejamos analisá-lo. Não obstante,

gostaríamos de reforgar a ideia de que, face å quase hegemonia das análises

extensivas no estudo desta variável, seria desejável desenvolver trabalhos de

orientagão mais ideográfica, os quais (até pelos exemplos que constatámos)

permitiriam ir mais longe na análise da dimensão contextual e pessoal da

eficácia do professor. Esta ideia não representa a desvalorizagão dos

processos utilizados nas análises extensivas, antes pelo contrário, sugere que
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sejam tomadas como parceiros com outras técnicas de estudo que permitam

complementá-las com uma dimensão mais interpretativa do constructo.

4.2 Indícios das Relagôes entre o Comportamento de Ensino,
o Conhecimento Prático e a Auto-Eficácia do Professor

Os estudos e resultados apresentados neste capítulo permitiram-nos retirar

um conjunto de ilagôes decisivas para a definigão da terceira entrada na

problemática do nosso estudo.

A primeira ilagão corresponde â relagão positiva que se verifica entre a

eficácia do professor e a qualidade da sua prática pedagogica, de acordo com

os parâmetros e as dimensôes em que foram estabelecidos pela investigagão

processo-produto e aprofundados pelos estudos sobre a ecologia da sala de

aula. É uma relagão que envolve os comportamentos e as percepgôes de

ambos os intervenientes na relagão pedagôgica. Com efeito, ao nível da

dimensão de intervengão pedagôgica de instrugão, constatou-se que os

detentores de nível mais elevado do sentimento de eficácia dedicavam mais

tempo das suas aulas å actividade relacionada com os conteúdos específicos,

revelavam maior clareza e qualidade na apresentagão das actividades,

despendiam mais tempo no acompanhamento da actividade de aprendizagem

dos alunos, durante a qual utilizavam mais vezes e de forma mais construtiva o

feedback pedagôgico, e com maior qualidade o questionamento. No domínio

da organizagão, estes professores revelaram uma maior flexibilidade

organizativa, implementando estruturas de disposigão da turma que Ihes

permitia desenvolver um maior controlo (supervisão) da actividade de

aprendizagem dos alunos, nomeadamente combinando o ensino para toda a

turma com o acompanhamento da actividade individual dos alunos. Também

na prevengão e controlo dos comportamentos inapropriados foram estes

professores que revelaram uma maior qualidade de intervengão. Manifestaram

maior capacidade de gestão dos comportamentos dos alunos, com menor

incidência de problemas na aula que os professores com uma percepgão de

eficácia mais baixa, os quais se diferenciavam dos primeiros pelo facto de

reagirem å indisciplina ironizando sobre os alunos, ou reprimindo-os através do
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dimensão do clima relacional, os professores com um sentimento mais elevado

de eficácia revelaram uma maior capacidade de relacionamento com os

alunos, aceitando as suas críticas e ideias, assumindo um trato afectivo mais

positivo, caloroso e encorajador, sem privilegiar os alunos mais capazes,

aspecto que se observou nos professores com menor valor de percepgão de

eficácia. No domínio da relagão entre os alunos e os conteúdos de

aprendizagem, aqueles professores manifestaram-se ainda mais persuasivos

na captagão do interesse e do empenhamento dos alunos na aprendizagem,

ao invés de impor a autoridade. Os alunos dos professores
com um sentimento

mais elevado de eficácia também são capazes de elogiar os seus pares, ao

contrário dos alunos dos professores menos eficazes que tendem
a envolver-

se mais frequentemente em acgôes de confronto entre si.

A maior qualidade na intervengão pedagôgica pelos professores com um

nível mais elevado de auto-eficácia reflecte-se claramente ao nível dos alunos,

nomeadamente nas aprendizagens realizadas e na formagão de uma atitude

mais favorável face â aprendizagem, ao ensino e â escola.

Apesar de, no caso da educagão física, não existirem estudos que o

permitam confirmar, estes resultados indiciam que o sentimento de

capacidade de ensino dos professores é uma das determinantes da

qualidade da sua intervengão pedagôgica, podendo figurar entre um dos

argumentos para explicar as diferengas observadas em relagão ao modo

de intervengão dos professores.

A segunda ilagão corresponde â constatagão de que a actuagão dos

professores com valores mais elevados de eficácia decorre num contexto

psicolôgico que, de acordo com a investigagão realizada no domínio do

pensamento do professor, é mais consentânea com um ensino de

qualidade. Com efeito, estes professores acreditam numa intervengão

pedagôgica que procure corresponder âs necessidades específicas dos

alunos, reconhecendo o valor da promogão da participagão dos alunos nas

decisôes relativas â sua formagão (orientagão humanista) e â sua co-
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responsabilizagão neste processo. A valorizagão do controlo intrínseco da

motivagão dos alunos e uma perspectiva não burocrática da gestão da sua

vida educativa são crengas que acompanham o pensamento dos professores

com um nível de expectativa de eficácia mais elevado. Ao mesmo tempo, estes

professores assumem um maior nível de responsabilidade pelos resultados de

aprendizagem dos alunos, revelando a consciência da dependência entre as

características da sua actividade de ensino e a actividade e resultados de

aprendizagem dos alunos.

No domínio da concepgão de ensino, os professores com uma percepgão de

eficácia mais elevada assumem uma posigão mais pragmática, valorizando a

dimensão prática desta actividade que parecem suportar num conhecimento

pedagôgico mais rico e flexível e numa maior disponibilidade para a inovagão

didáctica.

Âs características anteriores acrescenta-se ainda um sentimento mais forte

de pertenga â profissão, traduzido por uma maior valorizagão da actividade de

ensino e um grau de satisfagão e bem-estar mais elevado no seu

desempenho.

O teor das duas ilagôes permite-nos avangar a hipôtese da relagão de

interdependência entre o sentimento de confianga do professor na sua

capacidade de ensino o seu perfil de intervengão pedagôgica e as

características do seu pensamento. De acordo com as evidências que

suportam as ilagôes, esta relagão traduzir-se-ia pela associagão entre um nível

elevado de eficácia pessoal dos professores, um perfil de intervengão

pedagôgica caracterizado pelos elementos da qualidade do ensino e um

conhecimento prático focado nas temáticas afins a esse conceito.

A terceira ilagão prende-se com a natureza das circunstâncias associadas â

expectativa de eficácia do professor e que envolvem os aspectos

comportamentais e psicolôgicos a que fizemos referência. Vários aspectos do

contexto prôximo da relagão educativa, ou do contexto mais geral, parecem

poder associar-se positivamente â expressão de uma expectativa mais elevada

de eficácia. Neste domínio, destacaram-se algumas características do prôprio
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professor, como a sua idade, o género feminino, e as suas preferências pelos

conteúdos de aprendizagem.

Contudo, a relagão entre este constructo e a experiência do professor

parece não ter atingido o esclarecimento necessário, registando-se ainda

dúvidas sobre o sentido da sua associagão.

Ainda no contexto prôximo do ensino-aprendizagem, a percepgão de

eficácia do professor revela uma associagão positiva com a sua percepgão

acerca das características qualitativas da turma, nomeadamente o seu

empenhamento nas aulas. Já quanto â relagão entre o contexto temporal -

momento do ano lectivo - e o constructo de eficácia parece não existirem

dados que suportem conclusôes objectivas sobre o sentido da mesma. Não

obstante, parece evidenciar-se que a continuidade
do contacto com os alunos

assume um efeito indutor de variagão do sentimento de eficácia.

Relativamente ao contexto escolar, emergiram duas grandes categorias de

conclusôes. No domínio das características estruturais das escolas, o nível de

ensino assume uma relagão inversa com o sentimento de eficácia dos

professores. Ao contrário, as características organizacionais como o apoio da

direcgão da escola e dos pares, o trabalho de equipa e a comunicagão entre

pares, bem como o estatuto resultante para a disciplina
- particularmente no

caso da educagão física - são factores que se relacionam directamente com o

sentimento de eficácia dos professores.

A socializagão formal dos professores, nomeadamente a formagão inicial, os

momentos de indugão e a formagão contínua são aspectos que se têm

revelado diferentemente relacionados com o sentimento de eficácia dos

professores. Constata-se que a formagão inicial tem um repercussão evidente

no sentimento de capacidade dos professores, o qual sofre uma diminuigão

nos períodos iniciais de prática de ensino. Há no entanto alguns resultados que

apontam para que, depois, este sentimento se volte a relacionar positivamente

com a formagão pôs-graduada dos professores, o que também poderá estar

associado â maior disponibilidade e atitude face â formagão dos professores

mais confiantes nas suas capacidades.
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Um outro aspecto que ressalta dos estudos que acabámos de referir, tem

que ver com a forma como deve ser concebido o sentido da relagão entre a

eficácia do professor e as variáveis que aqui foram referenciadas. Assumindo a

perspectiva da determinagão recíproca entre estes factores e a eficácia do

professor e rejeitando uma interpretagão unívoca (unidirecional) da relagão

entre ambos, deveremos acautelar qualquer precipitagão em aceitar a

facilidade com que os resultados da maioria dos estudos têm explicado essa

relagão. Frequentemente ela é limitada a um de dois sentidos: a influência

exercida por esses factores sobre o constructo de eficácia do professor; ou a

forma como este influencia os referidos factores. A partir destes dois tipos de

interpretagão, esses factores já foram classificados como condicionantes ou

consequentes da eficácia do professor (Colardaci, 1992), o que, podendo

facilitar a sua sistematizagão, não deve ser aceite como base de interpretagão

das suas relagôes com a eficácia do professor. Recuperando a ideia da

complexidade subjacente å intervengão da auto-eficácia no controlo do

comportamento, e da natureza dialéctica das relagôes entre os factores que

nela se implicam, encontramos justificagão para que a sua análise se realize

numa perspectiva sistémica, favorecendo uma abordagem ecolôgica do

constructo da eficácia do professor (Ashton, 1985):

"The unidirectional causal models (...) oversimplify the complex causal relationship
implicated in human behavior (...) behavior, internal personal factors (e.g., beliefs,
self-perceptions), and environmental influences operate as interlocking
determinants of each other (...) Reciprocal determinism implies that teachers'

sense of efficacy influences teachers' behavior, and the consequences of that

behavior alter expectations and future behavior in a continuous, cyclical fashion."

(144-5)
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CAPÍTULO 4 - FORMULAQÃO FlNAL DO PROBLEMA

Considerando que optámos por ir situando as várias entradas do problema

deste estudo ao longo de cada um dos capítulos referentes âs temáticas

teôricas que o originaram, cingir-nos-emos agora ao recrutamento das

principais preocupagôes formuladas em cada uma delas para conferir e

justificar a sua unidade no desencadeamento
deste trabalho.

A primeira entrada no problema decorreu da assungão das potencialidades

da investigagão processo-produto e da investigagão ecolôgica sobre a aula na

identificagão de parâmetros que permitissem clarificar o conceito de qualidade

do ensino utilizado neste estudo.

A investigagão processo-produto permitiu representar o ensino eficaz ou de

qualidade como aquele que cria, em cada situagão de aprendizagem, as

condigôes que permitem maximizar as oportunidades de aprendizagem dos

alunos. Inventariou o conjunto dos princípios e procedimentos de intervengão

pedagôgica que podem ajudar a criar essas condigôes e reconheceu que a sua

aplicagão deveria ser contextualizada. Em virtude disso, identificámos dois

requisitos para que fosse possível a um professor imprimir maior qualidade â

sua actividade de ensino: que valorizasse, conhecesse, e se sentisse capaz de

implementar os referidos princípios e procedimentos; e manifestasse a

capacidade de decisão necessária para construir as solugôes intervengão mais

ajustadas ao contexto físico e humano de cada situagão de ensino. Dois

atributos que nos permitiram designar a qualidade do ensino como uma

competência na acgão prática.

A investigagão ecolôgica da aula permitiu corroborar a contextualidade da

intervengão do professor, concebendo-a como a gestão permanente de um

equilíbrio dinâmico de vários sistemas de tarefas, cuja qualidade se encontra

na dependência da aplicagão de princípios e procedimentos coincidentes com

a investigagão processo-produto. Identificou a complexidade inerente ås

situagôes educativas e confirmou a importância da competência cognitiva do
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professor no reconhecimento e interpretagão dos acontecimentos na aula e na

construgão e gestão dos programas de acgão da aula. Neste domínio, realgou

a interdependência entre a actuagão do professor e o contexto psicolôgico que

envolve as suas decisôes, destacando a importância do conhecimento do

professor.

De ambas as vertentes de investigagão ressaltou também a ideia de que os

professores de educagão física manifestam grandes flutuagôes interindividuais

em relagão â implementagão prática das condigôes associadas â qualidade do

ensino. Reunindo esta evidência å ideia da relagão íntima entre o

conhecimento do professor e a sua acgão, sustentámos que as razôes para o

facto de alguns professores utilizarem modos de actuagão enquadráveis

nas orientagôes para um ensino de qualidade e outros não, se poderiam

encontrar nas diferengas dos contextos psicolôgicos em que os

professores geravam a sua acgão, nomeadamente no seu conhecimento

prático.

Esta assungão justificou o desenvolvimento teôrico sobre o pensamento do

professor realizado no segundo capítulo e a abertura para a segunda entrada

no problema.

A partir da análise dos dados da investigagão sobre o processo decisôrio e

as crengas e conhecimento do professor constatámos a evidência da relagão

entre o pensamento do professor e a natureza das suas acgôes de ensino.

Neste domínio, o conhecimento prático do professor, pelo seu carácter

contextualizado e pessoal, foi confirmado como um elemento genuíno para a

ilustragão das razôes que sustentavam os modos de actuagão dos

professores. Acedendo ao conhecimento prático podermos compreender

em que medida os professores valorizam, detêm ou utilizam as

indicagôes que a investigagão tem proposto para caracterizar a qualidade

do ensino. Desta forma, sublinhámos a oportunidade da assungão que

tínhamos realizado na primeira abordagem do problema.

Ao verificar o carácter pessoal do conhecimento do professor, os resultados

desta vertente de investigagão permitiram igualmente enfatizar a importância
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do sentimento de familiaridade e de confianga na utilizagão do seu

conhecimento. Foi na base desta ilagão que sustentámos o interesse em

verificar em que medida o conhecimento prático do professor se

relacionava com o nível do seu sentimento de auto-eficácia
no ensino, em

termos gerais, e na implementagão dos princípios e procedimentos

associados å qualidade do ensino.

O terceiro capítulo desenvolveu-se no intuito de iluminar e esclarecer a

oportunidade deste interesse. Dele recolhemos a evidência de que o

sentimento de auto-eficácia dos professores se encontrava entre uma das

determinantes da qualidade da intervengão pedagôgica dos professores,

figurando como um forte argumento para explicar as variagôes observadas
na

forma como, na prática, os professores se aproximavam ou distanciavam das

indicagôes sobre a qualidade do ensino. Por outro lado, constatámos que o

nível do sentimento de auto-eficácia no ensino se relacionava de forma

consistente com as orientagôes educativas dos professores e com o seu

conhecimento. No caso dos professores com um maior nível de auto-eficácia,

as suas crengas e conhecimento reflectiam o reconhecimento pessoal do valor

das assungôes e indicagôes práticas propostas pela investigagão sobre a

qualidade do ensino. Foram estas duas evidências que nos conduziram â

terceira entrada no problema: a hipôtese da relagão de interdependência

entre (a) o sentimento de confianga do professor na sua capacidade geral

de ensino e na implementagão dos princípios e procedimentos

associados â qualidade do ensino, (b) a assungão desses princípios e

procedimentos como parte integrante do seu conhecimento prático e (c) a

qualidade do ensino do professor.

O facto de os estudos que evidenciaram relagôes pontuais entre estes três

constructos terem sido desenvolvidos fora de Portugal e no âmbito de outras

áreas disciplinares que não a educagão física, cimentou o interesse e

oportunidade em ensaiar a consistência desta hipôtese.

Assim, o nosso problema pode ser sintetizado na seguinte pergunta: que

relagôes se estabelecem entre o sentimento de auto-eficácia no ensino
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dos professores, o seu conhecimento prático e a qualidade do seu

ensino?

Figura 3 - Representacão do problema

CONHECIMENTO

PRÁTICO

Que relagão com a

"qualidade de ensino"?

Como se organiza?

í
QUALIDADE DO

ENSINO

Que modos de ensino e

efeitos sobre a ecologia
da aula?

Ou, de uma forma mais específica (Figura 3): (a) que relagôes se

observam entre o sentimento de auto-eficácia geral no ensino e de auto-

eficácia na implementagão de princípios e procedimentos associados

com a qualidade do ensino e a prôpria qualidade do ensino dos

professores?; (b) que relagôes se verificam entre aquelas duas

dimensôes do sentimento de capacidade de ensino do professor e o seu

conhecimento prático?; e (c) que relagôes se podem estabelecer entre a

qualidade do ensino do professor e o seu conhecimento prático?
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Parte 2: Metqdologia

Resumo: Esta parte da dissertagão compôe-se de quatro capítulos. Nos primeiros três

descreve-se o processo metodolôgico adoptado. No capítulo 1 fundamentam-se e

apresentam-se os modos de investigagão dos paradigmas de estudo associados ås

temáticas afins ao problema em análise, para justificar o resgate das opgôes

epistemolôgicas e metodolôgicas que enformaram o modelo geral de análise construído,
enunciam-se os conceitos e as proposicôes assumidas no estudo. Nos dois capítulos

seguintes descrevem-se as etapas de investigagão percorridas: a fase extensiva para a

seleccão dos casos no capítulo 2 e a fase intensiva ou de estudo multicaso no capítulo 3.

Em cada uma das fases descrevem-se e justificam-se os procedimentos adoptados na

construgão e uso dos instrumentos de recolha de dados e os procedimentos para a sua

análise. No quarto e último capítulo referenciam-se algumas limitagôes epistemolôgicas e

metodolôgicas do desenvolvimento do trabalho.
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CAPÍTUL0 1 - MODELO DE ANÁLISE

"..any form of science is a process of engagement whereby scientists engage a

subject of a study by interacting with it through a particular frame of reference.

Therefore, what is observed and discovered in the object, that is, its objectivity is a

much product of this interaction and the protocol and the technique through which it

is operationalized as it is of the object itself..." (Morgan, 1983, apud in Sparkes,

1992: 15).

A ideia constante nesta passagem justifica que qualquer trabalho científico

seja esclarecido nos referenciais epistemolôgicos e metodolôgicos que

fundamentam o percurso de estudo seguido. Este esforgo é tanto mais

importante quanto, raramente, as assungôes dos paradigmas adoptados são

conscientemente assumidas e deliberadamente adoptadas (Hawkins, 1987).

Embora não se possa conferir a exclusividade dos métodos e das técnicas a

paradigmas de investigagão (Sparkes, 1992), o modo como aqueles são

utilizados reflecte uma perspectiva particular que deve ser situada no âmbito

da epistemologia da investigagão. A eleigão da estratégia de investigagão e

das técnicas de recolha e análise de informagão em que se apoiou o nosso

trabalho, assumiu como critério um conjunto de crengas acerca da realidade do

ensino-aprendizagem em educagão física e do seu estudo, que aqui

desejamos expor para uma justificagão completa das opgôes seguidas.

Esta pretensão tem uma justificagão particular neste trabalho, uma vez que

o seu problema reúne o contributo de três áreas de investigagão do ensino

que, raramente, têm surgido relacionadas no terreno: o estudo da auto-eficácia

do professor, do seu conhecimento prático e da qualidade do seu ensino.

Dadas as suas diferentes tradigôes conceptuais e metodolôgicas, ficamos

obrigados a discutir os seus quadros de referência para discernir o contributo

de cada um, no tratamento operacional que devíamos dar ao problema.

Por outro lado, num momento em que o debate científico sobre a educagão

física se alicerga na coexistência, nem sempre pacífica, de vários quadros de

referência epistemolôgica (Schempp, 1987, Sparkes, 1992; Bain, 1996) e

metodolôgica (Marsenach e Amade-Escot, 1993; Piéron, 1995), impunha-se

situar o trabalho no seio do universo investigacional em que emerge.
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Em ambos os casos, não se trata de envergar as ideias e os modos de

actuagão das perspectivas em presenga, mas de procurar compreender o

significado e a adequagão de cada uma das diferentes opgôes metodolôgicas

que seguimos.

1 . ORIENTAQÔES Metodolôgicas do Estudo

1.1 Modelos de Investigagão sobre o Ensino da Educagão
Física: da antinomia â coexistência

Apesar de tradicionalmente marcado por uma perspectiva descritivo-

analítica e correlacional (Bain, 1996) focada, sobretudo no estudo do

comportamento do professor e na sua relagão com os resultados de

aprendizagem observados nos alunos (Silverman, 1985, Piéron, 1995,

Sparkes, 1992), o debate científico em educagão física, como nas ciências

sociais em geral, é, hoje, atravessado por um conjunto de quadros de

referência diferentes. Também designados por paradigmas ou modelos de

análise (Shulman, 1986; Sparkes, 1992) estes encerram, em si, um conjunto

coerente de assungôes que enformam as percepgôes e actuagão do

investigador. Sparkes (1992) caracteriza estas assungôes em quatro tipos:

ontolôgicas; epistemolôgicas; assungôes sobre a natureza humana e

metodolôgicas.

Para o efeito pretendido, optámos por enraizar a nossa análise em

sistematizagôes que permitissem discutir as principais orientagôes

metodolôgicas e, simultaneamente, as reflectissem no campo da educagão

física77. Nestas condigôes encontramos as análises produzidas por Sparkes

77 As op?Oes de discussâo dos modelos investigacâo sâo várias e têm recorrido a diferentes critérios para a sua diferenciacâo. Um critério

tradicionalmente utilizado para o ensino em geral, corresponde â sua classificacão em funcSo do tipo de variáveis que constituem o focus da

investiga?3o. Nesta perspectiva, Shulman (1986) destaca cinco linhas de orientasâo: a investigacao processo-produto, a investigacao sobre o

tempo e aprendizagem, a investiga?âo sobre a cognicâo dos alunos e a mediacSo do ensino, a investigacão sobre a ecologia da aula. a

Investigacâo sobre a cogni?âo e tomada de decisOes do professor. Astolfi (1993) depois de discutir as sistematiza?6es apresentadas por vârios

autores (De Landsheere. 1982; Sprenger-Cahrolles
et al.. 1987, apud in Astolfi, 1993), identifica três paradigmas de investigaijao em didáctica: as

InvestigacOes pragmâticas (faisabilité), as investiga?Oes de significa?âo ou hermenêuticas e as investigagoes de regularidades ou nomotéticas

Zahoric (1981) distingue duas grandes
tendências no estudo do ensino. A quantitativa que associa a uma visao positivista do comportamento

humano e a qualitativa ou etnografica que assume uma perspectiva ecolôgica
e fenomenolôgica do mesmo. A distincâo entre estes dois modelos

de estudo é realizada ao nlvel das questôes levantadas para
estudar o ensino, estando a primeira preocupada sobretudo com a verificacâo dos

efeitos de determinadas práticas de ensino,
e a segunda com a compreensao da vida na aula

279



Metodologia

(1992) e Bain (1996), onde se distinguem três grandes orientagôes: o modelo

positivista, o paradigma interpretativo e o paradigma crítico.

De acordo com Sparkes (1992), no paradigma positivista o objecto da

investigagão é concebido como uma realidade independente das percepgôes

daqueles que a produzem, devendo ser analisada como uma entidade externa

ao indivíduo, visão que se articula com uma percepgão objectiva e tangencial

do conhecimento. A teoria é considerada universal e não restrita âs

circunstâncias e contexto em que é formulada, procurando-se uma

formalizagão do conhecimento a partir da explicagão causal do fenômeno do

ensino (Landsheere, 1986). Do ponto de vista metodolôgico, o modelo

privilegia uma abordagem nomotética, assente numa lôgica conceptual bem

definida onde se inscrevem os pressupostos (as leis científicas gerais), que

estão na base das hipôteses explicativas que se ensaiam, as quais prevêem as

relagôes prováveis entre os conceitos em estudo. Os contextos de verificagão

das relagôes entre variáveis são manipulados, os métodos de recolha de

informagão são dedutivos (fundamentalmente a observagão sistemática) e o

tratamento da informagão quantitativo (van der Mars, 1996).

Para a apreciagão da qualidade da metodologia utilizada e dos respectivos

resultados, o paradigma positivista utiliza um critério padronizado de validade e

fidelidade dos métodos de recolha e tratamento de informagão, enformado por

regras claras e independentes do desenvolvimento de cada estudo em

particular.

O modelo interpretativo, pelo contrário, projecta uma visão interna da

realidade, preconizando o conhecimento dos significados das interpretagôes

humanas sobre a vida social. São as percepgôes individuais (emic perspective)

e colectivas dos sujeitos intervenientes na realidade, que Ihe dão existência

(Sparkes, 1992). O seu estudo traduz-se por uma atitude compreensiva do

conhecimento, de acordo com quem o representa e com a especificidade do

contexto em que emerge. Apesar da multiplicidade dos estilos metodolôgicos

que podem assumir, é na ideografia e na análise qualitativa que reside a sua

forma mais comum de investigagão. Neste tipo de estudo, a hermenêutica
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constitui o principal alicerce da validagão dos processos de análise e das

interpretagôes que deles decorrem.

A terceira via de investigagão sobre o ensino, designada por paradigma

crítico, assume uma menor expressão que as anteriores, no caso da educagão
física (Bain, 1996, Sparkes, 1992). Reconhecendo, como o paradigma

interpretativo, que as realidades em estudo são sobretudo o produto da partilha

das suas significagôes pelos intervenientes, este paradigma acrescenta que

essa dinâmica e os seus resultados se desenvolvem num contexto histôrico e

organizacional no qual as relagôes de poder são originalmente desiguais e

socialmente construídas. Por esta razão, os investigadores críticos, para além

da análise dos fenomenos sociais, assumem uma perspectiva intervencionista

junto dos participantes, com o objectivo de promover a sua consciencializagão

sobre os processos ideolôgicos em causa, no sentido de alterar a sua

participagão nessa realidade (Sparkes, 1992).

De entre as duas orientagôes que se manifestam no seio deste paradigma -

o estruturalismo radical, que assume pressupostos prôximos do paradigma

positivista, e o humanismo radical, de assungôes simpáticas ao modelo

interpretativo (Sparkes, 1992) -, é a segunda que tem tido mais expressão no

âmbito da investigagão sobre o ensino da educagão física (Anderson, 1989;

Bain, 1996).

A polarizagão dos paradigmas interpretativo e positivista, como modelos

dominantes no domínio da educagão física, argumentada ainda por muitos

autores (Schempp, 1987; Pieron, 1988; Sparkes, 1992), surgiu com maior

intensidade em fungão de uma reacgão crítica â investigagão produzida

segundo o paradigma positivista. Como môbil desta crítica está uma analogia:

a concepgão dos fenômenos educativos como fenômenos naturais e a

assungão de que a solidez da investigagão sobre o ensino decorreu da

utilizagão do modelo de investigagão das ciências naturais (Siedentop, 1983).

Esta analogia conduziu alguns investigadores interpretativistas a discutir as

implicagôes da reprodugão do modelo positivista das ciências naturais no

estudo de fenômenos sociais, como o ensino da educagão física. Na ôptica

interpretativa, a fôrmula daquele modelo de investigagão limita uma cabal
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compreensão da essência do ensino. Uma das suas principais limitagôes

reside no facto de que a objectividade requerida no estudo do ensino,

enquanto fenômeno natural, exige o controlo de variáveis contextuais que

deturpam a essência do prôprio ensino, porque condicionam as relagôes entre

os intervenientes e o contexto em que estes se movem. Outra das limitagôes é

a que decorre de uma visão funcionalista e, portanto, unívoca da relagão

entre a actuagão do professor e o resultado de aprendizagem dos alunos,

ignorando o processo de negociagão que ocorre entre ambos. Uma terceira

limitagão é atribuída å distância que é imposta entre o investigador e o sujeito

em estudo, resultado da observagão sistemática como meio exclusivo de

recolha de dados. A constatagão destas limitagôes conduziu mesmo alguns

autores a assumir que o paradigma positivista apenas se revela ajustado â

investigagão realizada no âmbito das ciências naturais, não sendo os

fenômenos sociais, como o ensino, passíveis do tratamento objectivo

preconizado por este tipo de abordagem (Sparkes, 1992).

No sentido de procurar ultrapassar as limitagôes do paradigma positivista

Schempp (1987), argumentando as assungôes epistemolôgicas da

Fenomenologia e os pressupostos metodolôgicos da Etnologia, justificou a

necessidade de utilizar um paradigma alternativo de estudo do ensino em

educagão física: o paradigma qualitativo. Apesar de salvaguardar não ser sua

sua intengão declarar a superioridade deste paradigma, mas apenas procurar

solugôes de investigagão alternativas, o autor não deixou de denunciar a

preferência que nutria pelo modelo qualitativo, no estudo do ensino:

"Having provided a critique of the assumptions inherent in natural science mode of

inquiry, I will identify and discuss the assumptions of an alternative research

paradigm in an effort to determine the paradigm's potential for moving physical
education teaching research beyond the limits of natural science" (Schempp 1987-

115).

Para o autor, a altemativa que propôe radica na necessidade de

salvaguardar duas características do processo investigativo: a) assumir uma

visão ecolôgica da actividade de ensino, contextualizando o estudo dos

comportamentos, respeitando a sua indissociabilidade com o ambiente político,

cultural e econômico da aula de educagão física; b) compreender o estudo da

teia de relagôes do sistema de valores dos intervenientes e da sua interacgão
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com os comportamentos observáveis, para obter uma real compreensão da

actividade pedagôgica.

Rejeitando as críticas que são imputadas â utilizagão do paradigma da

ciência natural no estudo do ensino, Siedentop (1987) explica que a origem da

grande evolugão da investigagão radica no abandono da tradigão psicométrica

(cf. Bain, 1996), focada no estudo de epifenômenos, e no enveredar por uma

tradigão Skineriana do estudo do comportamento, cuja estratégia de pesquisa

é, tal como a tradigão etnográfica, a descrigão desapaixonada do que se

observa. Siedentop realga este trago de similitude entre o comportamentalismo

radical e a etnografia, no sentido de procurar esbater a cisão proposta entre os

dois paradigmas. O autor vai mais longe, referindo que também o

"contextualismo" é uma característica da ciência natural do comportamento,

sendo esta uma das razôes com que os cientistas do paradigma realista

preconizam também uma perspectiva ecologica do estudo do comportamento.

Na mesma perspectiva, e a propôsito das genuínas preocupagôes da

investigagão comportamentalista, van Der Mars (1996) refere:

"...It is the directly observable behavior, the environmental conditions in which such

behavior occurs, and the relationships between the two that is of primary interest in

the true behaviorists' orientations..." (p. 43)

O reconhecimento das similitudes, bem como a constatagão das diferengas

entre os dois paradigmas deveriam, segundo Siedentop (1987), justificar um

sério diálogo entre os investigadores quantitativos e qualitativos, evitando os

equívocos e más compreensôes. Contudo, outras análises têm contrariado

esta aproximagão (Crum, 1986; Hawkins, 1987).

A forma adoptada na discussão acerca dos paradigmas de investigagão

sobre o ensino da educagão física - de alguma tensão e conflito (Bain, 1996) -,

nem sempre se revelou potenciadora de uma serena consideragão das

vantagens de ambos os modelos de análise. Em nosso entender, estes

modelos de estudo, em lugar de se revelarem como mutuamente incômodos,

deveriam ser considerados como linhas de orientagão coexistentes.

Perfilhamos, por isso, o posicionamento dialéctico defendido por De

Landsheere (1986) para a investigagão educacional em geral, assumindo que,

também no caso da educagão física, ambas as orientagôes têm produzido
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contributos prôprios, com uma justificagão histôrica, decisivos no

desenvolvimento do conhecimento sobre a complexidade do fenômeno do

ensino.

Como referimos atrás, encontramos duas singularidades no contributo da

investigagão positivista realizada sobre o ensino da educagão física: a) a

possibilidade de realizar o mapeamento da vida nas aulas de educagão física

através do recurso â observagão sistemática (van der Mars, 1996),

nomeadamente do comportamento individual do professor, dos seus padrôes

de interacgão com os alunos, e da forma como o professor e os alunos

utilizavam o tempo da aula; e b) a caracterizagão do acto pedagôgico,

exaltando a sua complexidade, nomeadamente a sua natureza

multidimensional intimamente associada a factores contextuais (Carreiro da

Costa, 1991).

Este contributo deve ser valorizado também pelo momento histôrico em que

se deu na evolugão da investigagão sobre ensino. De facto, foi a produgão da

abordagem positivista, inicialmente descritiva e, mais tarde, correlacional e

experimental, que permitiu ultrapassar as inconclusôes de uma investigagão de

décadas que tinha procurado até então:

"(...) estudar a eficácia pedagôgica sem controlar a actividade do professor na

classe, isto é, sem observar o seu comportamento de ensino" (Carreiro da Costa,

1995, p. 11)

O recurso a este quadro de referências justifica-se pelo reconhecimento de

que constitui um patrimônio de informagão muito rico, largamente ensaiado na

sua validade e que mais não deve, do que ser tomado como um conjunto de

sugestôes para a intervengão do professor (Rosenshine, 1979).

Contudo, apesar das suas inegáveis vantagens iniciais, a visão positivista

não preenche hoje, por si sô, os necessários requisitos para a compreensão do

fenômeno do ensino tal como é representado. O reconhecimento da relagão

entre o contexto da situagão educativa e o comportamento de ensino do

professor, implica uma evolugão do estudo do ensino para a consideragão de

outras variáveis e, consequentemente, outros processos de recolha e análise

de informagão (van der Mars, 1996).
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Apelar â coexistência dos paradigmas não significa propor a assungão

acrítica dos diferentes quadros de referência, pois tal corresponderia a

desvirtuar a essência de cada paradigma, fomentar a confusão epistemolôgica

em educagão física e promover uma utilizagão não justificada da investigagão

em ensino. Ao contrário, consiste em assumir que o campo teôrico da

investigagão tem que ser aberto âs diferentes "vozes" que nele se movimentam

(polivocality) (Sparkes, 1991), ou seja:

"...continual critique, challenge, controversy, and conflict over epistemologies,
values, aesthetics, and ethics. In this context, conflict act as a creative spur to

critical dialogue in which many voices will speak with different tongues (...) conflict

(...) is seen as force for change that makes researchers consider other's views and
makes them reflect upon their own positions..." (p. 126)

O significado desta coexistência assenta em três pressupostos: a) a ideia

de que a validade das investigagôes tem que ser observada de acordo com o

campo conceptual em que emergem; b) a ideia de que nenhum dos

paradigmas tem, por si sô, mais mérito do que os restantes, apresentando

apenas um contributo prôprio para a compreensão da complexidade do mesmo

fenômeno; c) a ideia de que a formulagão das questôes da investigagão sobre

o ensino e a construgão dos processos para Ihes responder em cada

paradigma, é salutarmente enriquecida pela assimilagão da experiência dos

restantes modelos (Sparkes, 1992). É esta a percepgão que cremos estar na

base da repetigão do "apelo" realizado por Siedentop (1987) e por outros

autores da educagão física (Griffey, 1991; Silverman, 1991; O'Sullivan,

Siedentop & Locke, 1992; Sparkes, 1991,1992).

No ensino em geral, Shulman (1986) chamou a atengão para a virtuosidade

do pluralismo das orientagôes teôricas e para a necessidade de abandonar a

ideia importada das ciências naturais para as ciências humanas, segundo a

qual, a maturidade científica se verifica pela dominância de um paradigma de

investigagão que determina o que é fazer a ciência normal. Na mesma linha de

raciocínio, relativamente â investigagão sobre o ensino da educagão física,

Silverman refere (1991):

"No one perspective on research will answer all questions, and each method has

limitations. Attempts to approach RT-PE question from multiple perspectives and

with multiple methods should be welcomed" (p.359)
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Este apelo tem ido além do esforgo de "coabitagão", revelando-se em

cambiantes dos perfis epistemolôgico e metodolôgico de trabalhos orientados

por autores como Locke (1989), Anderson (1994) e Siedentop (c.f. Hastie &

Siedentop, 1999), tradicionalmente assumidos como
defensores do modelo de

estudo positivista (Bain, 1996). Três tipos de gradagôes podem
ser observados

na evolugão dos seus trabalhos: a) a consideragão do processo ensino-

aprendizagem na sua dimensão biunívoca e o abandono de uma percepgão

determinista do comportamento do professor; b) a consideragão dos processos

de representagão e cognigão dos intervenientes e dos contextos de ocorrência

das situagôes de ensino, como dimensôes de análise; e c) o recurso a

metodologias qualitativas (observagão indutiva, entrevistas focadas, análise de

conteúdo), como complemento âs metodologias quantitativas.

Apelar â coexistência dos modelos de estudo sobre o ensino é também

fomentar o seu enriquecimento mútuo, no plano epistemolôgico e

metodolôgico, â progressiva inclusão de novas formas de conceber o

fenomeno do ensino-aprendizagem e â contemplagão de novas dimensôes de

análise do ensino (Diniz, 1997). O ensaio de formas combinadas de recolha e

tratamento de informagão é, pois, um desafio em curso, que deve ser aceite na

comunidade de investigadores (Silverman, 1991).

O trabalho que apresentamos partilha esta visão da investigagão em ensino.

1.2 As Fontes do Problema na Determinagão do Modelo de

Análise

A natureza do problema do nosso estudo remete para a necessidade de

esclarecer os quadros conceptuais e metodolôgicos em que se têm

movimentado as investigagôes sobre três temáticas: a qualidade do ensino

(incluindo a eficácia no ensino dos estudos processo-produto e a gestão da

aula nos estudos sobre a ecologia da aula), o sentimento de auto-eficácia do

ensino e o conhecimento prático do professor. Em cada destes temas

pudemos identificar modelos de investigagão dominantes: uma orientagão

positivista nos estudos desenvolvidos no âmbito da eficácia do ensino e do

sentimento de auto-eficácia no ensino, uma orientagão interpretativa afim ao

estudo do conhecimento prático do professor e å investigagão ecolôgica.
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Desta forma, o nosso problema colocou-nos perante um amplo manacial de

tradigôes metodolôgicas. Se considerarmos os estudos que situamos no

âmbito da qualidade do ensino, observamos que se têm desenvolvido sob

duas orientagôes metodolôgicas distintas: uma lôgica positivista, com recurso â

observagão sistemática dedutiva e å análise quantitativa -

(investigagão

processo-produto); ou segundo um paradigma interpretativo, dando lugar â

observagão indutiva e å entrevista como modos preferenciais de conhecimento

da realidade do ensino. No caso do estudo do sentimento de auto-eficácia do

tradigão positivista dos estudos da RAND e mesmo dos trabalhos de Bandura,

envolvendo a utilizagão de instrumentos dedutivos de inquirigão e privilegiando

um tratamento quantitativo, têm-se vindo a acrescentar os estudos

contextualizados, com uma finalidade interpretativa, onde a entrevista e a

análise de conteúdo surgem como meios privilegiados de análise de dados. No

tema do conhecimento prático do professor, todos os estudos seguem

claramente uma linha interpretativa.

Em consequência desta encruzilhada de modelos de estudo, importa

esclarecer, no seu seio, a posigão assumida na construgão e desenvolvimento

do nosso modelo de análise.

1.3 A Nossa Percepgão sobre o Ensino e a Forma de o Estudar

Em primeiro lugar, interessa clarificar que entendemos que o estudo do

fenômeno do ensino não pode realizar-se ignorando: a) os dados objectivos

das práticas dos intervenientes, na sua interdependência recíproca; b) o

ambiente psicolôgico com que os seus intervenientes operam, nomeadamente

o processo de decisão que enforma
a sua actuagão e as percepgôes e crengas

que a ele surgem associadas; c) a dimensão contextual (nas suas dimensôes

física, temporal e organizativa) em que decorrem essas práticas e

significagôes. Na base desta concepgão de estudo do ensino, está um

conjunto de pressupostos ontolôgicos e epistemolôgicos sobre o ensino, que

passamos a explicitar.

Entendemos que as realidades humanas
são eminentemente sociais, isto é,

são orientadas por objectivos relacionados com a promogão de formas de
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existência social e, nesse sentido, estão para além de cada um dos seus

protagonistas. Contudo, a maneira como essas realidades se estruturam e

funcionam são o resultado de uma complexa teia de percepgôes sobre os

objectivos e processos das mesmas, e das relagôes estabelecidas entre os

sujeitos que nela participam. Há pois, na génese e manifestagão destas

realidades, um conflito natural de interesses: por um lado são determinadas

por necessidades sociais e, por outro,
o resultado dos sistemas de significados

que se vão gerando no seu seio. Este conflito acentua-se quando nos

reportamos a realidades humanas com carácter instituído, isto é, que

apresentam um nível de regulagão social acentuado, procurando sujeitar os

seus intervenientes a um resultado que se deseja optimizador de formas de

existência socialmente sancionadas. O ensino é uma destas realidades, é uma

empresa social cujo objectivo fundamental é organizar as condigôes mais

facilitadoras da aprendizagem de um conjunto de modos de estar, pensar e

agir, tidos como decisivos na maturidade dos actores sociais. Neste sentido, o

ensino tem que ser uma actividade socialmente controlada, aceitando-se a

procura da explicagão da sua regularidade e das leis que a podem determinar

e o desenvolvimento de um corpo de teoria que ajude a criar um quadro de

referências sobre as condigôes e factores de um ensino de melhor qualidade.

No entanto, essas leis so serão válidas enquanto questionáveis nas suas

assungôes. Não devem ser mais do que explicagôes provisôrias, que

expressem as tendências gerais da correspondência entre as formas de

manifestagão da realidade do ensino estudadas e os efeitos por si alcangados,

tendo como critério de fundo o contrato cultural subjacente. Isto porque

aceitamos que as formas de manifestagão do ensino são singulares,

atravessadas pela rede de influências que os sistemas de significados dos

seus intervenientes sobre ele exercem. Esta singularidade resulta ainda de

uma outra tensão: a temporalidade do ensino. Uma temporalidade marcada

por uma histôria que nunca se repete, evoluindo em contextos políticos,

sociais, culturais e pessoais distintos. Entendemos que é a imagem objectiva

destas irregularidades que pode condicionar um exercício saudável da razão

crítica sobre as regularidades inventariadas, desafiando-as na sua

inconsistência ou reforgando-as na sua solidez. Nesta medida, é decisivo
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compreendê-las e estudar o ensino na sua multidimensionalidade e

singularidade, isto é, na sua complexidade, por "dentro" e no seu contexto.

Não existem, hoje, razôes para refutar o valor historico e, portanto, actual da

investigagão positivista, uma vez que ela ajudou a esbater o preconceito da

"caixa negra", que até aí imperava, permitindo estruturar um vasto patrimônio

de informagão sobre o que realmente se faz dentro da sala de aula e os efeitos

que daí resultam. Ao contrário, existem mesmo razôes para acentuar este

percurso, procurando clarificar pormenores dessa mesma "caixa negra" que

não podem ser contemplados por uma visão dedutiva, considerando a

interacgão entre o contexto do ensino, a sua dimensão psicolôgica e a sua

expressão comportamental. É certo que alguns elementos contextuais das

situagôes de ensino-aprendizagem podem ser previamente controlados,

permitindo prescindir do seu conhecimento in sito. Também é possível

antecipar algumas categorias de decisão, conhecimento e crengas do

professor e dos alunos, mantendo-as sob um controlo distante. O que não é

viável é antecipar todas as características possíveis da singularidade

contextual, psicolôgica e comportamental do ensino-aprendizagem.

Na nossa perspectiva faz todo o sentido aproveitar a heranga interpretativa

da investigagão do ensino, para aprofundar o saber produzido pela

investigagão positivista. As possibilidades deste "casamento" trazem riqueza ao

conhecimento científico porque, â extensão do que é dedutivamente verificado,

acrescenta o aprofundamento da sua compreensão, permitindo ultrapassar o

estado da constatagão. Aliás, a representagão que fazemos da prôpria histôria

da investigagão em ensino, é a da incorporagão progressiva de dimensôes do

ensino e métodos para o estudar, que vai procurando corresponder âs

insatisfagôes criadas em cada etapa.

Estas assungôes conduziram-nos å adopgão
de um modelo de estudo que,

maioritariamente, reúne as características de um modelo interpretativo. Não

obstante, deve reforgar-se que o nosso propôsito foi de aprofundar a lôgica da

utilizagão de resultados alcangados por trabalhos de investigagão sob uma

orientagão tendencialmente positivista, pelo que assumimos também a
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validade deste tipo de abordagem, aliás, um elemento central do nosso

trabalho.

2. OS CONCEITOS EM ESTUDO: CONCEPTUALIZAQÃO DAS SUAS

DIMENSÔES E COMPONENTES

Cabe, neste momento, esclarecer a natureza dos
conceitos em estudo e das

relagôes que entre si se desejaram analisar.

Relembrando, a questão de partida que formulou o nosso problema foi a de

procurar identificar que relagôes se estabelecem entre o sentimento de

auto-eficácia no ensino dos professores, o seu conhecimento prático e a

qualidade do seu ensino, a qual particularizámos nas seguintes perguntas:

a) que relagôes se observam entre o sentimento de auto-eficácia geral no

ensino e de auto-eficácia na implementagão de princípios e

procedimentos associados com a qualidade do ensino e a prôpria

qualidade do ensino dos professores?;

b) que relagôes se verificam entre aquelas duas dimensôes do sentimento

de capacidade de ensino do professor e o seu conhecimento prático?; e

c) que relagôes se podem estabelecer entre a qualidade do ensino do

professor e o seu conhecimento prático?

Estas interrogagôes remetem para a necessidade do estudo de três

conceitos sistemáticos (Quivy & Campenhoudt, 1992), isto é, deduzidos a partir

do quadro teôrico de referência que tivemos oportunidade de rever. A sua

definigão e conceptualizagão envolveu o esclarecimento das dimensôes,

componentes e indicadores que os operacionalizaram (Quivy & Campenhoudt,

1992). As dimensôes e componentes são apresentados de seguida; a

formulagão dos indicadores será realizada mais å frente, quando forem

analisados os modos de medigão dos conceitos (cf. capítulos 2 e 3).

CONCEITO DE AUTO-EFICÁCIA NO ENSINO

Com base nas indicagôes que tivemos oportunidade de registar na parte da

problemática, o estudo do sentimento de auto-eficácia envolveria sempre a

necessidade de o diferenciar em duas dimensôes. Uma - o sentimento de
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auto-eficácia geral no ensino -, correspondente ao sentimento pessoal de

capacidade geral do professor no desempenho do acto de ensino, apreciado

globalmente, sem referência a acgôes ou contextos particulares de

intervengão, fruto da experiência do professor no ensino da educagão física.

Outra - a dimensão específica do sentimento de auto-eficácia -, traduzida pela

percepgão de capacidade do professor na implementagão de cada uma das

condigôes particulares associadas ao sucesso de aprendizagem dos alunos,

referenciada a contextos particulares de intervengão.

A primeira dimensão foi operacionalizada directamente num conjunto de

indicadores correspondentes aos itens tradicionalmente utilizados na sua

medida, dos quais daremos conta no capítulo 2.

Para operacionalizar as componentes em que a dimensão específica da

auto-eficácia devia ser medida, consideramos os resultados das sínteses sobre

a investigagão processo-produto, nomeadamente os princípios e

78

procedimentos associados å eficácia do ensino . Desta forma, esta dimensão

foi concebida como a resultante da percepgão de capacidade do professor na

implementagão de várias condigôes de eficácia, agrupadas em onze

componentes nas quatro fungôes de ensino habitualmente consideradas para

a sistematizagão de uma intervengão pedagôgica eficaz (Onofre, 1991). Na

capacidade de promogão de um clima relacional positivo, a três níveis:

promogão de uma relagão positiva entre o aluno e a matéria; promogão de

uma relagão positiva dos alunos entre si; promogão de uma relagão positiva

entre o professor e os alunos. Na capacidade de promogão do comportamento

apropriado dos alunos (disciplina), a dois níveis: prevengão da indisciplina;

remediagão da indisciplina. Na qualificagão do processo de instrugão, em três

componentes: introdugão das actividades de aprendizagem; acompanhamento

das actividades de aprendizagem; avaliagão final das actividades de

aprendizagem. Finalmente, na qualificagão
do processo de organizagão/gestão

da actividade da aula, em três componentes também: gestão dos espagos e

equipamentos; gestão do tempo; gestão
dos alunos.

oportunidade de justificar esta op?âo pelos
resultados da investiga?âo processo-produto e investigacao ecolôgica
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O CONCEITO DE CONHECIMENTO PRÁTICO DO PROFESSOR

Para a conceptualizagão do conhecimento prático seguimos duas etapas.

Uma correspondente â definigão geral do que entendemos pelo
conceito, outra

para designar as áreas de conteúdo que deveria integrar.

Para a sua definigão geral seguimos uma síntese entre
as duas orientagôes

propostas por Carter (1990) para o conhecimento prático do professor. Assim,

em primeiro lugar, concebemo-lo como o testemunho verbal do professor

(Elbaz, 1991, Clandinin, 1992, Clandinin, 1986, Elbaz, 1991) a propôsito da

análise, não da sua biografia, como é tradicional na perspectiva do

conhecimento prático pessoal (Clandinin, 1986; Clandinin, 1992), mas da sua

prática de ensino na sala de aula (classroom knowledge), como propôe a

abordagem ecolôgica, assumindo a situagão de ensino como o elemento

central para o estudo do conhecimento (Doyle, 1983).

Para a definigão do conteúdo ou componentes deste conceito, partimos da

ideia de Clandinin (1986) segundo o qual o conhecimento prático é o "espago"

de legitimagão do conhecimento do professor, seja ele oriundo de fonte teôrica

mais formal ou da experiência prática. Neste sentido, assumimos também a

ideia de Elbaz (1983) segundo o qual o conhecimento prático do professor

expressa diferentes dimensôes de conteúdo. Considerando que o problema

central do conhecimento do professor, em causa neste estudo, era o

conhecimento pedagôgico geral e que, como esclareceremos â frente, a

contextualizagão da sua análise implicava também a consideragão do seu

conhecimento pedagôgico do conteúdo e do conhecimento sobre o contexto da

actividade de ensino, assumimos estes três tipos de conteúdo de

conhecimento como dimensôes de análise do conhecimento prático. Para a

sua definigão baseamo-nos na sistematizagão de Grossman (1990),

introduzindo algumas adaptagôes que ilustraremos.

Em relagão ao conhecimento pedagôgico, o nosso principal interesse

consistiu em analisar as percepgôes dos professores sobre a sua prática de

ensino, no sentido de extrair daí também informagôes sobre as suas

percepgôes relativamente ås condigôes de eficácia no ensino. Esta opgão de

estudo teve por pressuposto a ideia de que as referências sobre a eficácia no
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ensino (nos valores, conhecimentos e comportamentos que a definem)

ganham ou não significado, relativamente aos desafios colocados no

quotidiano do ensino do professor, na medida em que possam vir a ser

valorizadas como solugôes eficazes para os ultrapassar. O tipo de valorizagão

prática das referências teôricas sobre a eficácia no ensino constituiria assim

uma condicionante â sua integragão no repertôrio cultural dos professores,

determinando a sua utilizagão ou omissão como fundamento das estratégias

de acgão na sala de aula. Para este efeito, o conhecimento pedagôgico do

professor foi analisado considerando três aspectos relacionados com a

percepgão acerca das suas práticas de ensino: a) a tipologia das situagôes do

prôprio ensino que os professores referenciavam como críticas, fosse no

sentido negativo ou positivo, isto é, como condigôes que, face ås suas

intengôes de ensino, o facilitam ou dificultam; b) as suas percepgôes

relativamente å causalidade e implicagôes das situagôes referenciadas; e c) os

modos e fundamentos de intervengão preconizados pelos professores para

lidar com essas situagôes. Em relagão a esta última componente procurámos

também analisar a estrutura do conhecimento relatado para o que foram

considerados: a) o nível de elaboragão do conhecimento - dimensão reflexiva

com que os professores se referiam aos seus modos de intervengão; e b)

flexibilidade do conhecimento - versatilidade dos modos reportados.

O conhecimento pedagôgico foi ainda analisado quanto âs concepgôes mais

gerais dos professores acerca do processo educativo da educagão física, a

partir de quatro aspectos: a) as percepgôes dos professores acerca das

finalidades e objectivos do ensino da educagão física - a sua concepgão de

educagão física -

; b) a concepgão de bom professor; c) a percepgão acerca

dos factores que caracterizam um ensino eficaz; d) o seu sentimento sobre a

eficácia do ensino (percepgão da eficácia geral do ensino).

A segunda dimensão do conhecimento prático analisada foi o conhecimento

pedagôgico de conteúdo do professor, através do qual procuramos obter o

testemunho sobre vários aspectos das decisôes de organizagão que

enquadravam a prática de ensino estudada. Para o seu estudo, consideramos

grande parte dos aspectos que têm merecido a preocupagão dos
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investigadores neste domínio (Marcelo, 1999). Assim, nesta dimensão

integrámos a percepgão do professor sobre os conteúdos a ensinar, a dois

níveis. Primeiro, a sua percepgão acerca dos aspectos mais gerais da

organizagão da disciplina, nomeadamente: a) a natureza dos objectivos gerais

para o ano lectivo; b) as expectativas sobre o seu nível de realizagão, as

condigôes valorizadas para esse efeito; c) as percepgôes sobre o clima

relacional na turma e o conhecimento sobre o nível geral de interesse e de

aprendizagem dos alunos. Depois, os aspectos particulares da organizagão do

ensino dos conteúdos, focando: a) as razôes da sua eleigão como matéria

lectiva e a escolha dos objectivos específicos de aprendizagem; b) as opgôes

metodolôgicas para o ensino-aprendizagem dos conteúdos; c) as estratégias

de ensino; e d) o sistema de avaliagão seleccionado.

Finalmente, a dimensão do conhecimento dos professores sobre o contexto

de ensino foi utilizada para permitir conhecer as suas ideias, relativamente â

interferência de factores contextuais, aos níveis organizacional, pessoal e dos

alunos na concepgão e prática do seu ensino, focando: a) o contexto

organizacional da escola -

percepgôes sobre as condigôes organizativas e de

funcionamento da escola e o trabalho do grupo de disciplina; b) as percepgôes

sobre a sua socializagão pessoal e profissional; e c) as percepgôes sobre as

características particulares do grupo de alunos com o qual desenvolveu a

actividade de ensino analisada.

O CONCEITO DE QUALIDADE DO ENSINO

Inúmeras vezes, ao longo deste texto, deixámos entender que o nosso

conceito de qualidade do ensino se enraizava numa combinagão das

referências teôricas oriundas da investigagão processo-produto e da

investigagão sobre a ecologia da aula.

Aceitamos que, no âmbito da investigagão, possam coexistir várias

interpretagôes sobre o significado do que é um bom ensino. Isto não significa

que concordemos com todas elas. Tão pouco podemos fazê-lo, pois sendo um

conceito central neste trabalho, ele é um dos pontos em que inevitavelmente

actua o nosso quadro de referências, pelo que, colocar-nos naquela

perspectiva, seria deixar em aberto a clarificagão do nosso prôprio "olhar"
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sobre um factor decisivo do nosso problema do estudo. Neste sentido, não

podemos concordar com Brown & Mclntyre (1995), quando referem que os

investigadores que realizam estudos focados na perspectiva dos professores,

não devem adiantar-se na definigão do que é um bom ensino, substituindo-se

aos protagonistas nessa tarefa. Do nosso ponto de vista, uma representagão

não invalida a outra. Compreendemos e aceitamos o imperativo de fazer

emergir a genuinidade do pensamento dos professores, mas isso não deve

significar a ignorância da "prova" de várias comunidades científicas, algumas

delas focadas sobre a prôpria perspectiva dos professores.

De acordo com as finalidades e objectivos que preconizamos para a

disciplina, encontramos, no conceito de eficácia ou sucesso no ensino

proposta pela investigagão processo-produto e pela investigagão ecolôgica,

uma sintonia teôrica acentuada. Com efeito, a nossa percepgão sobre as

finalidades e objectivos da educagão física correspondem, globalmente, a

proporcionar uma formagão ecléctica e multilateral das criangas e jovens no

domínio cultural das actividades físicas, na perspectiva da sua participagão

social duradoura, como indivíduos culturalmente activos. Como requisito desta

assungão está a aquisigão de um repertôrio de competências e

conhecimentos, em pelo menos três áreas: no domínio do saber-fazer, do

saber e do saber-estar, prôprio das actividades físicas em toda a sua extensão;

na manifestagão de uma atitude positiva face a este domínio cultural; na

demonstragão de um espírito crítico-construtivo como característica de

participagão na cultura física (Crum, 1993a). Para estes objectivos, o

ingrediente fundamental é um trabalho sistemático de aprendizagem, baseado

num processo organizado de ensino (Carreiro da Costa, 1995): a) dirigido para

aprendizagens concretas no domínio da cultura física; b) previsível e

organizado a partir de estratégias e técnicas de ensino que permitam conduzir

â consecugão dessas aprendizagens; c) controlado no seu desenvolvimento e

efeitos por ambos os intervenientes,
nomeadamente suscitando a participagão

activa dos alunos; e d) eficaz no modo como as decisôes que o enformam

respeitam a superagão das necessidades efectivas das criangas e jovens, e na

efectiva concretizagão dos objectivos de aprendizagem propostos.
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A nogão de eficácia argumentada pelo paradigma processo-produto ganha

aqui um significado decisivo, pois remete-nos para a consideragão dos modos

de intervengão pedagôgica que viabilizam o sucesso nas aprendizagens.

Acrescenta ainda uma outra nogão importante para a definigão de um ensino

de qualidade, a de competência de ensino (Medley, 1979), referente â

capacidade do professor utilizar os seus conhecimentos e habilidades de
forma

adequada â singularidade das circunstâncias das situagôes educativas.

A eficácia do ensino traduz-se assim por uma competência de ensino em

acgão, manifesta na gestão adequada do trabalho dos alunos na aula, de

forma a garantir a coerência entre as intengôes inerentes ås propostas do

professor e o trabalho efectivamente desenvolvido pelos alunos. Uma

competência que tem constituído a principal preocupagão dos estudos sobre a

ecologia da aula (Doyle, 1981, Siedentop, 1991), onde o sucesso do ensino é

analisado a partir de indicadores sobre a sua gestão (Hastie & Siedentop,

1999), baseada na utilizagão dos princípios e procedimentos oriundos da

investigagão processo-produto (Doyle, 1986, Ô'Sulivan, Stroot & Tannehill,

1989). A sua fungão é a da criagão e manutengão de um equilíbrio ecolôgico,

que se caracterize por uma participagão empenhada e desejada dos alunos no

sistema de tarefas de instrugão e de gestão, na garantia de um compromisso

com a agenda social dos alunos (Doyle, 1979, 1986; Siedentop, 1991; Hastie &

Siedentop, 1999), que deve reflectir-se na promogão de uma percepgão

positiva dos alunos sobre vários aspectos associados â actividade de ensino-

aprendizagem. Ideia também corroborada por alguma investigagão produzida

no âmbito do pensamento do aluno.

Considerando estes pressupostos, assumimos duas dimensôes para a

conceptualizagão do conceito de qualidade do ensino: a) as características da

relagão entre a intervengão do professor e as oportunidades de participagão

dos alunos na aula relativamente aos sistemas de tarefa; e b) as percepgôes

dos alunos sobre o ensino da educagão física. Para a análise das

características da relagão entre a intervengão do professor e a participagão dos

alunos, foram considerados o comportamento do professor e dos alunos nos

sistemas de tarefas de gestão e de instrugão e as características gerais da
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gestão do sistema social da turma, pelo professor. Para o estudo das

percepgão dos alunos sobre o ensino da educagão física foram consideradas:

a) as suas percepgôes sobre a actividade de ensino do professor nas aulas; e

b) como variáveis associadas (de contexto do pensamento do aluno), as suas

percepgôes sobre a educagão física, e sobre a sua participagão e da turma,

nas aulas de educagão física.

Considerados todos os conceitos do estudo, sintetizamos no Quadro 1 as

suas dimensôes e componentes.

Quadro 1 - Conceitos estudados: suas dimensôes e componentes

Conceitos Dimensôes Componentes

Percepcão sobre a

Auto-eficácia no ensino da

educagão física

Sentimento geral de auto-

eficácia no ensino

Sentimento específico de auto-

eficácia na implementaQão das

condicôes de eficácia do ensino

Sentimento de capacidade na

implementagão das condicôes de

eficácia no ensino ao nível de onze

componentes das funcôes da

intervengão pedagôgica de

disciplina, clima, instrucão e

organizacão.
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Quadro 1 (cont.) - Conceitos estudados: suas dimensôes e componentes

Conceitos Dimensôes Componentes

Conhecimento prático Conhecimento pedagôgico

(conteúdo)

Percepcâo sobre as práticas

pessoais de ensino:

Tipologia das situacôes críticas

Causalidade e implicacoes das

situacôes críticas

Modos de interven5ão perante as

situacôes críticas

Concepcôes acerca do processo de

ensino em educacão física:

Concepcão de educacão fisica

Concepcão de bom professor

Concepcão de ensino eficaz

Sentimento de eficácia geral
do ensino

Conhecimento Pedagôgico Alusão aos modos de intervencão

(estrutura) perante as situacôes críticas:

Elaboracão

Flexibilidade

Organizafâo geral da disciplina:

Conhecimento pedagôgico do Objectivos gerais

conteúdo
Condicôes de realizacão

Clima turma

Organizacão do ensino da

conteúdo:

Objectivos específicos

Opcôes metodolôgicas

Estratégias de ensino

Sistema de avaliacåo

Conhecimento sobre o contexto Percepcão sobre as relacôes entre

da actividade de ensino a actividade de ensino e o contexto

geral:
Contexto organizacional
Socializacão pessoal e

profissional
Alunos

Qualidade do ensino Percepcão dos alunos sobre o Percepcâo sobre a actividade de

ensino da educacão física ensino do professor

Percepcão sobre a disciplina de

educacão física

Percepcâo sobre a participacão nas

aulas de educacão física

Percepcâo sobre a turma

Características da relacão entre Comportamento de ensino na

a participacão do professor e gestão da ecologia da aula: sistema

alunos nos sistemas de tarefas
de instrucão; sistema de gestão; e

da aula negociacâo do sistema social da

turma

Participacão dos alunos no sistema

de instrucâo (oportunidades de

aprendizagem) e no sistema de

gestâo
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3. PROPOSIQÔES DO Estudo

Considerados os conceitos e componentes em estudo, pudemos

estabelecer um corpo de proposigôes, articuladas entre si a partir da lôgica

imprimida pela problemática que expusemos anteriormente. Estas proposigôes

definiram o conjunto de enunciados provisôrios - habitualmente designados por

hipôteses - relativos a possíveis respostas âs questôes que enformam o

problema. A sua exposigão neste momento do trabalho não enseja uma

postura determinista, mas tão sô a ilustragão do mecanismo adoptado para

desenvolver o modelo de análise da relagão entre os conceitos em presenga.

Assim, considerando as diferentes dimensôes e componentes dos conceitos

em estudo e algumas evidências que sobre eles fomos constatando ao longo

da revisão de literatura, podemos formular as proposigôes que a seguir se

ilustram.

1. Em relagão â primeira questão
-

identificagão da relagão entre o

sentimento de auto-eficácia geral e específica no ensino e a qualidade da

prática de ensino dos professores -, pudemos avangar duas hipôteses.

1.1 Os professores que revelam sentimento de auto-eficácia geral do ensino

mais elevado revelam uma prática de ensino de maior qualidade,

traduzida por um padrão geral de gestão dos sistemas de tarefas com

maiores oportunidades de aprendizagem, mais especificamente:

1.1.1 a sua actividade de ensino caracteriza-se por um ambiente de trabalho

dos alunos mais centrado na aprendizagem;

1.1.2 obtêm um maior nível de cooperagão dos alunos no sistemas de

instrugão e de gestão;

1.1.3 os seus alunos revelam uma percepgão mais positiva da disciplina, da

prática de ensino dos seus professores, da turma, da sua participagão

nas aulas e de si prôprios;

1 .1 .4 a sua intervengão nos sistemas de gestão, instrugão e social dos alunos

(disciplina e clima) caracteriza-se pela assungão de comportamentos

mais conotados com a eficácia no ensino.
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1.2 Quando o sentimento de auto-eficácia específica dos professores se

diferencia em fungão das dimensôes de intervengão pedagôgica
a que se

reporta, a qualidade do ensino reflecte essa diferenciagão nos

indicadores de gestão dos sistemas de tarefas das dimensôes

correspondent.es (participagão dos professores e dos alunos).

2. Quanto â segunda questão
- a relagão entre o sentimento de auto-eficácia

geral e específica no ensino e o conhecimento prático -, pudemos supor

que,

2.1 os professores com um nível mais elevado de auto-eficácia geral no

ensino reflectem um conhecimento prático genericamente mais coerente

com as indicagôes produzidas no âmbito da investigagão sobre a

qualidade do ensino, nomeadamente:

2.1.1 manifestam uma orientagão educativa mais valorizadora da

aprendizagem das actividades físicas e desportivas;

2.1.2 revelam uma concepgão de ensino eficaz e de bom professor mais

coerente com indicadores preconizados pelo conceito de qualidade do

ensino;

2.1 .3 relevam uma crenga mais positiva no ensino em geral e nos seus efeitos

de influência sobre a aprendizagem dos alunos;

2.1.4 revelam a co-presenga destas características, de forma mais estável ao

longo das diferentes reflexôes que realizam da sua prática de ensino.

2.2 Os professores com um nível mais elevado de auto-eficácia numa

dimensão de intervengão pedagôgica:

2.2.1 identificam um menor número de situagôes problemáticas nessa

dimensão;

2.2.2 revelam uma atribuigão interna na argumentagão das causas das

situagôes problemáticas que identificam;

2.2.3 relacionam as implicagôes das situagôes problemáticas com as

oportunidades de aprendizagem, o empenhamento dos alunos, o

desenvolvimento da sua percepgão positiva sobre o ensino da disciplina;
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2.2.4 identificam como elementos característicos do seu modo de intervengão,

condigôes e procedimentos de intervengão relacionados com o conceito

de qualidade do ensino;

2.2.5 revelam um conhecimento mais rico, flexível e reflexivo para encarar as

situagôes problemáticas do ensino nessa dimensão.

3. Sobre a terceira questão - a relagão existente entre a qualidade do ensino

dos professores e o conhecimento prático -

podemos projectar a hipotese

de que os professores que demonstram uma qualidade de ensino maior

revelam um conhecimento prático genericamente mais coerente com as

indicagôes produzidas no âmbito da investigagão sobre a qualidade do

ensino, sendo esse conhecimento mais rico, flexível e estruturado de forma

mais consistente, nomeadamente:

3.1 manifestam uma orientagão educativa mais valorizadora da

aprendizagem das actividades físicas e desportivas;

3.2 revelam uma concepgão de ensino eficaz e de bom professor mais

coerente com indicadores preconizados pelo conceito de qualidade do

ensino;

3.3 relevam uma crenga mais positiva no ensino em geral e nos seus efeitos

de influência sobre a aprendizagem dos alunos;

3.4 revelam a co-presenga destas características, de forma mais estável ao

longo das diferentes reflexôes que realizam da sua prática de ensino;

3.5 revelam uma atribuigão interna na argumentagão das causas das

situagôes problemáticas que identificam;

3.6 relacionam as implicagôes das situagôes problemáticas com as

oportunidades de aprendizagem, o empenhamento dos alunos, o

desenvolvimento da sua percepgão positiva sobre o ensino da disciplina;

3.7 identificam como elementos característicos do seu modo de intervengão,

condigôes e procedimentos de intervengão relacionados com o conceito

de qualidade do ensino;
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3.8 revelam um conhecimento mais rico, flexível e reflexivo para encarar as

situagôes problemáticas do ensino.

4. As FASES DO Estudo

No diagrama exposto na Figura 3, descrevem-se os conceitos
em estudo e

as relagôes que entre elas se pretenderam analisar. Como se pode observar, o

problema em análise impôs a necessidade de estudar os vários conceitos

expressos através de um número relativamente elevado de dimensôes, e de

componentes, e de relagôes complexas entre eles. O problema do estudo

implicou também que se desenvolvesse um movimento de análise que

encerrasse um sentido de intensificagão, nos planos do contexto e dos

sistemas de significados, sobre os conceitos em estudo e a sua relagão.

Figura 4-Os conceitos em estudo e as relagôes analisadas

Profes-or

Conhecimento Prático

Conhecimento do contexto de ensino: Contexto Organizadonal, Sodalizacâo, Alunos

Conhedmento Pedagôgico do Conteúdo:

Ot-jectivos e Organizagâo do ensino

Conhecimento Pedagôgioo

(conteúdo e estrutura)
Conhedmento sobre o prôprio ensino

Percepcao sobre o prooesso de ensino em EF

Gestão da ecdtígia da aula

Qualidade do EEnsino

Oportuhídades de Epfendizggem

Peræpgâo sobre a activida-e de ensino

Auto-Percepcao PercepySo da EF Percepr^o da Turrna

Alunos

Para garantir as condigôes de exequibilidade destas orientagôes,

seleccionamos o estudo de caso, como estratégia de investigagão. Alguns

argumentos teôricos configuraram a nossa opgão. O estudo de caso justifica-

se, quer quando se procura desenvolver uma teoria, quer quando se pretende
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testá-la (Yin, 1994), com três condigôes: a) quando as questôes do problema

que orientam o estudo procuram indagar, quer sobre os modos de

manifestagão das variáveis num fenomeno (o como?), quer sobre as razôes

dessas manifestagôes (o porquê?), aprofundando as causas da forma como se

manifestam; b) quando existe um elevado número de variáveis a considerar no

estudo; c) quando, simultaneamente, se pretende analisar esse fenômeno sem

manipular as suas formas de manifestagão, isto é, estudando-o no seu

contexto efectivo.

Com efeito, a salvaguarda das características ideográfica e exploratôria do

nosso estudo impunha a necessidade de recorrer a procedimentos indutivos

adaptados â intensificagão da análise do problema, de forma combinada com

os instrumentos de recolha de informagão habitualmente empregues em

estudos extensivos, o que exigiu o recurso a um dispositivo que: a) permitisse

obter uma triangulagão de dados entre as três dimensôes do problema em

estudo, a partir de um elevado número de variáveis; b) salvaguardasse uma

análise contextualizada, isto é, com uma referência sistemática ao

envolvimento físico e humano dos comportamentos e pensamentos

analisados.

Dentro das variantes de estudo de caso, optámos por um desenho de

estudo multicaso ou estudo de caso múltiplo (multiple-case study) (Miles &

Huberman, 1994; Yin, 1994) ou comparativo (Bodgan & Biklen, 1994).

Um dos problemas que se tem colocado aos estudos de caso é a sua

limitagão relativamente âs possibilidade de generalizagão dos resultados que

oferece. A este propôsito Patton (1990) refere que embora a investigagão

qualitativa não tenha por objectivo a procura de leis universais, isso não

significa que os estudos realizados numa situagão particular, não possam ser

utilizados para ajudar a interpretar os mesmo fenômenos noutras situagôes.

Esta vantagem advém das potencialidades do estudo de caso que, ao

examinar intensamente as várias dimensôes de uma unidade, resulta num

conhecimento mais pormenorizado e sôlido, viabilizando ilagôes para o

conhecimento de outras do mesmo fenômeno noutras unidades pertencentes å

mesma populagão (Bodgan & Biklen, 1994). Yin (1994) refere que os estudos
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de casos são importantes no reforgo de proposigôes teôricas, em que o

investigador se esforga por generalizar um conjunto particular de resultados, a

uma teoria mais geral. Nesta ôptica, os estudos de caso procuram uma

generalizagão analítica e não uma generalizagão estatística.

Nesta investigagão, a opgão pelo estudo multicaso obedeceu, em primeiro

lugar, â necessidade do reforgo da precisão, validade e estabilidade dos

resultados do estudo, explorando uma estratégia de replicagão (Miles &

Huberman, 1994; Yin, 1994). De acordo com as suas hipôteses, este estudo

implicava, å partida, o controlo das variagôes do sentimento de auto-eficácia

no ensino em dois níveis: de elevada e baixa auto-eficácia. Assim, a análise

deste conceito condicionou a adopgão de uma estratégia de estudo que

permitisse, quer a testagem das semelhangas entre casos com o mesmo nível

de auto-eficácia (replicagão literal), quer a testagem do contraste entre casos

com diferentes níveis de auto-eficácia (replicagão teôrica) (Yin, 1994). Por

outro lado, a necessidade de proceder å delimitagão do contexto de análise

dos casos (Miles & Huberman, 1994), levou-nos a encarar o propôsito de variar

outras características dos professores e do contexto da sua intervengão, o que

condicionou a diversificagão dos casos a analisar.

Na variante de estudo multicaso, a nossa investigagão adoptou um desenho

de estudo multicaso embutido (embedded multiple-case design), pela

necessidade de considerar as várias dimensôes do pensamento e acgão dos

professores e alunos, o que implicou, para além da unidade de análise

principal
- auto-eficácia -, que se considerassem várias sub-unidades

associadas (cf. capítulo 2 e 3).

Para o desenvolvimento do estudo, tornou-se necessário proceder a uma

análise extensiva de modo a permitir-nos identificar o conjunto de professores

que satisfizessem as características que havíamos definido para os diferentes

casos e que, simultaneamente, se dispusessem a colaborar no estudo (o qual,

como se demonstrará adiante, exigia uma elevada disponibilidade de

colaboragão). O estudo desenvolveu-se assim em dois momentos: um

extensivo, preparatôrio e com o objectivo de proceder â selecgão dos casos,

outro intensivo, o principal, correspondente ao estudo multicaso propriamente
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dito. 0 Quadro 2 apresenta uma síntese dos conceitos analisados em cada

uma das fases do estudo que passaremos a descrever em seguida.

Quadro 2 - Fases do Estudoe ConceitosAnalisados

FASES Dimensôes Conceitos

EXTENSIVA

Seleccão dos casos

Sentimento geral de auto-

eficácia no ensino

Percepjão sobre a

INTENSIVA

Estudo Multicaso

Sentimento específico de auto-

eficácia na implementacão das

condicôes de eficácia do ensino

auto-eficácia no ensino da

educacão física

Conhecimento pedagôgico

(conteúdo e estrutura)
Conhecimento prático

Conhecimento pedagôgico do

conteúdo

Conhecimento sobre o contexto

da actividade de ensino

Características da relacão da

participagão do professor e

alunos nos sistemas de tarefas

da aula

Qualidade do ensino

Percepcão dos alunos sobre o

ensino da educacão física
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CAPÍTULO 2 - A SELECQÃO DOS CASOS

1. Critérios de Selecqão

Para a escolha dos casos seguimos um critério intencional (purposive)

(Miles & Huberman, 1994) destacando como principal parâmetro de

amostragem a auto-eficácia geral ao qual se associaram outros critérios

secundários.

CRITÉRIO PRINCIPAL: SENTIMENTO GERAL DE AUTO-EFICÁCIA

Quando operacionalizámos o conceito do sentimento de auto-eficácia no

ensino, assumimos que a sua análise deveria considerar, simultaneamente,

uma dimensão geral e uma dimensão específica.

Tivemos a oportunidade de referir que isso se devia ao facto de, face a

resultados de estudos anteriores, não ser de esperar uma coincidência

absoluta na expressão das duas dimensôes do conceito, uma vez que a

primeira correspondia a uma apreciagão geral, descontextualizada, da

capacidade pessoal de ensino, enquanto o sentimento de auto-eficácia

específica se revelava em fungão de condigôes particulares dessa intervengão,

sendo, por isso, mais variável. Assim, dada a variabilidade (intra-individual) que

a expressão do sentimento específico de auto-eficácia poderia vir a assumir,

ao adoptar este conceito como critério principal de selecgão, correríamos o

risco de não garantir a representatividade dos casos. Preferimos por isso

recorrer â utilizagão do sentimento de auto-eficácia geral, por ser um critério

mais estável e não contextualizado. Aplicámos este critério numa análise

extensiva, diferenciando dois grupos de casos pelo nível exibido: elevada e

baixa auto-eficácia.

CRITÉRIOS SECUNDÁRIOS: DELIMITACÃO CONTEXTUAL DOS CASOS

Para a selecgão dos casos tivemos ainda que considerar a sua situagão

social e física específica (Miles & Huberman, 1994) e, nessa medida,

clarificámos os limites do contexto que consideraram para a sua análise. Nesta

clarificagão determinaram-se envolventes contextuais a controlar no estudo e
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aquelas que, intencionalmente, não seriam consideradas. Dada a necessidade

de encontrar um compromisso de exequibilidade entre a profundidade da

análise requerida para os conceitos em estudo e a referência ao contexto de

intervengão do professor, tivemos que privilegiar apenas a inclusão de

aspectos relacionados com as condigôes organizacionais da actividade do

professor, abandonando, para incursôes futuras, o tratamento de aspectos

mais gerais.

A delimitagão contextual implicou a consideragão de cinco critérios. Um

deles - os anos de experiência de ensino - foi aplicado com intuito de controlar

o efeito desta característica dos professores, na expressão dos conceitos em

estudo. A análise da literatura não deu uma indicagão clara sobre a tendência

da relagão entre a experiência dos professores e o sentimento de auto-

eficácia. Contudo, a diferenciagão dos sentimentos dos professores

relativamente å sua actividade profissional ao longo da carreira, tem sido

identificada na literatura (Huberman, 1989). O mesmo tem sido verificado em

relagão ao conhecimento prático e â prática de ensino do professor. Embora

reconhegamos o risco em assumir uma correspondência exacta entre os anos

de experiência de servigo e uma atitude particular do professor face â sua

actividade profissional, para a definigão do critério da experiência utilizámos a

sistematizagão proposta por Huberman (1989), elegendo apenas duas fases

da carreira: a) a "fase de estabilizagão" (stabilization) na carreira (entre os 3 e

os 5 anos de ensino), pelo interesse que os professores aí parecem revelar

quanto ao investimento na consolidagão de um repertôrio básico de ensino, e

pelo sentido de mestria de ensino que evidenciam; b) e a "fase de inventário"

(stock-taking) (entre os 12 e os 20 anos de ensino), por corresponder a um

período de sentimento de incômodo com a rotina de ensino, desalento e

problematizagão do passado profissional, e de questionamento sobre o futuro.

Outros dois critérios - o nível das habilitagôes académica e profissional dos

professores
- foram utilizados com um propôsito de estabilizar as condigôes

científicas e profissionais dos professores. Tratando-se de um estudo sobre

representagôes e práticas do ensino em contexto escolar, actividade com

enquadramento profissional definido, interessava-nos garantir que os casos a
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seleccionar se encontrassem em condigôes regulares de integragão na carreira

profissional. Assim, o estatuto de licenciado e de profissionalizado no ensino

foram atributos de pré-requisito que impusemos na selecgão dos casos. Dada

a diversidade de modelos de formagão inicial de professores de educagão

física, actualmente existente em Portugal, decidimos também homogeneizar

esta característica, seleccionado apenas casos com licenciatura universitária.

Apesar de estarmos conscientes de que esta restrigão não nos permitiria

eliminar a variabilidade dos contextos de formagão, através dela garantíamos,

pelo menos, que a formagão inicial dos casos fosse, uma formagão específica

para o ensino da área disciplinar da educagão física.

Finalmente, consideramos a necessidade de controlar outros dois elementos

contextuais: as características dos conteúdos de ensino que constituiriam

objecto de leccionagão da actividade de ensino a estudar e as características

da turma na qual os professores exerceriam essa actividade. Num estudo

anterior, tivemos oportunidade de constatar que as características dos

conteúdos de ensino, nomeadamente a dificuldade que acarretavam para a

actividade de ensino, constituía um dos factores argumentados pelos

professores para justificar a variagão do seu sentimento de auto-eficácia

(Onofre, 1991). Com o intuito de proceder ao controlo deste efeito, decidimos

contemplar a actividade dos professores no ensino, em dois tipos de

conteúdos: o mais fácil e o mais difícil de ensinar. Estes conteúdos seriam

seleccionados entre aqueles que os professores tinham previsto leccionar

durante o ano lectivo em que decorreu o estudo.

Quanto âs características dos alunos, havia que fazer opgôes de redugão da

diversidade deste factor contextual. Não obstante reconhecermos o interesse

pelo estudo das singularidades prôprias do currículo e da populagão escolar

ao longo dos diferentes anos de escolaridade, como um dos factores de

diferenciagão do pensamento - onde se evidencia o efeito sobre o sentimento

de auto-eficácia do professor (Onofre, 1991) - e acgão dos professores, a

nossa opgão foi a de circunscrever este elemento contextual, estudando

apenas os professores que interviessem junto do 7° ano de escolaridade,
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focando-nos na sua actividade de ensino com a turma que considerassem

oferecer-lhes maiores dificuldades.

Os critérios expostos determinaram três condicionantes fundamentais no

modo de selecgão dos casos: a) a escolha de pelo menos quatro casos, de

forma a que cada um pudesse ilustrar uma combinagão particular dos critérios

que avangámos - nível de auto-eficácia (mais elevado ou mais baixo); e

experiência de ensino (fase de estabilizagão e fase de inventário); b) a

necessidade de considerar uma amostra base de casos suficientemente

numerosa - entre professores do 7° ano de escolaridade, licenciados e

profissionalizados - de forma a viabilizar a selecgão dos quatro casos; c) a

necessidade de recorrer a um processo extensivo de caracterizagão dos

sujeitos dessa amostra para garantir, quer a objectividade na caracterizagão

dos sujeitos, quer a exequibilidade de caracterizagão num grupo

necessariamente alargado de sujeitos.

Para esse efeito, procedemos â caracterizagão de uma amostra alargada de

professores. A inquirigão dedutiva, através de um questionário misto, foi a

opgão seguida.

2. O MODO DE CARACTERIZACÃO do Sentimento de Auto-eficácia

dos Professores

Embora não tivéssemos utilizado o sentimento de auto-eficácia específica

como critério de selecgão dos casos, a necessidade de proceder å validagão

do instrumento a utilizar para a medir, durante a fase intensiva (momento em

que o conceito foi mobilizado), implicou que aproveitassemos a primeira fase

do estudo para o fazer. Este expediente permitiu-nos ainda contrastar os

resultados obteníveis nas duas dimensôes da auto-eficácia na mesma

populagão e confirmar a justeza da utilizagão
da dimensão geral como principal

critério de selecgão dos casos (facto de que daremos conta no ponto 2.1 deste

capítulo). Por esta razão e também porque não fazia sentido apresentar

separadamente os indicadores e processos
de medida das duas dimensôes do

conceito de auto-eficácia, decidimos esclarecer, de seguida, os procedimentos

seguidos para a caracterizagão
de ambas.
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Para a caracterizagão do sentimento de auto-eficácia geral adoptámos a

escala de eficácia do professor (Teacher Efficacy Scale).
Esta escala integrou

o corpo principal de um denominado questionário de opinião sobre a

intervengão pedagôgica em educagão física, que comportou outras questôes

(cf. ponto 2.2 deste capítulo).

Para a medida da auto-eficácia específica utilizámos a adaptagão de um

questionário, anteriormente desenvolvido por nôs, para medir este constructo

no contexto do ensino da educagão física (Onofre, 1991)
- o questionário

sobre as dificuldades de intervengão pedagôgica em educagão física (cf. 2.3

deste capítulo).

Fruto do processo de validagão a que foram sujeitos, ambos os

instrumentos sofreram alteragôes na sua configuragão original. É desse

processo que damos conta nas
alíneas que se seguem.

2.1 A Escala de Eficácia dos Professores

Como já tivemos oportunidade de referir, com esta escala, Gibson & Dembo

(1984) verificaram a validade do constructo eficácia do professor e

estabeleceram a relagão entre as dimensôes da eficácia do ensino e da

eficácia pessoal do professor, respectivamente, com os conceitos de

expectativas de resultados e de auto-eficácia propostos por Bandura.

Na sua configuragão original, a escala (anexo 1.1) comportava trinta itens,

apresentados num formato de Likert, com diferentes níveis de concordância,

utilizados para medir as duas dimensôes da eficácia do professor (Discordo

completamente; Discordo bastante; Discordo mais do que concordo; Concordo

mais do que discordo; Concordo bastante; Concordo completamente).

Contudo, esta estrutura bi-factorial apenas foi validada em dezasseis dos trinta

itens iniciais. Em Portugal, a versão original da escala foi testada e confirmada

por Neto et al. (1991), que aplicaram, uma versão traduzida a um conjunto de

308 professores da região do grande Porto (professores do 1° ciclo, 2° e 3°

ciclos de escolaridade). A validade do constructo da eficácia do professor e a

fidelidade da escala foram verificados positivamente, com valores muito

prôximos dos que haviam sido encontrados por Gibson & Dembo (1984). No
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entanto, considerando a divergência entre os resultados dos diferentes

processos de validagão (Soodak & Podell, 1993; Woolfolk & Hoy, 1990; Hoy &

Woolfolk, 1993), e por sugestão dos proprios (Gibson & Dembo, 1984) e de

outros autores que têm trabalhado no aperfeigoamento da escala (Hoy &

WoolfolK, 1993), decidimos comegar por utilizá-la na sua composigão original,

sujeitando-a â necessária validagão.

PREPARACÃO DA ESCALA DE EFICÁCIA DO PROFESSOR

Para a preparagão da escala, procedeu-se âs seguintes operagôes: a)

tradugão integral dos 30 itens e da escala de resposta, que compôem a sua

versão original; b) o pré-teste da escala; c) estudo da validade do constructo

teôrico da eficácia do professor; e d) análise da consistência interna da escala.

A tradugão foi, inicialmente, realizada por nôs e, posteriormente, submetida

â apreciagão de um tradutor com experiência na área da educagão. Solicitou-

se a este especialista que realizasse a análise da correspondência

conteudística do produto da nossa tradugão, com o documento original e

mercê da sua análise foi proposto um conjunto de alteragôes que

considerámos para a tradugão definitiva.

Para o pré-teste da escala solicitou-se a cinco professores peritos no ensino

da educagão física a sua apreciagão. Estes professores, foram escolhidos pelo

autor, em fungão da garantia de rigor e identidade com o objecto do trabalho,

confirmada através de colaboragôes anteriores. Todos eles desempenhavam

ou haviam desempenhado fungôes de orientadores de estágio. Numa primeira

fase, estes professores apreciaram a escala isoladamente, fazendo-o, depois,

já integrada no questionário de opinião sobre a intervengão pedagôgica em

educagão física.

A apreciagão, realizada em regime de entrevista individual (Pires de Lima,

1981, Ghiglione & Matalon, 1993), procurou aferir a inteligibilidade dos itens e

estimar a compreensão e facilidade de utilizagão da escala de respostas. Os

professores foram solicitados a traduzir por palavras suas o significado o

enunciado de cada item; a propor uma redacgão altemativa aos itens cuja

interpretagão fosse distinta da pretendida; a pronunciarem-se sobre a
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dificuldade de utilizagão da escala; e a realizarem uma apreciagão geral do

questionário. Como resultado do pré-teste, foram sugeridas alteragôes de

alguns itens para um melhor ajustamento ao caso específico do ensino da

educagão física, as quais, depois de introduzidas, foram novamente

submetidas å apreciagão dos colaboradores.

0 estudo da validade de constructo e da consistência interna da escala foi

realizado apôs a primeira aplicagão do questionário, junto da amostra final de

professores da fase extensiva (n= 96) (cf. ponto 3.1 deste capítulo). Os dados

recolhidos nesta aplicagão foram informatizados e processados

estatisticamente, tendo-se utilizado, para o efeito, o software estatístico SPSS

Statistics Package for Social Sciences, release 8.0.

Para o estudo da validade da estrutura (modelo) bi-factorial do constructo

optámos pela utilizagão da solugão estatística de Análise de Componentes

Principais. Foram examinadas as características da matriz de correlagão inter-

itens, utilizando-se o index de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) para verificar as

características das correlagôes parciais inter-itens, e o Teste de Esfericidade

de Bartlett para testar a hipôtese da identidade da matriz. Os valores obtidos

nas várias aplicagôes, confirmaram a viabilidade da utilizagão do modelo

factorial. A aplicagão da prova de Análise de Componentes Principais

desenvolveu-se na seguinte sequência: a) aplicou-se a prova na sua

modalidade inicial, sem rotagão e sem indicagão prévia de extracgão de

factores, tendo-se utilizado o critério do "teste gráfico" (graphical scree test)

(Bryman & Cramer 1992; Thomas & Nelson, 1990) para a exclusão de factores

da solugão encontrada; b) depois de identificados os factores, conforme

sugestão de Rummel (1970, apud in Gibson & Dembo, 1984), foram utilizadas

duas solugôes de rotagão (ortogonal - método Varimax - e oblíqua - Oblimin )

para maximizar as saturagôes dos itens nos factores e assim facilitar a sua

interpretagão. Como valores críticos, no estudo da saturagão dos itens nos

factores (factor loading), foram utilizados dois critérios. Por um lado, utilizámos

um valor mínimo de r=0.35, intermédio entre o valor de r=0.3 sugerido por

Bryman & Cramer (1992) e r=0.4 sugerido por Thomas & Nelson (1990). Por
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outro, escolhemos sempre o "valor da correlagão acima da qual nenhum item

se correlaciona fortemente com os restantes" (Bryman & Cramer, 1990, p.332).

Realizaram-se várias aplicagôes desta prova. Como referimos, inicialmente

contemplaram-se as respostas obtidas para os 30 itens originais da escala. A

insuficiência dos resultados implicou a sucessiva eliminagão de alguns dos

itens. Primeiro, considerando os 16 itens validados no estudo de Gibson &

Dembo (1984), e depois, mantendo apenas aqueles que eram

substancialmente saturados num dos factores identificados. A solugão final do

questionário considerou 1 1 itens associados pelos dois factores do constructo.

Confirmadas as condigôes de aplicagão da ACP a esta escala mais reduzida

(Index de KMO = 0,646 e Teste de Bartlett: 165,443, p=0,00), verificou-se que,

sem indicagão prévia do número de factores a extrair (anexo 2.1), se obtinha

uma estrutura de três factores responsável pela explicagão de 51,9% da

variância dos resultados, com percentagens parciais de variância de 22,2 %

para o primeiro factor, 19,1 % para o segundo factor e 10,5 % para o terceiro

factor. Dado que os dois primeiros factores explicavam 41,3 % da variância e

se observava uma acentuada diferenga entre os valores encontrados do

segundo para o terceiro, e que apenas dois itens assumiam uma saturagão

significativa no terceiro factor, decidimos aceitar a solugão factorial obtida. O

"teste gráfico" confirmou esta estrutura factorial (anexo 2.1).

Procedemos então å aplicagão da prova com indicagão de extracgão de

apenas dois factores, sem rotagão (anexo 2.1), o que confirmou uma saturagão

clara de cada um dos itens num dos dois factores. Para confirmagão da

saturagão dos onze itens nesta estrutura bi-factorial, demos indicagão para

rotagão ortogonal e rotagão oblíqua dos factores e ambos os métodos de

rotagão confirmaram a estrutura factorial inicialmente identificada. Pela rotagão

oblíqua foi ainda possível verificar que os factores não se encontravam

relacionados entre si (r=0.02081), pelo que decidimos utilizar os resultados da

aplicagão da prova sem indicagão de rotagão dos factores.

Em síntese, como resultado da análise de componentes principais obteve-se

uma estrutura factorial coincidente com a apresentada por Gibson & Dembo

(1984) para apenas 11 dos 16 itens identificados pelos autores (Quadro 3). O
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factor 1 em que se saturaram os itens 16, 4, 6, 23, 2, e 30 (numeragão da

escala original de 30 itens, cf. anexo 1.1) correspondeu â dimensão do

sentimento de eficácia geral do ensino. Este factor explicou 22,2 % da

variância dos resultados.

Quadro 3 - Matriz Factorial da Escala de Eficácia do
Professor

(14) Normalmente, quando um aluno tem uma

prestaîSo melhor do que é habitual, é porque eu

encontrei formas melhores de o ensinar

(1) Muitas vezes, quando um aluno faz melhor do

que é habitual é porque eu me esforco
um pouco

mais

(19) Normalmente. quando a prestagáo dos meus

alunos melhora é porque eu encontrei formas de

ensino mais eficazes

(15) Quando eu realmente tento, eu consigo ensinar

os alunos mais dificeis

(21 ) Se um aluno domina rapidamente um novo

conceito poderá ter sido porque eu conhecia os

passos necessârios para ensinar esse conceito

(16) Um professor é muito limitado nos resultados

que consegue alcancar, porque o ambiente
de casa

do aluno tem uma grande influência naquilo que

ele consegue vir a aprender

Componentes

Eficácia

Pessoal

do

Professor

,716

.142

Eficácia

Geral do

Ensino

.181

,706 7.6E-02

,667 7.1E-02

,647 -.185

f,63_f .117

,732

(4) Aquilo que um aluno pode vir a aprender está,

em primeiro lugar, relacionado com o nlvel social e

cultural da sua familia

-8.97E-02 .720 :

(6) Se os alunos nao sâo disciplinados em casa,

dificilmente aceitarâo sê-lo nas aulas
4.683E-02

:
,648

(2) 0 tempo passado nas minhas aulas tem pouca

influência nos alunos quando comparado com a

influência que recebem do ambiente de casa

-.326 ,445

(23) Se os pais fizessem mais pelos seus filhos eu

poderia fazer mais por eles
,166 ; ..435 :

(30) Até um professor com uma elevada capacidade

de ensino pode nâo conseguir que muitos alunos

obtenham bons resultados

6.726E-02 .384

O segundo factor, correspondente â dimensão da eficácia pessoal do

professor, agregou os itens 14, 1, 19, 15 e 21 e permitiu explicar 19,1% da

variância dos resultados. Como formato final da escala, obtivemos a

configuragão que se apresenta na questão 4 do anexo 1.2. Nesta escala, os

indicadores da dimensão da eficácia pessoal do professor correspondem aos

itens n.° 1, 5, 6, 8 e 9, sendo a dimensão eficácia geral do ensino representada

pelos itens n.° 2, 3, 4, 7, 1 0 e 1 1 .
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Como índice do sentimento de auto-eficácia geral do professor foi utilizado o

valor médio das respostas aos itens correspondentes å dimensão da eficácia

pessoal do professor. O valor médio das respostas aos itens explicados pelo

factor eficácia geral do ensino foi utilizado para caracterizar a crenga dos

professores na eficácia do ensino, índice apenas utilizado na segunda fase do

estudo para medir um dos componentes do conhecimento pedagôgico dos

professores (cf. ponto 2 do capítulo 1).

Depois do estudo da validade de constructo da escala de eficácia do

professor, procedemos ao estudo da confianga ou consistência interna das

duas dimensôes do questionário, analisando, separadamente, os conjuntos de

itens que Ihes foram associados, utilizando para o efeito, o índice alfa de

Cronbach (a). Para os 6 itens do factor eficácia geral no ensino, foi obtido um

valor a de 0,5876 (para um valor do a standardizado de 0,5926) (anexo 2.2),

que seria prejudicado com a eliminagão de qualquer dos itens, pelo que

decidimos manter a composigão da escala para esta dimensão. Os itens do

factor eficácia pessoal do professor, revelaram consistência interna mais

elevada (a = 0,7086 para um a standardizado de 0,7145), verificando-se

igualmente que a eliminagão de qualquer deles se traduziria numa redugão do

valor de a. Neste sentido, foi mantida a sua composigão.

Os valores de a revelaram-se prôximos do intervalo dos resultados

encontrados nos diferentes estudos da consistência interna da escala de

Gibson, que têm variado entre 0,71 e 0,81 para a dimensão eficácia pessoal

do professor e 0,64 e 0,77 para eficácia geral no ensino (Tschannen-Moran et

al., 1998).

2.2 O Questionário de Opinião sobre a Intervengão

Pedagôgica em Educagão Física

Como referimos atrás, a escala de eficácia do professor foi integrada num

questionário mais lato (anexo 1 .2), a partir do qual se recolheu informagôes

sobre outras características dos professores. Este questionário, constituído por

cinco grupos de questôes, solicita um conjunto de dados pessoais de

caracterizagão do professor (variáveis de classificagão), a saber: nome,
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escola, anos de escolaridade em que estava a leccionar no ano lectivo

correspondente, grau académico e respectiva escola de formagão, situagão

profissional, os anos de experiência de leccionagão no 7° ano de escolaridade,

os anos de servigo docente e idade do professor. Informagôes requeridas para

a aplicagão dos critérios de selecgão dos casos. A identificagão nominal do

professor e da escola onde trabalhava foram solicitados para possibilitar o

contacto futuro com o professor, na circunstância de vir a ser seleccionado

como caso a estudar. Para reduzir o seu impacto negativo, foi introduzida uma

justificagão prévia, na qual se davam garantias de confidencialidade das

respostas.

O pedido de identificagão do grau académico e da situagão profissional

foram introduzidos para garantir a triagem de professores profissionalizados no

ensino da educagão física, com habilitagão académica de licenciatura. A

identificagão da escola de formagão permitiu salvaguardar conhecer o tipo de

formagão dos professores inquiridos. A experiência de ensino no 7° ano de

escolaridade foi solicitada pelo facto de, inicialmente, ter sido esta a etapa de

leccionagão em que optámos por realizar o estudo. Para prevenir a

eventualidade de não pudermos cumprir esta decisão, solicitámos também a

referência aos outros anos de escolaridade em que os professores

leccionavam. Os anos de servigo foram incluídos para diferenciar o nível de

experiência dos casos a analisar.

Depois da identificagão do professor, o questionário comporta uma primeira

parte constituída por duas questôes abertas, onde se solicita a identificagão da

turma â qual o professor sente mais dificuldade em ensinar educagão física,

bem como a justificagão dessa escolha, a qual permite conhecer as razôes das

referidas dificuldades.

Na segunda parte do questionário, constituída por uma questão fechada,

solicita-se a classificagão do sentimento de capacidade dos professores no

ensino de diferentes actividades do programa nuclear de educagão física para

o 3° ciclo. Com a recolha desta informagão, pretendemos identificar a

percepgão da dificuldade no ensino dos conteúdos a incluir como objecto das

unidades de ensino que viessem a ser acompanhadas.
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Na terceira parte do questionário, constituída por duas questôes abertas,

pede-se a justificagão da resposta â questão anterior para identificar as

possíveis razôes com que os professores justificam o seu sentimento de

capacidade no ensino das diferentes actividades do programa.

A quarta parte do questionário foi integralmente constituída pela escala de

eficácia do professor que descrevemos no ponto anterior.

Finalmente, a última parte do questionário integra uma questão dirigida å

caracterizagão do actual sentimento geral de capacidade/dificuldade do

professor no ensino da educagão física, incluída como elemento de

confirmagão das respostas dos professores aos itens da dimensão da eficácia

pessoal do professor.

2.3 O Questionário de Auto-eficácia Específica

A escolha do questionário de opinião sobre as dificuldades de intervengão

pedagôgica em educagão física (Onofre, 1991) prendeu-se com o facto de ter

sido desenvolvido e validado com a intengão expressa de medir o sentimento

de auto-eficácia específica na implementagão das condigôes de eficácia no

ensino.

Deste questionário, que se divide em três partes, utilizámos apenas o seu

corpo principal constituído por 82 itens que enunciam as condigôes e factores

de sucesso no ensino-aprendizagem em educagão física, utilizadas para definir

os indicadores das onze componentes do conceito de auto-eficácia específica

(cf. ponto 2 do capítulo anterior). Cada enunciado é medido em duas escalas

de Likert: uma relativa ao grau dificuldade de implementagão das

características referidas em cada item; outra å frequência com que esse

sentimento de dificuldade se manifestava.

Esta configuragão do questionário colocou-nos três problemas: a) a

extensão do número de itens que utilizava; b) a duplicagão das escalas em que

estes eram medidos; e c) a validade de conteúdo de alguns itens. Tratava-se

de um questionário muito extenso e de resposta demorada, correndo-se o risco

de perder consistência nos resultados da sua aplicagão (Ghiglione & Matalon,

1993). Para fazer face a este problema, salvaguardando as qualidades
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"microanalíticas" do instrumento e a validade externa da auto-eficácia

específica (Zimmerman, 1995), reduzimos o número de itens do questionário,

de forma a manter o equilíbrio entre os itens das onze componentes

consideradas.

Quanto ao problema das escalas de medida, procedemos
â sua fusão numa

solugão de "formato de juízo único" (Bandura, 1997) que combinou o nível

sentimento de dificuldade com a frequência de ocorrência desse sentimento,

obtendo-se uma escala final de quatro estados de intensidade de dificuldade, â

qual se acrescentou uma quinta opgão para contemplar a possibilidade de o

professor não se encontrar em condigôes de puder manifestar o seu

sentimento de dificuldade (Sempre Fácil; A maior parte das vezes Fácil; A

maior parte das vezes Difícil; Sempre Difícil; Não me preocupo com isso nas

aulas).

Para salvaguardar a validade de conteúdo de alguns itens do questionário,

reformulámos a sua redacgão, incluindo no enunciado a referência å acgão do

professor e o seu critério desempenho (Zimmerman, 1995), de forma a

relacioná-lo com o efeito desejado no comportamento dos alunos ou na aula.

O resultado destas alteragôes foi o apuramento de 63 itens finais repartidos de

forma equilibrada pelas 11 componentes das dimensôes de intervengão

pedagôgica (Quadro 4).

Quadro 4 - Princípios e Procedimentos da Eficácia no Ensino

Componentes Itens do Questionário

Clima: relagão
aluno/matéria

Apresentar a matéria garantindo que os alunos atribuem significado âs propostas de aprendizagem

Organizar a aula garantindo uma prática motora motivadora para todos os alunos da turtna

Inleragir com os alunos garantindo que estes manifestam as suas opiniôes sobre a aula

Interagir com os alunos mais fracos garantindo a sua participacão empenhada em tarefas com índice de

complexidade elevado

Interagir de forma a garantir que os alunos formulem expectativas adequadas sobre a sua capacidade de

aprendizagem

Solicitar a simpatia e a amizade entre todos os alunosClima: relapão

alunos entre si Intervir garantindo a cooperagâo entre alunos com diferentes niveis de capacidade nas tarefas de

aprendizagem

Clima:

Relacão

aluno/professor

Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu considero as suas opiniôes e sentimentos pessoais
relativamente á actividade na aula

Intervir na aula de forma a garantir que os alunos sintam que eu gosto do que ensino

Interagir com os alunos garantindo a sua confianca em mim

Interagir com os alunos garantindo que eles sintam que eu me interesso por eles e acredito que são capazes
de aprender

Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu os trato todos do mesmo modo

Interagir com os alunos garantindo que sintam que estou atento aos seus interesses pessoais sobre assuntos
exteriores ás aulas

Interagir com os alunos garantindo que não me vejam como um luiz' permanente da sua actividade
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Componentes

Quadro 4 (conll) - Princípios e Procedimentos da Eficácia no Ensino

lnstru?ão:

acompanhamento

das actividades

de aprendizagem

Itens do Questionário

Solicitar a participacão dos alunos garantindo que ajudam nas diferentes actividades da aula

Deslocar-me e posicionar-me garantindo o controlo da actividade de toda a turma durante a aula

Informar os alunos sobre a forma como realizam a actividade de aprendizagem garantindo que percebam o que
fazem bem e o que fazem mal

Informar os alunos sobre a forma como realizam a actividade de aprendizagem garantindo que cada um tenha

uma informacão actualizada sobre como está a aprender

Informar os alunos sobre as suas dificuldades na aprendizagem fazendo-o, individualmente ou em grupo,
consoante a quantidade de alunos com as mesmas dificuldades

Informar os alunos sobre a forma como realizam as suas accôes de aprendizagem de forma a que as

relacionem com os efeitos alcancados

Informar os alunos sobre a forma como realizam a actividade de aprendizagem garantindo que percebam como

devem realizar a actividade apos terem cometido um erro

Intervir de forma a que, depois de com'gidos, os alunos não continuem a cometer os erros que Ihes foram

identificados

Questionar os alunos durante a sua actividade de aprendizagem garantindo que sejam capazes de identificar,
por eles práprios, aspectos relacionados com a mesma

Questionar os alunos sobre a actividade de aprendizagem garantindo que o maior número seja inquirido no

decurso da aula.

Questionar os alunos durante a sua actividade de aprendizagem garantindo que cada um tenha o tempo
necessârio para responder âs perguntas que Ihe são colocadas

Intervir garantindo o controlo das várias situatáes que ocorrem simultaneamente numa aula

Intervir de forma a garantir um nivel elevado de empenhamento dos alunos na realizacão da actividade

Interagir com os alunos garantindo que sintam que aprendem coisas importantes para eles

Instrucão:

avaliacão final

das actividades

de

aprendizagem

Interpelar os alunos no periodo de avaliacão final da aula garantindo a sua participacâo

Realizar a informacão final da aula garantindo a ligacão entre o trabalho realizado e aquele que se prevê para
as aulas seguintes

Realizar a infonmacåo final da aula garantindo que os alunos identifiquem os aspectos mais importantes da

actividade de aprendizagem desenvolvida

Realizar a informacão fmal da aula garantindo que os alunos saiam da aula com a ideia clara dos objectivos
que eram pretendidos

Realizar a informarjão final da aula garantindo que os alunos saiam com uma ideia clara quanto aos êxitos e ås

dificuldades que manifestaram na aprendizagem

Instrucão:

informacão

sobre as

actividades de

aprendizagem

Apresentar a matéria garantindo a atencão dos alunos

Durante o periodo de apresentacâo da matéria, realizar perguntas aos alunos garantindo a sua participacão
voluntária.

Apresentar a matéria garantindo que os alunos conhecam os seus pontos mais importantes

Apresentar a matéria garantindo que os alunos entendam que as várias fases da aula formam um todo

Apresentar a matéria garantindo que os alunos visualizem as situacôes de aprendizagem a realizar

Apresentar a matéria garantindo que os alunos fiquem sem dúvidas sobre as actividades a realizar na aula

Apresentar a matéria garantindo que os alunos percebam a relagáo entre a organizacão da aula e os objectivos

de aprendizagem

Informar sobre as actividades a realizar na aula garantindo a minimizacâo do tempo despendido nestes

periodos

Organizacão:
alunos

ĩntervir de forma a evitar situagôes de risco no desempenho das tarefas de aprendizagem pelos alunos

Organizar os alunos garantindo que as mudancas de actividade ou de tarefas de aprendizagem

realizadas rapidamente

sejam

Organizar a turma garantindo uma reunião rápida dos alunos quando necessário

Intervir de foima a garantir que os alunos cheguem â aula á hora combinada

Gerir a turma garantindo a sua atencão para inidar os períodos de instrugão,

actividade no decurso da aula

reunião e mudancas de

Organizar os alunos garantindo uma rápida formacão de grupos de trabalho

Intervir garantindo que os alunos se sintam reconhecidos pela forma adequada como realizam as tarefas de

organizacão

Informar os alunos sobre a maneira como estão a realizar os exercícios de aprendizagem garantindo a

manutencão do ritmo da actividade

Organizagão:

espa?os e

equipamentos

Organizar a aula garantindo uma rãpida montagem ou desmontagem do material pelos alunos

Organizar a aula garantindo uma correcta montagem e desmontagem de material pelos alunos

Organizacão:

tempo

Organizar as actividades da aula garantindo a maximizafão do tempo em que os alunos estáo em prática de

aprendizagem

Intervir de forma a garantir um registo de presen^as rápido
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Quadro 4 (cont2) - Princípios e Procedimentos da Eficácia no Ensino

Disciplina:

promocão

Combmar as regras de conduta para as aulas garantindo o respeito quer pelas opiniôes e ideias dos alunos

quer pelas minhas

Intervir garantindo que os alunos respeitem as regras de conduta combinadas

Intervir durante a aula garantindo que os alunos tenham presente as regras de conduta combinadas

Intervir no controlo da disciplina da aula garantindo um clima positivo

Disciplina:

remediacão

Intervir de forma a garantir que os alunos sintam que eu reconheco que adoptam um comportamento de acordo

com as regras de conduta combinadas

Intervir na aula garantindo que os alunos não se envolvam em cornportamentos contrários âs regras de

conduta combinadas, quando aliciados pelos colegas a fazé-lo

Reagir quando os alunos infringem as regras de conduta combinadas para as aulas garantindo que sejam
verdadeiros na descricão desse episádios e explicacão das suas causas

Utilizar castigos que não interfiram negativamente com o prazer ou gosto que os alunos têm pela actividade

física

Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos garantindo que reconhecam as consequências da

adopcão desses comportamentos

Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos garantindo que não voltem a adoptar um comportamento
contrário ás regras de conduta combinadas I

No seu conjunto, estes itens constituíram os indicadores da dimensão

específica do conceito de auto-eficácia.

PREPARACÃO DO QUESTIONÁRIO SOBRE A AUTO-EFICÁCIA
ESPECÍFICA

O teor das adaptagôes introduzidas no questionário conduziu-nos â

necessidade de o validar. Para tal, procedeu-se: a) ao seu pré-teste; b) å

validagão do constructo da auto-eficácia específica; b) ao estudo da sua

consistência interna. Para cada das fases foram utilizados os mesmos

procedimentos descritos para as três fases da validagão da escala da eficácia

do professor.

O pré-teste deste questionário realizou-se conjuntamente com o pré-teste

do questionário utilizado para medir o sentimento geral de auto-eficácia, com o

mesmo grupo de peritos de educagão física, seguindo-se os mesmos

propôsitos e procedimentos. Como resultado deste ensaio os enunciados

revelaram-se inteligíveis e a escala de fácil utilizagão e não foram sugeridas

alteragôes.

Para o estudo da validade dos indicadores procedemos a duas tarefas: â

sua validagão por peritos e por via estatística. No primeiro caso, recorremos â
consulta de dois especialistas da área de análise de organizagão e ensino em

educagão física, a quem solicitámos o estudo dos itens do questionário na sua

representatividade face âs condigôes de eficácia no ensino sistematizadas pela
investigagão; e o estudo da adequagão da escala de medida proposta para
aferir a auto-eficácia na implementagão dessas condigôes. O resultado dessa
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consulta foi favorável â utilizagão do formato de questionário proposto para as

finalidades de estudo pretendidas.

A validagão estatística foi realizada com um intuito exploratôrio, para garantir

que os itens que a representavam não estavam a medir outros conceitos,

testando um modelo unifactorial. Para este efeito, utilizaram-se os dados da

aplicagão do questionário â amostra de 96 professores a que recorremos para

o estudo da escala da eficácia do professor. Garantidas as elevadas

correlagôes iter-itens (index de KMO = 0,667) e a hipôtese da identidade da

matriz (Teste de Bartlett = 4254,068, p=0,000), aplicou-se a prova de análise

de componentes principais sem indicagão de extracgão de factores e de

rotagão. Como resultado (cf. anexo 2.3) obtivemos uma estrutura de dezoito

factores, sendo o primeiro responsável por 28,4 % da variância dos resultados,

o segundo por apenas 5,4 %, e todos os restantes por uma variância

sucessivamente inferior a este valor. A utilizagão do Scree Test apenas

permitiu verificar como significativa a existência do primeiro factor. Utilizando

como critério de saturagão dos itens o valor de r=0.35, verificámos que 41 dos

itens se saturavam no primeiro factor de uma forma clara (sem níveis de

saturagão significativa nos restantes factores). Para além disso, apenas cinco

itens não revelaram uma saturagão significativa neste factor. Para um

esclarecimento da saturagão dos itens nos factores procedemos å aplicagão

da prova com indicagão de rotagão ortogonal pela solugão Varimax, mas a

convergência da rotagão não foi encontrada ao fim de 35 interacgôes, pelo que

considerámos apenas os resultados da aplicagão da prova sem rotagão.

Assim, constatando que existiam apenas dois itens (item 4 e 28, cf. anexo 2.3)

com uma saturagão no primeiro factor inferior a 0.3, valor considerado

suficiente por alguns autores para autorizar a associagão de um item ao factor

(Bryman & Cramer, 1992), decidimos proceder â utilizagão do questionário com

todos os itens inicialmente considerados, assumindo-o como adequado å

medida de um conceito único - a auto-eficácia específica.

Procedemos de seguida ao estudo da consistência interna da escala,

utilizando a prova de a de Conbrach (anexo 2.4). Verificámos que o valor de

alfa era muito significativo (a
= 0,95) revelando uma associagão elevada entre
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os itens na medida da auto-eficácia específica. Pudemos também certificar-nos

que a eliminagão da grande maioria dos itens baixava o valor de a, existindo

apenas quatro, entre os quais os itens 4 e 28, cuja eliminagão fazia crescer

este valor até 0,96 (cf. anexo 2.4). Considerando que esta alteragão não era

significativa, decidimos não eliminar nenhum dos 63 itens iniciais.

Para a medida da auto-eficácia específica foram utilizados dois

procedimentos: um índice global, obtido a partir da média das respostas dos

professores â totalidade dos itens, e uma descrigão qualitativa, item a item,

que designámos por perfil de auto-eficácia especifica (cf. ponto 2.2)

2.4 Condigôes de Aplicagão dos Questionários dos

Professores

Por razôes que se prenderam com a economia de tempo, com as

características do objecto de inquirigão e com a extensão do questionário

utilizado para medir a auto-eficácia específica, procedemos â sua aplicagão

por auto-administragão (Ghiglione & Matalon, 1993). Para esse efeito, os

questionários foram previamente preparados com instrugôes precisas sobre os

seus objectivos e os procedimentos de resposta.

Para a sua aplicagão, foi constituída uma lista de contactos com

profissionais das nossas relagôes de forma a que pudéssemos garantir o

necessário auxílio na obtengão da colaboragão dos professores na resposta

aos questionários. Realizámos com estes profissionais uma reunião prévia, de

informagão sobre o âmbito e objectivos do estudo que estávamos a

desenvolver, indicagôes especiais de procedimento de resposta e para

estabelecimento de calendário de distribuigão e recolha dos questionários.

Foram distribuídos 250 questionários, tendo-se obtido até å data limite que nos

tínhamos imposto para o início da segunda fase do estudo, 96 respostas

válidas.

3. iDENTIFICAgÃO DOS CASOS

Para a identificagão dos casos percorremos três etapas: a caracterizagão da

amostra base dos professores que responderam aos questionários; o
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aperfeigoamento dos critérios de escolha e sua aplicagão; e o contacto

individual com cada um dos professores.

As respostas dos 96 professores considerados foram recebidas de 40

escolas da cidade de Lisboa e área geográfica envolvente. As características

do grupo podem ser observadas nos Quadros que seguem.

Quadro 5 - Amostra (fase extensiva): Género

Frequência Frequência Frequência

Absoluta Relativa Acumulada

Masculmo 56 58,3 58,3

Feminino 40 41,7 100,0

Total 96 100,0

Relativamente ao género (Quadro 5), a amostra revelou-se equilibrada

com uma distribuigão equitativa por ambas as categorias.

Quadro 6 - Amostra (fase extensiva) ; Grau Académico

Frequência Frequência Frequência

Absoluta Relativa Acumulada

Bacharel 8 8,3 8,3

Licenciado 86 89,6 97,9

Mestrado 2 2,1 100,0

Total 96 100,0

O Quadro 6 mostra que a quase totalidade dos professores inquiridos

revelou possuir o grau de licenciado, tendo ficado asseguradas as condigôes

de selecgão dos casos que tínhamos estabelecido.

Quadro 7 ■• Amostra (fase extensiva): Situacão Profissional

Frequênda

Absoluta

Frequência

Relativa

Frequência

Acumulada

Provisôrio 7 7.3 7,3

Quadro de nomeacão

provisoria

4 4,2 11,5

Quadro de nomeafão

definitiva

85 88,5 100,0

Total 96 100,0

Tal como na característica anterior, também a situagão de nomeagão

definitiva se revelou maioritária, garantindo uma margem alargada de

oportunidades de escolha (Quadro 7).

323



Metodologia

Quadro 8 - Amostra (fase extensiva): Escola de Formagão

Frequência

Absoluta

Frequência

Relativa

Frequência

Acumulada

INEF 11 11,5 11,6

ISEF 36 37,5 49,5

FMH 35 36,5 86,3

ISMAG 8 8,3 94,7

EEFL 4 4,2 98,9

Outra 1 1,0 100,0

Válidos 95 99,0

Falta 1 1,0

Total 96 100,0

Em relagão â formagão inicial (Quadro 8), a maioria dos professores revelou

possuir uma formagão universitária específica em educagão física (casos do

INEF, ISEF, FMH e ISMAG). Mais uma vez estiveram criadas boas condigôes

para aplicagão dos critérios de selecgão dos casos.

Quadro 9 ■■ Amostra (fase extensiva): Anos de Servigo

Frequência Frequência Frequência

Relativa Absoluta acumulada

0-2 anos 8 8,3 8,3

3-5 anos 23 24,0 32,3

6-11 anos 22 22,9 55,2

12-20 anos 30 31,3 86,5

+ 20 anos 13 13,5 100,0

Total 96 100,0

Como se pode observar no Quadro 9, mais de 55,3 % dos professores da

amostra distribuíram-se pelos dois intervalos de tempo de servigo que

havíamos definido como categorias de experiência de servigo a considerar

para a escolha dos casos. Esta distribuigão foi, portanto, bastante favorável

para o efeito da selecgão dos professores nesta categoria.

Já em relagão aos ciclos de anos de escolaridade em que os professores se

encontravam a leccionar (aqui traduzidos pelos agrupamentos de nível de

escolaridade), verificamos que 52,1 % da amostra garantia a possibilidade de

utilizagão da condigão de leccionar no 3° ciclo de escolaridade (Quadro 10).

Contudo, verificamos que apenas 26 % dos professores se encontravam a

leccionar no 7° ano de escolaridade.

324



Fase Extensiva - Seleccão dos Casos

Quadro 10 - Amostra (fase extensiva) Anos em que lecciona

2° ciclo

2° e 3° ciclo

3° ciclo

3° ciclo e Secundário

Secundário

Total

Faltas

Total

Frequência Frequência Frequência

Absoluta Relativa Acumulada

6 6,3 6,4

7 7,3 13.8

25 26,0 40,4

18 18,8 59,6

38 39,6 100,0

94 97,9

2 2,1

96 100,0

O Quadro 11 apresenta o resultado geral das respostas dos professores

para o sentimento geral de auto-eficácia. Como se pode observar, o valor da

média e o respectivo desvio-padrão das respostas revelam a presenga de um

sentimento de capacidade geral elevado entre o grupo de professores. Se este

resultado não colocava problemas quanto å definigão de um grupo de

professores com um elevado nível de auto-eficácia, o mesmo não acontecia

relativamente ao grupo de baixo sentimento de auto-eficácia.

Quadro 11 - Amostra (fase extensiva): valores da auto-efícácia geral

Minimo Máximo Média Desvio-padrão

Indice de auto-eficácia geral 2,60 6,00 4,1609 .6697

Com efeito, a análise da distribuigão percentual dos sujeitos da amostra

para esta variável (Quadro 12) demonstra que mais de 75 % dos professores

manifestava uma percepgão de capacidade com um valor médio superior ao

valor médio teôrico da escala (3,5) que pretendíamos que constituísse a

referência para a formagão dos dois grupos de professores em relagão a este

critério.

Quadro 12 - percentis da distribuigão dos valores de auto-efícácia geral

Percentis

10 25 50 75 90 95

Indiceauto-eficáciaGeral 273 ĨÃÔ 3,80 4,20 4,60 5,00 5,20

A distribuigão de resultados indicou que o número de professores que

efectivamente detinha um sentimento baixo de auto-eficácia era muito

reduzido, pelo que se colocavam problemas â selecgão dos casos com estas

características. Face a estas condigôes, decidimos diferenciar os dois grupos
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de professores por referência â distribuigão dos valores
na distribuigão obtida

amostra e não ao valor médio teôrico esperado, um processo também

adoptado por Gibson & Dembo (1984) e Anderson et al. (1988). Para a

constituigão dos grupos nível de auto-eficácia utilizámos então o critério dos

valores dos percentis, recrutando os professores em dois extremos da

distribuigão. Os professores com nível mais baixo de auto-eficácia foram

seleccionados entre os que se colocavam abaixo do percentil 25, com um valor

do índice de auto-eficácia geral igual ou inferior a 3,8; e os professores com

um sentimento de auto-eficácia mais elevado, entre o grupo daqueles que

situavam acima do percentil 75, com um valor do índice de auto-eficácia igual

ou superior a 4,6. Todos os restantes professores foram a partir daqui

considerados fora da amostra. Nestas condigôes incluíram-se 56 sujeitos,

repartindo-se 29 pelo grupo de sentimento mais baixo de auto-eficácia geral, e

27 pelo grupo de sentimento mais elevado de auto-eficácia.

DA JUSTEZA DA UTILIZACÃO DA AUTO-EFICÁCIA GERAL COMO

CRITÉRIO PRINCIPAL DE SELECCÃO DOS CASOS

Como referimos atrás, aproveitámos esta fase de estudo para estudar a

consistência da validade da escala utilizada para a auto-eficácia específica e

estimar em que medida os seus resultados corroboravam a tendência que se

verificou para a auto-eficácia geral. Como se pode observar pelo Quadro 13, o

valor médio encontrado para esta variável, encontrou-se muito mais prôximo

do valor médio da escala utilizada (2,5), indicando uma distribuigão mais

equitativa pelos diferentes níveis de sentimento da capacidade.

Quadro 13 • Amostra (fase extensiva): valores da auto-efícácia específíca

Minimo Máximo Média Desvio-padrão

Indice de Auto-eficácia Específica ,05 3,62 2,6710 ,4313

Um resultado que pode ser confirmado pela distribuigão relativa dos sujeitos

expressa no quadro de percentis (Quadro 14).

Quadro 14 - Percentis da distribuigão dos valores de auto-eficácia específíca

Percentis

5 10 25 50 75 90 95

Indice de Auto-eficácia especlfica 2,22 2,33 2,45 2,67 2,90 3,15 3,24
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Estes dados são reveladores das diferengas que podemos encontrar entre

as duas dimensôes de auto-eficácia, o que aliás foi reforgado pela ausência de

uma associagão estatística significativa entre os valores médios de ambas

(r=.192 para p < .069). Face a esta situagão confirmámos a necessidade de

manter a decisão inicial de usar apenas o resultado obtido na sua dimensão

geral de auto-eficácia como critério para a selecgão dos casos.

Os casos foram seleccionados entre os elementos dos grupos formados a

partir do critério de auto-eficácia geral, respeitando os critérios secundários. A

aplicagão combinada desses critérios implicou que em cada um dos grupos,

tivéssemos que seleccionar um professor com experiência de ensino entre 3 e

5 anos e outro com uma experiência entre os 12 e os 20 garantindo que todos

possuíssem o grau de licenciados pela universidade e a respectiva

profissionalizagão em ensino, e leccionassem no 7° ano de escolaridade.

Comegando por aplicar os critérios de formagão, estatuto profissional e de

experiência, encontrámos 14 professores nestas condigôes para cada grupo.

Contudo, quando aplicámos o critério de leccionagão no 7° ano de

escolaridade, o número de professores que apresentavam esta característica

era apenas de três no grupo de auto-eficácia mais elevada e dois no grupo de

auto-eficácia mais baixa. A limitagão encontrada implicou que alargássemos

este critério å leccionagão no 3° ciclo de escolaridade, o que nos permitiu

assegurar a presenga de seis casos no primeiro grupo e oito no segundo

preenchendo todos os critérios de escolha.

Com base nesta selecgão, procedemos ao contacto individual, com o

objectivo de explicar o âmbito geral do estudo, esclarecer as suas exigências

em matéria de disponibilidade do professor
- a partir da descrigão da

colaboragão pretendida em cada um dos momentos do estudo intensivo -

e,

finalmente, auscultar o seu interesse e disponibilidade de colaboragão. Este

contacto foi realizado através de uma entrevista presencial no local de trabalho

dos professores. Na sua sequência, seis dos catorze professores

manifestaram a sua indisponibilidade, por razôes pessoais e profissionais,

tendo-nos sido possível garantir a colaboragão dos restantes oito que

satisfizeram os critérios de selecgão utilizados. Junto destes professores
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foram confirmadas todas as características utilizadas para a selecgão dos

dados, nomeadamente o seu perfil de respostas å dimensão de auto-eficácia

geral.

Com base em referências mais pormenorizadas sobre as turmas e ano de

escolaridade em que o professores se encontravam a leccionar, ficou

estabelecido que o estudo incidiria sobre a actividade com a turma â qual os

professores considerassem estar a ser mais difícil ensinar educagão física, a

seleccionar no seio dos 8° e 9° anos de escolaridade.

Para dar cumprimento â estabilizagão das dificuldades impostas pelos

conteúdos a leccionar, neste encontro ficou também acordado que os

professores elegeriam duas actividades, a que considerassem ser mais fácil

ensinar å turma escolhida e aquela em que previssem ter mais dificuldade.

Este trabalho relata o acompanhamento de um grupo de quatro desses oito

casos, constituído por duas professoras com um nível mais baixo de auto-

eficácia geral no ensino e com níveis diferenciados de experiência de ensino

(elevada e baixa experiência), uma professora com níveis elevados de auto-

eficácia geral e de experiência de ensino, e um professor com menos

experiência e com um sentimento de auto-eficácia geral elevado.
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CAPÍTULO 3 - O ESTUDO MULTICASO

O desenvolvimento da fase principal do estudo seguiu o guião normalmente

proposto para o desenvolvimento de estudos de caso (Miles & Huberman,

1994; Yin, 1994). Assim, o trabalho iniciou-se por uma fase preparatôria que

nos permitisse garantir a eficácia no seu desenvolvimento do trabalho,

nomeadamente: a) a elaboragão do protocolo de estudo de caso; e b) no

ensaio prévio dos aspectos que apurámos como mais críticos desse protocolo.

Numa segunda fase, procedemos å recolha da informagão, aplicando os

instrumentos previstos no protocolo, iniciando desde logo uma primeira análise

desse material, que embora mais grosseira do que a análise final, nos permitiu

ir confirmando ou adaptando o protocolo inicial. Num terceiro momento,

procedemos å análise final das informagôes. Finalmente procedemos â

elaboragão do relatôrio do estudo multicaso.

É das opgôes seguidas para as duas primeiras fases que pretendemos dar

conta de seguida. Para a formulagão do protocolo de investigagão

procedemos: a) â clarificagão das unidades de análise em questão; b) â

definigão dos instrumentos de recolha de dados para cada uma dessas

unidades; c) constituímos o cenário do processo de recolha e análise dos

dados; e d) formalizámos os contactos com os professores e as condigôes de

acessibilidade â sua actividade de ensino.

1 . CLARIFICAQÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE

As unidades de análise assumidas no estudo corresponderam âs dimensôes

e componentes dos conceitos que se explicitaram no ponto 2 do capítulo 1 . O

Quadro 15 sintetiza essas unidades de análise para os vários conceitos do

problema.
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Quadro 15 - Unidades de Análise do Estudo Multicaso

UNIDADES DE ANÁLISE

AUTO-EFICÁCIA

Sentimento de auto-eficácia geral no ensino

Sentimento de auto-eficácia específica no ensino

• Crenca na capacidade pessoal para implementacão das

condicôes de eficácia no ensino ao nivel de onze funcôes da

intervenpão pedagôgica.

CONHECIMENTO PRÁTICO DO PROFESSOR

Conhecimento Pedagôgico .

Percepcão do professor sobre as práticas de ensino:

• Tipologia das situacôes críticas
• Causalidade e Implicafôes das situacôes críticas
• Modos de intervencão perante as situacôes críticas

Estrutura do conhecimento

• Elaboracão sobre os modos de intervencão

• Flexibilidade dos modos de intervencão

Percepcåo sobre o processo de ensino em educacão fisica: /

• Concepcão de educacão física
• Concepcão de Bom professor
• Concepcão de ensino eficaz
• Sentimento de Eficácia Geral do Ensino

Conhecimento Pedagôgico de Conteúdo

Orqanizacão geral do conteúdo

• Decisôes sobre os objectivos gerais
• Decisôes sobre as condicôes de realizacâo

• Clima Turma

Orqanizacão do ensino da modalidade

• Objectivos específicos
• OpQôes metodolôgicas
• Estratégias de ensino
• Sistema de avalia?ão

Conhecimento sobre o Contexto de Ensino

Percepcão sobre as relacoes entre a actividade de ensino e o contexto aeral:

• Percepcão sobre o contexto organizacional
• Percepcâo sobre a socializacâo pessoal e profissional
• Percepcão sobre os alunos
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Quadro 15 (cont) - Unidades de Análise do Estudo Multicaso

QUALIDADE DO ENSINO

Características da relacão entre a participacão do

professor e alunos nos sistemas de tarefas da aula

• Comportamento de ensino na gestão da ecologia da aula:

sistema de instrucão, sistema de gestão e negociacão do

sistema social da turma

• Participacão dos alunos no sistema de instrucão

(oportunidades de aprendizagem) e no sistema de gestão

Percepgôes dos alunos sobre o ensino da educacão física

• Percepcão sobre a actividade de ensino do professor
• Percepgão sobre a disciplina de educacão física

• Percepcão sobre a sua participacão nas aulas de educacão

física

• Percepcão sobre a turma

Para cada uma destas unidades de análise foi necessário proceder å

definigão dos indicadores que Ihes correspondiam. Nalguns casos, este

processo foi realizado de forma dedutiva, isto é, a partir da antecipagão da sua

forma de medida, noutros isso não foi possível, dado o carácter indutivo da

análise seguida. No primeiro grupo encontram-se os indicadores de auto-

eficácia e os indicadores de qualidade do ensino. No segundo contam-se as

diferentes dimensôes do conceito do conhecimento prático.

Em relagão ao primeiro grupo, tivemos já oportunidade de caracterizar os

indicadores utilizados para o estudo do sentimento de auto-eficácia no ensino,

no decurso da explicagão do processo utilizado na análise extensiva.

1.1 Indicadores para as Unidades de Análise da Qualidade
do

Ensino

Como se pode observar no Quadro 15, o focus de análise deste conceito

deveria incidir sobre dois tipos de aspectos da actividade da aula: a) na

estrutura da relagão entre o comportamento de ensino do professor na

coordenagão dos sistemas de tarefas de instrugão e organizagão da aula, na

forma como o professor enquadrava o sistema social da turma e nas

características da participagão dos alunos nas tarefas
da aula, nomeadamente,

o seu grau de congruência relativamente aos sistemas de tarefas; e b) as

percepgôes dos alunos sobre a educagão física, a actividade de ensino
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desenvolvida pelo professor e a sua participagão e a participagão
da turma nas

aulas.

1.1.1 Indicadores da Actividade de Ensino e Aprendizagem

Na universidade de OHIO têm vindo a realizar-se estudos sob a

coordenagão de Daryl Siedentop que têm permitido aperfeigoar,

sucessivamente, as unidades de análise para o estudo da qualidade do ensino,

reunindo as orientagôes do estudo da ecologia da aula e da investigagão

processo-produto. Esta experiência tem sido concentrada na formulagão e

aperfeigoamento de um sistema de análise do desenvolvimento dos sistemas

de tarefas em aulas de educagão física - Task Structure Observation System

(TSOS) (Siedentop, 1992). Neste sentido, o referido sistema constitui um

elemento fundamental na determinagão dos indicadores para representar este

conceito. Não obstante, este sistema revelou-se insuficiente relativamente aos

objectivos do nosso estudo. Com efeito, apenas permitia o aprofundamento do

sistema de tarefas de instrugão, sendo a nossa intengão obter igual detalhe na

recolha de informagão sobre o sistema de gestão/organizagão e sobre a

gestão do sistema social da turma. Por outro lado, pretendíamos que esse

aprofundamento permitisse reflectir mais claramente a relagão entre situagôes

educativas criadas e as condigôes de eficácia no ensino, tal como foram

propostas pela investigagão.

Assim, para espelhar melhor estas intengôes, assumimos que a qualidade

da gestão da ecologia da aula deveria ser observada, diferenciando as tarefas

de instrugão nas tarefas de introdugão das actividades na aula, as tarefas de

prática de aprendizagem e as tarefas de avaliagão final das actividades.

Globalmente, estas tarefas deveriam ser analisadas quanto å sua expressão

quantitativa na aula, pelo que assumimos utilizar como indicador o registo da

sua duragão. Para além disso privilegiámos a identificagão de um conjunto

características relativas å participagão do professor e do aluno e ao contexto

em que a tarefa se realizava, no sentido de apreciar em que medida reflectiam

as indicagôes de um ensino de qualidade.

Assim, em relagão â participagão do professor nas tarefas de introdugão das

actividades, recuperámos alguns dos indicadores propostos no TSOS, mas
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acrescentámos outros: a) o conteúdo da informagão a que se reportava a

tarefa; b) a modalidade de comunicagão privilegiada na tarefa; c) a clareza da
sua informagão; d) a disposigão adoptada para realizar essa comunicagão; e f)
o grau de responsabilizagão imposto pelo desenvolvimento da tarefa. Em

relagão ao tipo de participagão do aluno, utilizámos a congruência da sua

actividade como indicador do nível de empenhamento e oportunidade de

comunicagão facultada na tarefa.

Como indicadores da qualidade das tarefas práticas, recuperámos a ideia da
análise das características das tarefas, nomeadamente: a) o tipo de tarefa; b) o
contexto organizativo em que decorriam; e c) o tipo de responsabilizagão
utilizado. A participagão dos alunos também foi considerada a partir da

congruência da sua actividade para com a tarefa estabelecida. No que diz

respeito ao último tipo de tarefas da instrugão -

avaliagão final das actividades
- foram considerados menos indicadores: a) a clareza da informagão; b) o tipo
de responsabilizagão (accountability); e c) o tipo de participagão dos alunos.

Uma alteragão substantiva relativamente â proposta de indicadores do

TSOS foi a de incluir no sistema de tarefas de gestão apenas as situagôes de

organizagão da aula, reservando a análise da gestão do comportamento dos

alunos (associada aos problemas de disciplina e da relagão interpessoal) para

o que designámos como gestão sistema social da turma. Desta forma, para o

estudo da qualidade do sistema de tarefas de organizagão, os indicadores

considerados cingiram-se âs características das tarefas de logística

organizativa da aula. Para esse efeito considerámos a tipologia das tarefas que

o integravam: duas delas - o início da aula e chamada - foram apenas

analisadas de forma indutiva quanto âs suas características gerais, focando

vários aspectos associados aos intervenientes como a pontualidade e o tipo de

actividade inicial, no primeiro caso, e o protagonismo e momento de realizagão,

no segundo caso. Para três outros tipos de tarefas de gestão - na tarefa de

colocagão e recolha do material; formagão de grupos e a tarefa de transigão na

aula - foram considerados indicadores sujeitos a análise dedutiva: o

protagonismo da coordenagão operacional da tarefa e a congruência da

actividade dos alunos. Nos três casos também se recorreu å utilizagão de
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notas de campo que permitissem diferenciar outras características não

antecipadas da tarefa.

Como indicadores da qualidade do sistema de gestão da aula foram ainda

considerados: a qualidade da reacgão da turma âs diferentes tarefas de

gestão, apreciando o seu nível de atengão nos diferentes episôdios da aula a

partir de notas descritivas, e o controlo de tempo de aula a partir dos valores

relativos da duragão dos três tipos de episodios face â totalidade do tempo

despendido na aula.

Outra importante inovagão em relagão â proposta de indicadores do TSOS

consistiu na consideragão de indicadores de gestão do sistema social da

turma. O Quadro 16 sintetiza esses indicadores.

Quadro 16- Indicadores de gestão do sistema social da turma

Dimensão Indicadores

Clima Relacional

• Na apresenta?ão das actividades de aprendizagem refere a sua utilidade para os alunos

• Organiza a aula com diferentes tipos de actividades simultaneamente

• Nos momentos de apresentacão e avaliacão final solicita a opinião dos alunos sobre a

aula

• Durante a prática de aprendizagem, acompanha as tarefas de maior complexidade

• Durante a prática de aprendizagem, acompanha os alunos com maior dificuldade

• Realca o esforco de aprendizagem dos alunos na actividade de aprendizagem

• Realca os sucessos de aprendizagem dos alunos

• Solicita os alunos a apreciarem os seus sucessos na aprendizagem

• Solicita apreciacôes positivas dos alunos entre si

• Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas

• Interage com os alunos a propôsito dos sentimentos que revelam sobre a aula

• Ajuda os alunos quando estes o solicitam

• Intervém individualmente com os alunos acerca da sua participacão na aula

• Quando intervém com os alunos acerca da sua participacão na aula, revela expectativas

positivas
• Dirige-se a todos alunos utilizando o seu nome

• Durante a aula, interage com a maioria dos alunos da turma (sim - não)
• Reage da mesma forma a comportamentos semelhantes dos alunos (sim

- não)
• Durante a aula, interage com os alunos sobre assuntos pessoais
• Durante a aula, expressa sentimentos positivos acerca dos conteúdos de aprendizagem
• Utiliza um discurso substantivo (descritivo) quando interage com os alunos

Controlo da

Disciplina

• Explicita as regras de conduta na aula

• Quando explicita as regras de conduta na aula, solicita e comenta a opinião dos alunos

• Utiliza formas de evocacão (verbais ou escritas) das regras de conduta na aula

• Reage aos comportamentos inapropriados referindo as regras de conduta da aula que

foram desrespeitadas
• Reage aos comportamentos inapropriados mantendo o ambiente da aula
• Realca os comportamentos apropriados dos alunos

• Controla a participacão na aula dos alunos com comportamentos inapropriados
• Reforca os comportamentos apropriados, quando ocorre um comportamento

inapropriado
• Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos inapropriados e as razôes dos

mesmos

• Quando reage aos comportamentos inapropriados explicita o seu prejuizo para a

actividade da aula

• Reage de forma consequente aos comportamentos inapropriados
• Castiga os alunos que revelam comportamentos inapropriados
• Promove castigos que não utilizam características da actividade física como factor de

punicão
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Para esta dimensão da actividade da aula, valorizámos indicadores que

permitissem caracterizar a forma como o professor procedia na gestão dos

comportamentos dos alunos não directamente relacionados com a

aprendizagem (no fundo, o reflexo dos modos de controlo da disciplina na aula

e de promogão de um clima relacional positivo). Existindo já um conjunto de

indicadores sobre a qualidade da participagão do professor nestas duas

dimensôes79, baseámo-nos nessa sistematizagão para delimitar as

informagôes que poderiam ilustrar uma gestão consistente do sistema social

da turma.

1.1.2 Indicadores da Percepgão dos Alunos sobre o Ensino da

Educagão Física

Para a dimensão percepgão dos alunos relativamente ao ensino da

educagão física tínhamos recrutado quatro componentes para realizar a

análise: a) a percepgão sobre a actividade de ensino do professor; b) a

percepgão sobre a disciplina de educagão física; c) a percepgão sobre a sua

participagão nas aulas de educagão física, d) a percepgão sobre a participagão

da turma.

Relativamente å primeira componente, o nosso interesse residia em

conhecer a imagem que os alunos haviam formado sobre a intervengão

pedagôgica do seu professor ao longo do período em que decorrera a

actividade de ensino analisada. Particularmente, interessava-nos verificar em

que medida consideravam que o respectivo professor Ihes havia criado as

condigôes de ensino potenciadoras do sucesso nas aprendizagens. Para este

efeito, e apesar de existirem estudos que em Portugal disponibilizavam já uma

fonte de indicadores sobre o assunto (Leal, 1993), considerámos que haveria

vantagem em manter as mesmas condigôes que formulámos para estudar o

sentimento de eficácia do professor na implementagão dos princípios e

procedimentos de intervengão pedagôgica conotados com a eficácia no

ensino. Por duas razôes: em primeiro lugar, porque eram um conjunto de

situagôes que já correspondia a um esforgo de microanálise das condigôes de

79 Cf. componentes das dimensOes de intervensâo pedagôgica de disciplina e de clima relacional apresentados na definicao do questionário

utilizado para medir a auto-eficácia especlfica (ponto
2.3 do capltulo 2)
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um ensino eficaz, de acordo com o quadro teôrico da investigagão; em

segundo lugar porque, desta forma, seria possível encontrar um processo mais

expedito de relacionar as percepgôes produzidas pelos professores e pelos

seus alunos, relativamente ås condigôes de sucesso
criadas ao longo de uma

unidade de ensino-aprendizagem.

Para este efeito, consideraram-se os enunciados dos indicadores utilizados

para o sentimento de auto-eficácia específica (cf. ponto 1.3 do capítulo 2),

tendo-se reformulado a sua construgão semântica e sintáctica de forma a que

os indicadores da percepgão dos alunos revelassem as mesmas condigôes. O

Quadro 17 apresenta a correspondência encontrada entre os indicadores

utilizados para o estudo da percepgão do professor e dos
alunos.

Relativamente a estas condigôes, pretendia-se conhecer a percepgão dos

alunos sobre a intensidade com que se haviam manifestado nas aulas. Neste

sentido, a percepgão dos alunos em relagão a cada um dos enunciados

expressou-se a partir de uma medida de frequência.

As restantes três componentes consideradas para o estudo da percepgão

dos alunos tiveram por objectivo tragar o quadro do contexto do pensamento

do aluno em relagão ao processo educativo em educagão física.

Quanto â percepgão dos alunos sobre a disciplina de educagão física, o

nosso interesse recaiu a sua perspectiva acerca dos objectivos e natureza das

aulas de educagão física, nomeadamente para verificar em que medida a sua

imagem reflectia uma visão da educagão física como uma disciplina dirigida

para a realizagão de aprendizagens no domínio da cultura física ou, ao

contrário, espelhava uma percepgão meramente ocupacional da mesma. A

esta intengão acrescentava-se ainda o interesse pelo conhecimento da forma

como os alunos percepcionavam as aulas desenvolvidas pelo seu professor,

se de uma forma coerente com aquilo que consideravam dever ser os

objectivos e as aulas de educagão física, se de uma forma diferente.
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Quadro 17 - Indicadores da Percepgão dos Alunos sobre a Actividade de Ensino''0:
correspondência com os indicadores de Auto-eficácia Específica

Componentes Indicadores da Percepcão dos Alunos
Actividade de Ensino

Indicadores de Auto-eficácia Específica

Clima: relagão
aluno/matéria

Quando o meu professor apresentava os exercicios

que iamos fazer na aula, dizia para que é qũe eles

serviam

Apresentar a matéria garantindo que os alunos atribuem

significado ås propostas de aprendizagem

Eu gostava muito dos exercícios da aula Organizar a aula garantindo uma prática motora

motivadora para todos os alunos da turma

0 meu professor perguntava-me o que é que eu

pensava e sentia da aula

Interagir com os alunos garantindo que estes manifestam

as suas opiniôes sobre a aula

Nos exercicios mais dificeis, o meu professor fazia

com que eu continuasse a tentar

Interagir com os alunos mais fracos garantindo a sua

participacáo empenhada em tarefas com índice de

complexidade elevado

O meu professor dizia-me que eu era capaz de

aprender coisas difíceis
Interagir de forma a garantir que os alunos formulem

expectativas adequadas sobre a sua capacidade de

aprendizagem
Clima: relagão
alunos entre si

0 meu professor pedia-me que eu fosse simpático e

amigo com todos os meus colegas

Solicitar a simpatia e a amizade entre todos os alunos

Nos exercícios, eu e os meus colegas ajudávamo-nos
uns aos outros. mesmo quando uns eram melhores e

outros piores

Intervir garantindo a cooperacão entre alunos com

diferentes níveis de capacidade nas tarefas de

aprendizagem
Clima:

Relacão

aluno/professor

Quando eu dizia ao meu professor o que pensava e

sentia sobre a aula, ele ouvia-me e interessava-se

pelas minhas opiniôes

Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

considero as suas opiniôes e sentimentos pessoais
relativamente å actividade na aula

O meu professor mostrava que gostava da matéria

que nos ensinava

Intervir na aula de forma a garantir que os alunos sintam

que eu gosto do que ensino

Na aula, eu tinha confianga no meu professor Interagir com os alunos garantindo a sua confianga em

mim

Durante a aula, o meu professor dizia-me que achava

que eu era capaz de aprender

Interagir com os alunos garantindo que eles sintam que eu

me interesso por eles e acredito que são capazes de

aprender

Na aula, o meu professor tratava-me a mim e aos

meus colegas da mesma maneira
Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu os

trato todos do mesmo modo

0 meu professor falava comigo sobre os meus gostos
e assuntos pessoais, mesmo quando nâo tinham a

ver com a aula

Interagir com os alunos garantindo que sintam que estou

atento aos seus interesses pessoais sobre assuntos

exteriores ås aulas.

Quando o meu professor me corrigia. era para me

ajudar

Interagir com os alunos garantindo que não me vejam
como um "juiz" permanente da sua actividade

Disciplina:

promopão

As regras das aulas eram combinadas entre o meu

professor e os alunos

Combinar as regras de conduta para as aulas garantindo
o respeito quer pelas opiniôes e ideias dos alunos quer

pelas minhas

Durante a aula, eu respeitava as regras que tinham

sido combinadas

Intervir garantindo que os alunos respeitem as regras de

conduta combinadas

Durante a aula, o meu professor lembrava-me das

regras combinadas

Intervir durante a aula garantindo que os alunos tenham

presente as regras de conduta combinadas

Quando eu me portava mal, o meu professor resolvia

o problema mantendo um bom ambiente na aula

Intervir no controlo da disciplina da aula garantindo um

clima positivo

Durante a aula, o meu professor mostrava-se

contente quando eu me portava bem

Intervir de forma a garantir que os alunos sintam que eu

reconheco que adoptam um comportamento de acordo

com as regras de conduta combinadas

Quando os meus colegas queriam que eu me

portasse mal como eles, eu continuava o que estava

a fazer

Intervir na aula garantindo que os alunos não se envolvam

em comportamentos contrários ås regras de conduta

combinadas, quando aliciados pelos colegas a fazê-lo

Disciplina:

remedĩa?ão

Quando eu me portava mal, o meu professor pedia-

me que dissesse o que tinha feito e porque é que

tinha tido aquele comportamento

Reagir quando os alunos infringem as regras de conduta

combinadas para as aulas garantindo que sejam
verdadeiros na descricão dessos episôdios e explicacão
das suas causas

Quando eu me portava mal e o meu professor me

castigava, eu mantinha a minha opinião sobre as

aulas de Educacâo Física

Utilizar castigos que não interfiram negativamente com o

prazer ou gosto que os alunos têm pela actividade fisica

Depois de me ter portado mal, eu reconhecia o que é

tinha prejudicado com esse comportamento

Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que reconhegam as consequências da

adopcâo desses comportamentos

Quando me portava mal, o meu professor convencia-

me para não tomar a fazer aquilo

Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que não voltem a adoptar um comportamento

contrário ås reqras de conduta combinadas

80 A redaCîao destes indicadores corresponde
a sua forma final, depois de validados por peritos e junto de um gnjpo de alunos entrevistados para

o efeito (cf. ponto 2.3.4)
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Quadro 17 (cont) - Indicadores da Percepgão dos Alunos sobre a Actividade de Ensino:

Correspondência com os indicadores de Auto-eficácia Específica

Componentes

Instrucão:

acompanhamento
das actividades de

aprendizagem

Indicadores da Percepcão dos Alunos

Actividade de Ensino

Quando o meu professor me pedia, eu ajudava-o

na aula

Na aula, o meu professor conseguia observar toda

a turma ao mesmo tempo

Quando me corrigia, o meu professor dizia-me o

que estava a fazer bem e o que estava a fazer mal

0 meu professor ia-me corrigindo durante toda a

aula

Indicadores de Auto-efîcácia Específica

Solicitar a participacåo dos alunos garantindo que ajudam

nas diferentes actividades da aula

Deslocar-me e posicionar-me garantindo o controlo da

actividade de toda a turma durante a aula

Informar os alunos sobre a forma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que percebam o

que fazem bem e o que fazem mal

Quando eu e os meus colegas tínhamos a mesma

dificuldade nos exercicios, o meu professor

corrigia-nos a todos ao mesmo tempo, em vez de

corrigir um de cada vez

Quando me corrigia, o meu professor explicava-me

porque é que eu estava a fazer bem ou a fazer mal

os exercicios

Quando me corrigia, o meu professor explicava-me
como é que deveria realizar os exercicios para não

voltar a fazer mal

Depois de me com'gir, o meu professor ficava junto
de mim a ajudar-me até que eu fizesse bem

Quando eu estava a realizar os exercícios, o meu

professor pedia-me para eu explicar como é que eu

os estava a fazer

Durante a aula, o meu professor fazia perguntas
sobre os exerclcios a quase todos os alunos

Instrugão:
informacão sobre

as actividades de

aprendizagem

Quando me fazia perguntas, o meu professor

esperava para que eu pudesse pensar e dar a

resposta

Informar os alunos sobre a forma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que cada um

tenha uma informatpão actualizada sobre como está a

aprender

Informar os alunos sobre as suas dificuldades na

aprendizagem fazendo-o, individualmente ou em grupo,

consoante a quantidade de alunos com as mesmas

dificuldades

Informar os alunos sobre a forma como realizam as suas

accôes de aprendizagem de forma a que as relacionem

com os efeitos alcancados

Informar os alunos sobre a forma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que percebam
como devem realizar a actividade apôs terem cometido

um erro

Intervir de forma a que, depois de corrigidos, os alunos

não continuem a cometer os erros que Ihes foram

identificados

Questionar os alunos durante a sua actividade de

aprendizagem garantindo que sejam capazes de

ídentificar, por eles prôprios, aspectos relacionados com a

mesma

Questionar os alunos sobre a actividade de aprendizagem
garantindo que o maior número seja inquirido no decurso

da aula

Durante a aula, o meu professor conseguia dar

atencão ás várias coisas que se passavam

Durante os

aprender

exercicios, eu esforcava-me por

Durante os exerclcios, o meu professor dizia-me

que o que estava aprender era importante para
mim

Quando o meu professor apresentava o que iamos

fazernaaula eu estava atento

Quando o meu professor fazia perguntas sobre o

que iamos fazer na aula eu pedia para responder

Quando apresentava a aula, o meu professor
explicava as coisas dos exercícios a que tínhamos

de dar mais atencão

Quando apresentava a matéria, o meu professor
explicava como é que as diferentes partes da aula
se interligavam

Quando nos explicava o que ia ser a aula, o meu

professor fazia os exercicios para nos mostrar o

que tinhamos que aprender

Quando o meu professor apresentava os exercícios
da aula eu ficava sem dúvidas sobre o que iamos
fazer

Quando apresentava a matéria, o meu professor
explicava porque é que a maneira como organizava
a aula nos fazia aprender melhor

0 meu professor gastava pouco tempo a explicar
os exercicios que se iam fazer na aula

Questionar os alunos durante a sua actividade de

aprendizagem garantindo que cada um tenha o tempo
necessário para responder ås perguntas que Ihe são

colocadas

Intervir garantindo o controlo das várias situacôes que
ocorrem simultaneamente numa aula

Intervir de forma a garantir um nivel elevado de

empenhamento dos alunos na realizacão da actividade

Interagir com os alunos garantindo que sintam que

aprendem coisas importantes para eles

Apresentar a matéria garantindo a atencão dos alunos

Durante o período de apresenta?âo da matéria, realizar

perguntas aos alunos garantindo a sua participacão
voluntária.

Apresentar a matéria garantindo que os alunos conhecam
os seus pontos mais importantes

Apresentar a matéria garantindo que os alunos entendam

que as várias fases da aula formam um todo

Apresentar a matéria garantindo que os alunos visualizem
as situacôes de aprendizagem a realizar

Apresentar a matéria garantindo que os alunos fiquem
sem dúvidas sobre as actividades a realizar na aula

Apresentar a matéria garantindo que os alunos percebam
a relagão entre a organizagão da aula e os objectivos de
aprendizagem

Infomiar sobre as actividades a realizar na aula garantindo
a minimizacåo do tempo despendido nestes periodos
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Quadro 17 (cont 2)- Indicadores da Percepgão dos Alunos sobre a Actividade de Ensino:

Correspondência com os indicadores de Auto-eficácia Específíca

Componentes Indicadores da Percepcâo dos Alunos

Actividade de Ensino

Indicadores de Auto-eficácia Específica

Instrucão:

avaliacão final das

actividades de

aprendizagem

No final, quando o meu professor me pedia a

opiniåo sobre a aula eu dava-a
Interpelar os alunos no periodo de avaliacâo fmal da aula

garantindo a sua participacão
No final da aula, o meu professor dizia o que íamos

aprender na aula seguinte

Realizar a informacão final da aula garantindo a ligacão
entre o trabalho realizado e aquele que se prevê para as

aulas seguintes
No final da aula, o meu professor dizia o que é que

tinha sido mais importante nos exercicios que

tínhamos estado a aprender

Realizar a informagão final da aula garantindo que os

alunos identifiquem os aspectos mais importantes da

actividade de aprendizagem desenvolvida

No final da aula, o meu professor dizia para que é

tinhamos estado a aprender aqueles exercicios

Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos saiam da aula com a ideia clara dos objectivos que
eram pretendidos

No final, o meu professor dizia aquilo que eu e os

meus colegas tinhamos ou nåo conseguido

aprender na aula

Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos saiam com uma ideia clara quanto aos êxitos e âs

dificuldades que manifestaram na aprendizagem

Organizacão:

alunos

Quando explicava os exercícios, o meu professor
chamava-me a atencâo para evitar que eu corresse

o risco de me magoar

Intervir de forma a evitar situacôes de risco no

desempenho das tarefas de aprendizagem pelos alunos

Quando o meu professor pedia, eu mudava

rapidamente entre os exercícios
Organizar os alunos garantindo que as mudancas de

actividade ou de tarefas de aprendizagem sejam
realizadas rapidamente

Quando o meu professor nos chamava eu ia

rapidamente para junto dele.
Organizar a turma garantindo uma reunião rápida dos

alunos quando necessário

Eu chegava å aula å hora combinada Intervir de forma a garantir que os alunos cheguem â aula

â hora combinada

Quando o meu professor parava a aula, eu

percebia logo se ele quería que eu fosse para junto

dele, se queria que eu mudasse de exercício, ou se

queria que eu ficasse onde estava para o ouvir

Gerir a turma garantindo a sua atencão para iniciar os

periodos de instrugão, reunião e mudancas de actividade

no decurso da aula

Quando o meu professor pedia, eu e os meus

coleqas formávamos os grupos rapidamente

Organizar os alunos garantindo uma rápida formacão de

qrupos de trabalho

Quando eu colaborava na aula, o meu professor

mostrava que tinha ficado satisfeito comigo

Intervir garantindo que os alunos se sintam reconhecidos

pela forma adequada como realizam as tarefas de

orqanizacâo

0 meu professor corrigia-me a mim ou aos meus

colegas sem interromper a aula

Informar os alunos sobre a maneira como estão a realizar

os exercicios de aprendizagem garantindo a manutencão

do ritmo da actividade

Organizacão:

espagos e

equipamentos

Quando era preciso, eu montava e desmontava o

material correctamente

Organizar a aula garantindo uma rápida montagem ou

desmontaqem do material pelos alunos

Quando era preciso, eu montava e desmontava o

material rapidamente

Organizar a aula garantindo uma correcta montagem e

desmontaqem de material pelos alunos

Organizacão:

tempo

Durante a aula, eu estava a maior parte do tempo

a realizar os exercicios

Organizar as actividades da aula garantindo a

maximizaĩáo do tempo em que os alunos estão em

prática de aprendizaqem

O meu professor registava as faltas sem gastar

tempo

Intervir de forma a garantir um registo de presencas rápido

Num estudo anterior (Carreiro da Costa, Diniz, Carvalho & Onofre, 1996),

tivemos oportunidade de considerar a análise desta
variável do pensamento do

aluno, utilizando como indicadores três formas possíveis de os alunos

conceberem as finalidades e o processo educativo da educagão física,

definidas a partir de uma adaptagão do Learner Report Questionnaire (Crum,

1985). Os indicadores aí considerados são três: a) uma orientagão

"pedagogista", que reflecte a ideia da associagão das fmalidades da educagão

física ao desenvolvimento de aspectos gerais da personalidade do aluno,

concebendo as aulas sobretudo como espagos de diversão e entretenimento;

b) uma perspectiva "biologista", a partir da qual os alunos associam a

educagão física ao desenvolvimento da condigão física, observando as aulas
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sobretudo como espagos de treino das capacidades condicionais e

desenvolvimento de esforgo físico; e c) uma percepgão centrada na

aprendizagem, que associa a educagão física a objectivos de aprendizagem no

domínio da cultura física, sendo as aulas vistas como espagos
de construgão e

desenvolvimento dessas aprendizagens.

Dada a utilizagão que estes indicadores têm merecido em estudos recentes

(Diniz, 1997; Gongalves, 1998), decidimos assumi-los para estudar as

percepgôes dos alunos no processo educativo em educagão física.

0 estudo das percepgôes dos alunos relacionadas com a sua participagão

nas aulas de educagão física teve a intengão de recolher informagôes sobre a

forma como reflectiam a sua relagão com a disciplina. Para o seu estudo,

foram definidos quatro indicadores: a) a motivagão dos alunos para a

disciplina; b) a importância que Ihe atribuíam para a sua formagão; c) a

percepgão da sua competência na disciplina; e d) a percepgão sobre a sua

atitude nas aulas.

Relativamente â terceira e última componente da percepgão dos alunos -

acerca da turma -, e na circunstância de não termos encontrado nenhum tipo

de apoio teôrico sobre o assunto, decidimos assumir como indicadores desta

componente os seguintes: a) a percepgão sobre o nível de comportamento

apropriado da turma na aula e sobre a sua colaboragão com o professor nas

actividades da aula, para representarem a percepgão sobre as características

da participagão da turma na aula; b); a percepgão sobre o nível de cooperagão

dos alunos da turma entre si durante as actividades nas aulas e o sentimento

de pertenga dos alunos â turma, como referentes da percepgão sobre a

relagão entre os alunos na turma; e c) finalmente, o nível de competência da

turma e o nível de motivagão da turma relativamente âs actividades de

aprendizagem como indicadores da percepgão sobre a relagão dos alunos com

as actividades de aprendizagem na aula.
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1.2 Indicadores para as Unidades de Análise do Conhecimento

Prático do Professores

O estudo das três dimensôes deste conceito foi realizado a partir de uma

análise indutiva para todas as componentes que os representaram, excepto

para uma
- o sentimento de eficácia geral do ensino.

Relativamente ås restantes componentes, sô foi possível definir os seus

indicadores depois de recolhidas e analisadas as opiniôes dos professores

relativamente aos assuntos que Ihes correspondiam. Por esta razão, devem

tomar-se por indicadores destas dimensôes as categorias de análise

resultantes do processo de redugão dos dados que apresentaremos adiante

(cf. ponto 2.4 deste capítulo).

Para o estudo do sentimento de eficácia geral do ensino dos professores

tomaram-se em consideragão os indicadores (itens) utilizados na escala de

eficácia do professor, que integrou o questionário de opinião sobre a

intervengão pedagôgica em educagão física (cf. ponto 2.1 do capítulo anterior)

2. Processo de Recolha e Análise dos Dados

De seguida, descrevem-se as medidas assumidas para a construgão e

condigôes de aplicagão de cada um dos instrumentos utilizados para a recolha

de informagão, definindo-se também o modo geral de análise dos dados.

Em ambas as fases foram utilizadas metodologias qualitativas e

quantitativas, que procurámos que respeitassem as condigôes sugeridas para

a garantia da consistência e validade do estudo. Assim, em relagão â fase de

recolha dos dados foram utilizadas quatro fontes de prova (evidence sources)

de forma a obter um retrato detalhado e com diferentes enfoques dos assuntos

em estudo (Yin, 1994). Diferentes processos de inquirigão, como questionários

e entrevistas foram utilizados para suscitar os relatos verbais de professores e

alunos. A metodologia de observagão também foi utilizada nas suas

modalidades indutiva e dedutiva para permitir a caracterizagão das dimensôes

comportamentais de professores e alunos.
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2.1 Cenário do Processo de Recolha dos
Dados

Como se pode observar Figura 5, a fase de análise intensiva iniciou-se com

a realizagão de uma entrevista sobre a percepgão dos professores acerca do

processo de ensino em educagão física, segunda componente do

conhecimento pedagôgico do professor. A esta entrevista seguiu-se de

imediato uma outra que designámos por entrevista de planificagão, cujo

objectivo foi recolher a informagão que permitiu caracterizar o conhecimento

pedagôgico do conteúdo dos professores.

Figura 5 - Cenário de recolha dos dados
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Apôs estes dois momentos, decorreram, em sequência, dois ciclos de

recolha de dados para cada caso, cada um correspondente a uma unidade

ensino - da actividade que cada professor considerou mais fácil ensinar e da

actividade mais difícil. Imediatamente antes de cada ciclo foi realizada a

primeira aplicagão do questionário de auto-eficácia específica.
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Durante um ciclo, o professor e a respectiva turma foram acompanhados ao

longo de quatro aulas, critério que foi estabelecido independentemente da

duragão prevista para cada unidade de ensino. No decurso de cada aula,

foram registadas imagens da actividade do professor e dos alunos, utilizadas

para caracterizar a participagão de ambos no sistema de tarefas da aula e as

oportunidades de aprendizagem criadas. As aulas acompanhadas,

correspondentes a um tempo lectivo, foram previamente seleccionadas em

fungão do planeamento estabelecido pelo professor, de forma a que a sua

distribuigão fosse homogénea ao longo da unidade de ensino. Foi

salvaguardado que as aulas não correspondessem nem å primeira, nem â

última aula da unidade de ensino, e que não assumissem uma configuragão

extraordinária, como por exemplo destinar-se å avaliagão final.

No momento imediatamente seguinte a cada aula, não superior a 24 horas,

foi realizada a primeira fase de uma entrevista de estimulagão de memôria,

utilizada para recolher informagão sobre a percepgão do professor acerca da

sua actividade de ensino. Finda a unidade de ensino, na aula seguinte, foi

aplicado o segundo questionário de auto-eficácia específica ao professor e o

questionário para a caracterizagão da percepgão dos alunos acerca da

actividade de ensino. Até um período máximo de uma semana apos este

momento, foi realizada a segunda fase da entrevista de estimulagão de

memôria.

Com a realizagão da entrevista de planificagão e a aplicagão do primeiro

questionário de auto-eficácia específica para a segunda unidade de ensino,

reiniciou-se o ciclo de recolhas, em tudo idêntico ao primeiro. No final deste

ciclo, foi aplicado um questionário aos alunos para caracterizar a sua

percepgão acerca do ensino da educagão física, e realizada uma entrevista ao

professor para identificar o seu conhecimento sobre o contexto de ensino -

entrevista de contextualizagão.

O processo de recolha de dados foi realizada entre o final do primeiro

período lectivo e o final do terceiro período e teve uma duragão variável (entre

um a dois períodos lectivos) dependendo do momento do ano em que se

realizaram as unidades de ensino de cada caso.
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De seguida passamos a caracterizar os instrumentos de recolha de

informagão e o processo de construgão e análise de dados seguido para cada

um.

2.2 Sentimento de Auto-eficácia Específica: Aplicagão do

Questionário e Análise dos Dados

A aplicagão do questionário de auto-eficácia específica foi realizada de

forma a procurar captar as relagôes entre algumas circunstâncias contextuais e

o sentimento de capacidade pessoal de ensino dos professores: com as

actividades que os professores percepcionam como sendo mais fáceis e

difíceis de ensinar; e com variagão deste sentimento do início para o final dos

períodos de ensino dessas actividades. Por esta razão, o questionário foi

aplicado a cada professor, antes e depois do período de ensino dedicado a

cada uma das duas actividades escolhidas pelos professores, totalizando

quatro aplicagôes.

Para a sua análise, em cada caso, utilizámos um procedimento qualitativo. A

partir de cada uma das quatro aplicagôes do questionário, constituímos uma

representagão do perfil de respostas, que comparados, nos permitiu averiguar

as diferengas e as identidades dos sentimentos expressos por cada professor

em cada um dos momentos de aplicagão.

0 cruzamento de casos foi realizado a partir da comparagão das conclusôes

das análises qualitativas realizada em cada um, primeiro no seio de cada grupo

de professores e, depois, entre os dois grupos.

2.3 Qualidade do Ensino: sistema de observagão da Ecologia
da Aula e questionários sobre as Percepgôes dos Alunos

Para o estudo da qualidade do ensino utilizámos dois tipos de instrumentos

de recolha de dados. A observagão para a apreciagão da ecologia da aula e a

inquirigão, nomeadamente o questionário, para recolher informagão sobre as

percepgôes dos alunos.
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2.3.1 Protocolo do Sistema de Observacão da Actividade de Ensino
ou Ecologia da Aula

A recolha de dados sobre a ecologia da aula foi realizada com recurso a um

sistema de observagão adaptado do já referido Task Structure Observation

System - TSOS (Siedentop, 1992), onde se introduziram as modificagôes que
garantissem a inclusão dos indicadores que atrás referenciámos para

representar a actividade de ensino-aprendizagem. É do seu protocolo,

processo e condigôes de aplicagão que daremos conta de seguida.

O sistema utilizado compôe-se de três subsistemas: um subsistema para a

análise das características gerais das tarefas da aula, com particular incidência

sobre as tarefas de instrugão e de gestão; um subsistema dedutivo por sinais

para a observagão da gestão do sistema social da turma realizado pelo

professor (centrado nas dimensôes de disciplina e clima relacional); e um

subsistema de observagão indutiva, de notas de campo, que acompanha, com

descrigôes livres de aspectos críticos da aula, os dois subsistemas anteriores

(anexo 1.15).

2.3.1.1 SUBSISTEMA PARA A OBSERVACÃO DAS TAREFAS DE INSTRUCÃO E

Organizacão

Um dos objectivos deste sub-sistema é realizar uma caracterizagão da

expressão temporal que cada um dos sistemas de tarefas assume no cômputo

geral da aula. Para esse efeito, utiliza, como grandes categorias, as divisôes

básicas do tempo de aula: episôdios de instrugão, episôdios de gestão, e

outros episôdios. Para assinalar estas categorias o sistema utiliza a técnica de

registo de duragão.

Outro objectivo do sistema é retratar as principais características destes

episôdios. Para os episodios de gestão e de instrugão, o sistema realiza uma

análise mais detalhada de vários dados: quanto ao tipo de tarefa a que o

episôdio é dedicado, ãs características da participagão do professor e dos

alunos, e ao contexto de realizagão. Para esse efeito, utilizam-se, quer

categorias dedutivas de observagão (que å frente descreveremos), quer notas

de campo. O tipo de participagão do professor é analisado a partir da

observagão das características das suas acgôes para propor ou acompanhar
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as tarefas. Para a caracterizagão do contexto de realizagão da tarefa, o foco

da observagão recai sobre as características físicas da mesma. Na análise da

participagão dos alunos, o sistema regista o nível de congruência da sua

actividade para com as tarefas propostas na aula.

Os outros episôdios ou tarefas da aula são agrupados em três sub-

categorias e sujeitos a um registo de duragão e a uma descrigão do seu motivo

geral a partir das notas de campo. Neste tipo de episôdios integram-se todas

as situagôes de aula que não sejam classificáveis nos episôdios anteriores

(instrugão e gestão), como por exemplo, os períodos de aquecimento desde

que o seu conteúdo não envolva tarefas relacionadas com as aprendizagens

previstas para as aulas (assinalados na sub-categoria aquecimento); situagôes

de assistência a acidentes ocorridos (diferenciadas na sub-categoria outras

situagôes) e situagôes de reacgão a comportamentos inapropriados dos

alunos, quando implicam a paragem da actividade da turma (diferenciadas na

sub-categoria disciplina).

OBSERVACÃO DOS EPISÔDIOS DE INSTRUCÃO

Um episôdio de instrugão refere-se a um momento da aula em que a

actividade do professor e dos alunos assume por objecto a informagão ou

prática de conteúdos da matéria de aprendizagem.

Os episôdios de instrugão subdividem-se em tarefas de introdugão das

actividades da aula, em tarefas práticas de aprendizagem e em tarefas de

avaliagão final das actividades da aula.

Tarefas de Introdugão das Actividades de Aprendizagem

A tarefa introdugão das actividades da aula define-se pela comunicagão de

um conjunto de indicagôes sobre a matéria de ensino, realizada pelo professor

ou por outra fonte de informagão por ele indicada.

As tarefas de introdugão das actividades são classificadas em relagão a

várias características: quanto ao Objecto da comunicagão; â Modalidade da

comunicagão; â Clareza da comunicagão; å Disposigão adoptada pelos

intervenientes; ao nível da Responsabilizagão utilizada pelo professor; e â
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Congruência da actividade do aluno na tarefa. Cada uma destas categorias se

expressa em diferentes modalidades.

O Objecto da comunicagão traduz-se pela natureza da tarefa que é

informada pelo professor, e pode assumir duas variantes: cognitivo ou motor.

O Conteúdo Cognitivo (TC) reporta-se â informagão sobre tarefas a realizar

pelo aluno que não exigem actividade física organizada, como, por exemplo, a

actividade de observagão e feedback aos companheiros, registo do nível de

prestagão, actividade de ajuda. O Conteúdo Motor (TM) diz respeito â

informagão sobre as tarefas de actividade física que os alunos devem realizar,

como, por exemplo, os diferentes elementos técnicos e tácticos das

modalidades da cultura física, ou as características dos exercícios de

desenvolvimento das capacidades físicas.

A Modalidade de comunicagão corresponde â forma utilizada pelo professor

para transmitir a informagão, podendo assumir três tipos: verbal, demonstragão

ou outros meios de visualizagão. A modalidade da comunicagão é Verbal

(MCV) quando o professor utiliza linguagem oral para transmitir a informagão

aos alunos. Se o professor utiliza uma linguagem gestual, desde que o gesto

corresponda a uma ilustragão integral do que se pretende que os alunos

realizem, a modalidade de comunicagão é a Demonstragão (MCD). Se o

professor recorre a meios auxiliares para que os alunos observem a(s)

actividade(s) que têm a realizar, então a modalidade de comunicagão

classifica-se como Outros Meios de Visualizagão (MCO).

A Clareza da comunicagão refere-se ao nível de detalhe com que o

professor caracteriza a actividade a realizar. Relativamente a esta dimensão, a

informagão pode ser Implicita (CLI), quando o professor refere o contexto em

que a actividade se vai realizar (as suas condigôes de prática ou de

realizagão), nomeando apenas a tarefa. Quando, para além das condigôes de

prática, o professor descreve a tarefa a realizar, então a comunicagão é

classificada como Parcialmente Explícita (CLP). Se a estes dois aspectos o

professor acrescentar a referência ao critério de êxito, isto é, ao padrão de

execugão esperado para a realizagão da tarefa com sucesso, então a

comunicagão é classificada como Explícita (CLE).
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A Disposigão corresponde a uma categoria de contexto, e refere-se â

posigão que é adoptada pelo conjunto do professor e alunos durante o período

de informagão, e pode assumir duas formas: Limitativa (DL) da atengão dos

alunos ou Favorável (DF) â atengão dos alunos. No primeiro caso, são

classificadas as tarefas de informagão em que a posigão da maioria dos alunos

não Ihes permite observar integralmente o professor, sendo exemplos disso

situagôes em que os alunos se colocam em pé, aglutinados junto do professor,

ou situagôes em que grande parte dos alunos se situam atrás do professor. Na

categoria Favorável são classificadas todas as disposigôes em que os alunos

se colocam a uma distância prôxima do professor e num plano inferior ao

mesmo, de forma a que a maioria possa observá-lo integralmente. Desta

categoria, são exemplos situagôes em que os alunos se sentam å frente do

professor em meia-lua.

A Responsabilizagão diz respeito å forma utilizada pelo professor para obter

dos alunos uma participagão compatível com as exigências da tarefa. Neste

caso, as formas de responsabilizagão possível são a utilizagão ou ausência de

questionamento. Classificam-se como situagôes Com Questionamento (RC),

aquelas em que o professor, em qualquer momento da tarefa, dirige perguntas

aos alunos sobre o conteúdo da tarefa (estas perguntas podem ser de controlo

ou verificagão do conteúdo informado, ou perguntas de estimulagão). Uma

tarefa apresentada sem a utilizagão de perguntas de qualquer tipo, classifica-

se na categoria de responsabilizagão na modalidade Sem Questionamento

(RS).

Todas as categorias apresentadas até aqui são sujeitas a um registo

presencial durante o episôdio. Nos casos em que há necessidade de realizar a

opgão de registo por uma das categorias da participagão do professor ou do

contexto, utiliza-se um critério de dominância temporal dessa categoria (face

âs restantes) relativamente ao período de duragão do episôdio. Este tipo de

registo e a respectiva convengão também foram utilizados para assinalar as

categorias referentes â participagão do professor e ao contexto nas restantes

tarefas de instrugão e de gestão.
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A última categoria observada nas tarefas de Introdugão das actividades

foca-se sobre a actividade do aluno. Designada por Congruência, esta

categoria traduz as características de participagão dos alunos durante a tarefa

e a sua coerência face å expectativa denunciada na tarefa proposta. Tal como

em relagão a todas as categorias focadas na participagão dos alunos, para

assinalar esta categoria é utilizada a técnica de registo por intervalos de cinco

segundos, num sistema similar ao utilizado para analisar o ALT-PE (Siedentop,

Tousignant & Parker, 1982, apud Parker, 1989). Neste sentido, a

caracterizagão da participagão dos alunos é realizada a partir da observagão

das características das acgôes do aluno que estiver em foco no momento em

que a tarefa se desenvolve. A categoria Congruência assume dois estados

(sub-categorias). No caso do aluno que é alvo da observagão se encontrar a

orientar-se visualmente ou numa atitude de atengão para a fonte de

informagão
- o professor ou outra por ele indicado -, sem que esteja em

interacgão verbal com qualquer um dos seus colegas, ou noutra qualquer

actividade concorrente, considera-se que a participagão do aluno é congruente

com a tarefa e, neste caso, classifica-se como Na Tarefa (NT). Também se

considera na tarefa as respostas adequadas do aluno no caso de ter sido alvo

de uma pergunta do professor. Caso o aluno em observagão não se encontre

visualmente orientado para a fonte de informagão, esteja em interacgão verbal

com algum dos seus companheiros, visualmente orientado para outra fonte de

informagão ou, na circunstância de ter sido questionado, não responde ou

responde inadequadamente ao professor, o aluno é considerado Fora da

Tarefa (FT).

Tarefas Práticas

As tarefas práticas referem-se aos momentos em que a turma se encontra a

realizar as actividades de aprendizagem indicadas pelo professor.

Estas tarefas são analisadas quanto ao seu Tipo, ao Contexto Organizativo

em que decorrem, ao sistema de Responsabilizagão utilizado pelo professor e

â Congruência da actividade dos alunos.

O Tipo de Tarefa define as características da actividade em que o aluno

observado se encontra envolvido. Esta actividade pode
ser de dois tipos, tarefa
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Cognitiva (TC) ou tarefa Motora (TM) que se definem da mesma forma que as

categorias similares da tarefa de introdugão
das actividades.

O Contexto Organizativo da tarefa traduz o tipo de organizagão adoptado

para a realizagão da tarefa pelo conjunto dos alunos da turma. Para analisar

esta característica consideram-se cinco categorias: Massiva Simultânea,

Massiva Alternada, Gruposífarefa, Áreas e Jogo.

A organizagão Massiva Simultânea (CMS) é assinalada quando todos os

alunos da turma estão a realizar individualmente a mesma tarefa ao mesmo

tempo, de que é exemplo a organizagão tradicional em "xadrez".

Quando uma mesma tarefa é desempenhada de igual forma por todos os

alunos, individualmente, mas em momentos sequenciais, o contexto

organizativo é classificado em Massivo Alternado (CMA), por exemplo,

situagôes de trabalho por "vagas" ou em "percurso".

Se os alunos da turma são repartidos por agrupamentos para realizar

tarefas relativas â mesma actividade, como é o caso de circuitos ou formas

jogadas, então a tarefa classifica-se num contexto de Grupos/Tarefa (CG/CT).

Se a turma é dividida em grupos para realizar tarefas relativas a actividades

físicas diferentes, então considera-se o contexto organizativo por Áreas (CA).

Finalmente, se a turma é envolvida no desempenho de tarefas que

correspondem å expressão formal dos conteúdos que estão a ser leccionados,

como é caso das situagôes formais de jogo e de concurso, então classifica-se

o contexto organizativo de Jogo (CJ).

Tal como na tarefa de introdugão das actividades da aula, a categoria

Responsabilizagão diz respeito â forma utilizada pelo professor para obter dos

alunos uma participagão compatível com as exigências da tarefa. Nas tarefas

práticas, esta categoria é analisada em cinco modalidades (sub-categorias):

Ausência de Supervisão, Observagão, Feed-Back Pôs-Tarefa, Avaliagão e

Coacgão.

Quando o professor está envolvido em outras actividades estranhas â aula,

ou não directamente relacionadas com a actividade da turma e não observa

sequer a actividade da turma, a responsabilizagão é classificada na categoria
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Ausência de Supervisão (RSS). Exemplos de situagôes a classificar nesta

categoria são o professor conversar com um aluno dispensado da aula ou com

outro sujeito estranho å aula, ou o professor estar envolvido na colocagão do

equipamento para a actividade seguinte.

A categoria Observagão (RO) corresponde âs situagôes em que o professor

realiza o controlo visual da actividade dos alunos sem que assuma qualquer

tipo de interacgão verbal ou não verbal; por exemplo, o professor desloca-se,

em silêncio, focando o seu olhar na actividade de um grupo de alunos.

Quando o professor controla visualmente a actividade dos alunos e interage

frequentemente com os alunos a propôsito das prestagôes relacionadas com

os objectivos da tarefa proposta, a responsabilizagão é classificada como

Feedback (RFB). Exemplos de situagôes a registar nesta categoria são: o

professor depois de observar a actividade de um aluno, aproxima-se dele e dá-

Ihe indicagôes sobre como deve realizar a actividade nos prôximos ensaios

(feedback prescritivo); ou comunica å distância com um grupo de alunos

indicando que estão a realizar bem a actividade.

Quando o professor realiza ou solicita aos alunos o registo de informagão

sobre o nível da sua prestagão com uma finalidade formativa ou sumativa, a

responsabilizagão é categorizada como Avaliagão (RAV). O professor registar

numa ficha a prestagão dos alunos sob a forma de uma medida a utilizar na

sua classificagão, ou os alunos registarem no quadro o seu nível de prestagão,

são exemplo de situagôes a incluir nesta categoria.

Finalmente, o professor pode solicitar a prestagão dos alunos, associando

as situagôes de insucesso a sangôes a aplicar. Neste caso a responsabilizagão

é categorizada como Coacgão (RCO). São exemplos disso, a utilizagão de

punigôes (castigos) em fungão dos alunos estarem a realizar a prestagão num

nível inferior ao estabelecido, ou a ameaga de reflectir essa prestagão nas

notas de final do período.

Nas tarefas práticas, a Congruência refere-se â prestagão do aluno

relativamente â tarefa que foi estabelecida, podendo assumir cinco estados:

Na Tarefa, Moderadamente Mais Fácil, Moderadamente Mais Difícil, Fora da
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Tarefa, Espera e Deslocamento. A categoria Na Tarefa (NT) utiliza-se para

classificar a actividade do aluno quando este realiza o que o professor

descreveu como tarefa. Se o aluno, na sua prestagão, altera a tarefa para a

tornar mais difícil, mais desafiante mantendo a estrutura básica do seu

conteúdo, a sua prestagão é classificada como Moderadamente Mais Difícil

(MD); por exemplo, correspondendo å realizagão altemada de passe e

manchete em grupos de dois, os alunos comegam a realizar sequências

seguidas de manchetes. Se o aluno simplifica a tarefa sem alterar a sua

estrutura básica, tornando-a menos desafiante, a prestagão dos alunos é

classificada em Moderadamente Mais Fácil (MF). Nesta categoria classificam-

se situagôes como: os alunos a quem foi pedido que realizassem langamentos

parados da zona de lances livres, aproximam-se do cesto para facilitar o

langamento. A prestagão do aluno considera-se Fora da Tarefa (FT) quando

este se envolve numa actividade estruturalmente diferente da tarefa

estabelecida por razôes de dificuldade ou disciplinares; por exemplo, langa a

bola de voleibol ao cesto em vez de praticar a manchete com o companheiro.

A utilizagão destas categorias implica que o observador ajuíze sobre o nível de

desenvolvimento da realizagão tarefa pelo aluno, comparando-a com o que

inicialmente foi estabelecido pelo professor. As respostas dos alunos nas

tarefas em que os limites de execugão são mais latos, são frequentemente

mais congruentes do que as respostas nas tarefas que são estabelecidas de

forma mais explícita através da alusão a elementos críticos. Nesse sentido, é

importante que a análise dos dados relativos â dimensão Congruência

considere os dados relativos â clareza com a tarefa foi estabelecida.

A categoria Espera (ES) classifica as situagôes em que os alunos, por

imperativos da organizagão da aula, aguardam pelo momento estabelecido

para realizar o exercício.

Finalmente, a categoria Deslocamento (DL), é assinalada quando, durante o

período em que a tarefa decorre, o aluno altera a sua localizagão no espago da

aula para controlar o material ou para realizar a tarefa.
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Tarefas de Avaliagão Final das Actividades na Aula

As tarefas de avaliagão final das actividades na aula reportam-se aos

momentos em que o professor reúne a turma para realizar o fechamento da

aula.

Estas tarefas são caracterizadas a partir das seguintes dimensôes: Clareza

da comunicagão, Responsabilizagão e Congruência da actividade do aluno.

Todas estas dimensôes são categorizadas de forma idêntica âquela que

definimos para as tarefas de introdugão das actividades.

OBSERVACÃO DOS EPISÔDIOS DE GESTÃO

Um episôdio de gestão refere-se a um momento da aula em que a

actividade do professor e dos alunos assume por objecto a informagão ou

prática de actividades de organizagão dos alunos, dos espagos e

equipamentos, e do tempo de aula.

Os episôdios de gestão subdividem-se em cinco tipos de tarefas: Início de

Aula, Chamada, Colocagão e Recolha do Material, Formagão de Grupos e

Transigão. Os dois primeiros tipos de tarefas são observados apenas de forma

indutiva, a partir da utilizagão das notas de campo.

Tarefa de Início de Aula

A tarefa de Início da Aula corresponde â actividade que precede o momento

em que o professor formalmente dá início å aula.

Tarefa de Chamada

O período durante o qual o professor regista os alunos que estão presentes

e ausentes na aula corresponde â tarefa de chamada.

Tarefa de Colocagão e Recolha do Material

Esta tarefa corresponde âs actividades de distribuigão, transporte,

disposigão e recolha do material realizada na aula. Para a análise das suas

características são consideradas duas categorias, o Protagonismo e a

Congruência. Na subcategoria Protagonismo assinala-se o facto da

responsabilidade da execugão da tarefa
ser atribuída ao Professor (PP) ou por

um Aluno (PA) por ele indicado. A categoria Congruência foca-se sobre o tipo
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de participagão adoptado pelo aluno. Nesta tarefa, o aluno considera-se Na

Tarefa (NT) quando procede de acordo com as indicagôes fornecidas pelo

professor e na salvaguarda da integridade do material. Caso não se verifique o

respeito pelas indicagôes da utilizagão do material ou pela sua integridade, a

actividade do alunos é classificada como Fora da Tarefa (FT).

Tarefa de Formagão de Grupos

Quando, por condugão do professor ou dos prôprios, os alunos se reúnem

em grupos para a realizagão das tarefas de organizagão ou instrugão na aula,

esta actividade é classificada como formagão de grupos. Esta tarefa também é

caracterizada pela categoria Protagonismo, que se define de modo idêntico å

tarefa anterior. Para a dimensão Congruência, considera-se que o aluno se

encontra Na Tarefa (NT) quando ele respeita as indicagôes fornecidas pelo

professor sobre o modo de realizagão (nomeadamente, os critérios e

procedimentos de constituigão dos grupos). Caso contrário, a actividade do

aluno é considerada Fora da Tarefa (FT).

Tarefas de Transigão

As actividades da turma desenvolvidas durante os períodos intermédios

entre duas tarefas, que impliquem a deslocagão dos alunos ou a mudanga de

tarefa de aprendizagem, são consideradas Tarefas de Transigão. Para a

caracterizagão desta tarefa também é observado grau de Congruência da

participagão dos alunos. Neste caso, considera-se que o aluno está na tarefa

quando ele procede com rapidez no cumprimento das indicagôes ou não é

chamado â atengão pelo professor pela forma incoerente como está a realizar

a transigão.

2.3.1.2 SUBSISTEMA PARA A OBSERVAQÃO DA GESTÃO DO SlSTEMA SOCIAL DA

TURMA

Na observagão das características gerais da gestão do sistema social da

turma, o nosso interesse consistiu em verificar a intensidade com que os

indicadores definidos no ponto 1.1.1 se manifestavam em cada aula. Para

esse efeito desenvolvemos uma escala de classificagão, com um conjunto de

sinais correspondentes ao conjunto dos indicadores (anexo 1 .5).
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Para assinalar a presenga dos itens em cada aula, foram utilizadas duas

escalas nominais. Uma escala com quatro níveis de frequência, utilizada para

assinalar a maioria dos itens que referenciavam acgôes repetíveis do

professor. A construgão desta escala foi realizada procurando um

compromisso entre um número de estados suficientemente discriminante dos

níveis de intensidade e a sua limitagão ao menor número de hipôteses de

resposta possível, no sentido de aumentar a sua confianga (Siedentop, 1991).

Na escala foi ainda integrada uma opgão alternativa "não se justifica" para o

caso das acgôes que pudessem não se justificar pelas características da aula.

Uma segunda escala dicotômica (sim; não) de registo presencial foi utilizada

para apreciar os sinais que referiam características globais da aula e portanto

não se repetiam.

2.3.1.3 SUBSISTEMA DE NOTAS DE CAMPO

Como referimos, as notas de campo corresponderam a registos escritos de

vários aspectos da aula não assinalados nos subsistemas dedutivos. Para a

redugão do seu nível de inferência foi assumido um procedimento

essencialmente descritivo dos factos (Bogdan & Biklen, 1994).

As notas de campo foram utilizadas para assinalar as circunstâncias

julgadas como úteis para interpretar os dados recolhidos pelo sistema de

observagão para cada tarefa. Assim, foram assinaladas referências descritivas

sobre aspectos críticos de cada uma das tarefas de instrugão e organizagão.

Para além disso, foram ainda registadas notas sobre as características gerais

das aulas em três temáticas: a actividade do professor, a actividade dos

alunos; e o contexto das aulas.

2.3. 1.4 A FlCHA DE CODIFICACÃO DO SlSTEMA DE OBSERVACÃO

Para o registo das observagôes realizadas a partir deste sistema utiliza-se

uma ficha de codificagão que se reparte por duas secgôes destinadas aos

registos obtidos pelos subsistemas de observagão (anexo
1 .5)

A primeira secgão referente ao sistema de observagão das tarefas permite

assinalar o conjunto das categorias observadas para cada episôdio e tarefa da
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aula, bem como as respectivas notas de campo. Nessa ficha, existe um

espago destinado para a categorizagão de cada episôdio, o seu momento do

início e a respectiva tarefa. Para os episôdios de instrugão e de gestão deve

ser realizada a codificagão completa de todas as dimensôes de categorias

referentes ao professor, alunos e, se for caso disso, contexto. Para a categoria

Outros Episôdios, o único aspecto que se regista na ficha é o do tempo. Existe

ainda uma parte onde são registadas as notas de campo. As categorias são

assinaladas a partir da utilizagão de nomenclatura prôpria.

Na segunda secgão da ficha aprecia-se o comportamento do professor na

gestão do sistema social dos alunos, assinalando para cada sinal o estado da

escala que reflecte as características manifestadas na aula.

2.3.1.5 CONDICOES DE RECOLHA DE IMAGENS

As imagens foram recolhidas por nôs e por um conjunto de três

colaboradores previamente preparados para o efeito.

Devido â extensão das categorias a analisar, a observagão da ecologia das

aulas foi realizada em diferido, pelo que se recorreu a um registo audio-

magnético das mesmas. Para esse efeito, utilizaram-se duas câmaras de

vídeo, uma focada, simultaneamente, sobre o professor e sobre a actividade

da maioria dos alunos da turma, e outra focada sobre a actividade de um

aluno. Para a recolha das indicagôes verbais do professor foi utilizado um

sistema de microfone sem fio que as permitiu gravar integralmente por ambas

as câmaras.

Na gravagão da actividade do professor e da turma procurámos que as

imagens incluíssem sempre a maior parte dos alunos, de forma a que,

posteriormente, fosse possível contextualizar a análise das suas intervengôes.

Para a recolha das imagens da actividade do aluno foi registada a actividade

de cinco indivíduos por aula, estando a câmara focada num deles de cada vez.

Os alunos foram previamente identificados de entre um de grupo de dez,

seleccionados de forma aleatôria, através de software desenvolvido para esse

efeito (programa Alea). Neste conjunto de dez alunos, os primeiro cinco alunos

eram indicados como aqueles que deveriam ser observados em todas as
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aulas analisadas, reservando-se os restantes para uma necessidade de

substituigão, como por exemplo, um dos primeiros faltar â aula. Quando

ocorreram, as substituigôes processaram-se sempre entre pares de alunos

com as mesmas características de género e habilidade. O registo das imagens

processou-se em ciclos de períodos de dois minutos por aluno. Para manter a

estrutura temporal deste ciclo, utilizámos um dispositivo sonoro que, no final de

cada período, emitia um sinal indicador de que deveria ser iniciada a

observagão de outro aluno. Todas as imagens foram recolhidas com insergão

do tempo real de aula, ao segundo. Posteriormente, para efeitos de utilizagão

da técnica de registo por intervalos para a observagão da actividade do aluno,

foi introduzido um sinal sonoro de cinco em cinco segundos nas gravagôes

correspondentes å actividade dos alunos.

As imagens gravadas sobre a actividade do aluno foram utilizadas para

analisar os sistemas de tarefas de gestão e organizagão. As imagens da

actividade do professor foram utilizadas para observar a gestão do sistema

social da turma.

As condigôes de recolha das imagens foram testadas previamente em dois

momentos de situagão real de ensino.

2.3.1.6 CONDICÔES DE Reauzacão das Observaqôes

A observagão das aulas foi integralmente realizada pelo autor do trabalho.

Apesar de reconhecermos que a utilizagão de um segundo observador teria

aumentado a fidelidade na utilizagão do sistema (van der Mars, 1989b;

Siedentop, 1991), esta opgão ficou a dever-se â necessidade de salvaguardar

o conhecimento integral das diferentes fontes de dados por parte de quem

procederia å sua análise (Yin, 1994).

Seguiram-se, no entanto, os procedimentos sugeridos para as fases de

preparagão na utilizagão do sistema de observagão (van der Mars, 1989a). O

conhecimento dos propositos básicos do sistema, a aprendizagem das suas

categorias e sinais e da utilizagão das técnicas de registo foi facilitado pelo

facto de termos sido nôs a proceder â sua elaboragão ou adaptagão. Neste

sentido, a parcela mais importante do treino incidiu sobre a utilizagão do
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sistema na observagão das aulas gravadas. Durante o treino foram

determinadas as convengôes de registo para as situagôes mais dúbias de

classificagão.

Apôs o treino, foram realizados os testes intra-observador. O teste constou

da observagão integral de uma aula, seleccionada aleatoriamente entre as

aulas gravadas no estudo, em dois momentos espagados cerca de uma

semana, o intervalo considerado mínimo para a sua realizagão (van der Mars;

1989b). Para o cálculo da fidelidade intraobservador das categorias

observadas pelos três métodos de registo
- presencial, duragão e intervalos -

utilizámos o índice de concordância obtido pela seguinte fôrmula:

índice de Concordância = [Acordos /Acordos + Desacordos] x 100

Nos três casos o cálculo do índice de concordância foi realizado categoria a

categoria. Em relagão ås categorias relativas aos episôdios e tipo de tarefas, a

fôrmula foi aplicada aos acordos e desacordos obtidos ao segundo para cada

episôdio registado e para a sequência e frequência dos mesmos. Em relagão

ås categorias da intervengão do professor, o cálculo foi também realizado

episôdio a episôdio, em fungão da presenga de cada categoria nas duas

observagôes (acordo), ou da sua ausência numa delas (desacordo).

No caso do registo por intervalos utilizado para observar o tipo de

participagão do aluno nas tarefas, o cálculo dos acordos e desacordos foi

realizado categoria a categoria, intervalo a intervalo, para o que recorremos á

utilizagão do método dos intervalos codificados (scored interval method) (van

derMars, 1989b).

Os resultados dos testes são apresentados no anexo 1.7. Os valores

mínimos de concordância para as diferentes categorias, de acordo com os

métodos empregues, foram os seguintes:

a) Para o registo de duragão, na categoria das Tarefas de Transigão dos

episôdios de Organizagão, foi encontrada uma percentagem de

concordância de 95,04%.
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b) para o registo presencial, na categorias Clareza Parcialmente Explícita

das Tarefa de Introdugão das Actividades, foi encontrada uma

percentagem de concordância de 50,00%81;

c) para o registo por intervalos, na categoria Fora da Tarefa das tarefas de

Prática dos episôdios de Instrugão foi encontrada uma percentagem de

concordância de 73,17 %82.

Em relagão â fidelidade inter-observador na utilizagão do subsistema de

sinais para observagão da gestão do sistema social da turma, utilizámos a

mesma fôrmula de concordância, aplicada aos desacordos e acordos

encontrados nas duas observagôes do teste separadamente para as

dimensôes clima relacional e disciplina. Como se pode observar no anexo 1.7,

os resultados encontrados para cada uma foram, respectivamente 83, 34 % e

76,92 %.

2.3.1.7 Análise dos Dados da Observaqão

Para a análise dos dados da observagão utilizaram-se procedimentos

quantitativos e qualitativos. Os procedimentos quantitativos foram utilizados

para analisar os resultados observados nas diferentes categorias dos

subsistemas de observagão das tarefas de instrugão e gestão e do sistema

social da turma.

Assim, para a caracterizagão da gestão dos sistemas de instrugão e de

gestão utilizámos os valores médios, máximos e mínimos das categorias dos

diferentes episôdios e tarefas, comportamentos do professor e dos alunos.

Este procedimento foi utilizado para a caracterizagão do conjunto das quatro

aulas de cada uma das unidades de ensino e para o conjunto das aulas das

duas unidades, em cada caso. Para o cruzamento dos casos dentro do grupo;

e cruzamento dos dois grupos de casos foi aplicada a prova não-paramétrica

81 Este valor deve ser atribuldo ao reduzido valor dos registos na categoria: apenas dois. Como pode observar-se em anexo, em 12 das 16

categorias registadas assinalou-se um Indice de concordância de 100%. Por esta razâo, considerámos que este valor nâo deveria constituir

obstáculo â prossecucao das observacOes.

82 Dado o rigor do método utilizado e o facto da maioria das categorias ter registado um valor de concordância superior aos 80 % (com uma média

de coricordância de 82, 15 %), considerámos que
o teste se revelava satisfatôrio para prosseguir as observa?fies
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de U de Mann-Whitne/3 aos resultados obtidos nas oito aulas. (uma vez que

para muitas variáveis não se verificaram as condigôes da normalidade da

distribuigão). Para a análise dos dados de observagão da gestão do sistema

social da turma foi realizada uma descrigão de frequências absolutas e

relativas. Dado o carácter nominal das variáveis, a comparagão dos dados

entre os casos de cada um dos grupos, e entre os grupos, foi realizada com

recurso â estatística não-paramétrica do X2 (qui-quadrado). Para a

interpretagão dos resultados estatísticos foi utilizado um intervalo de confianga

de p > 0.05.

Na análise qualitativa, os côdigos temáticos e o respectivo texto das notas

de campo foram utilizadas no apoio â análise dos dados quantitativos em cada

caso84.

2.3.2 Questionário Sobre a Percepcão dos Alunos Acerca da

Actividade de Ensino do Professor

Os dados sobre a percepgão dos aluno face â actividade de ensino do seu

professor foram recolhidos a partir de um questionário fechado (anexo 1 .8).

Para essa decisão concorreu o facto de os alunos constituírem uma unidade

de análise secundária no estudo, desejando-se obter, como se explicará

adiante, o testemunho de cerca de dez alunos por professor (os dez

observados) em duas aplicagôes, o que perfaria um total de 160 aplicagôes.

Nestas condigôes, a utilizagão de uma modalidade de inquirigão indutiva

resultaria num incremento substantivo do tempo e esforgo de recolha dados. O

questionário foi elaborado a partir dos 63 itens correspondentes aos

indicadores definidos para esta variável (cf. ponto 1 .1 .2 deste capítulo).

Dado que o nosso interesse residia na possibilidade de obter a percepgão

do aluno sobre a intensidade da presenga dos indicadores durante as aulas,

para as respostas aos itens foi utilizada uma escala de Likert representando

quatro estados de frequência (Nunca ou quase nunca; Poucas vezes;

Bastantes vezes; Sempre ou quase sempre). Foi também decidido colocar

83 Considerada uma potente alternativa âs provas paramétricas de comparacâo de amostras independentes (Siegel. 1975).
84 No anexo 1.16 expôe-se as unidades de registo das notas de campo
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uma quinta opgão de resposta, fora da escala de níveis, de forma a considerar

a possibilidade revelada pelas entrevistas do pré-teste do questionário, dos
alunos não conseguirem responder dentro da escala de níveis de frequência.

As 63 questôes do questionário são precedidas por uma introdugão
explicativa dos seus objectivos gerais e de indicagôes sobre os procedimentos
de resposta (cf. anexo 1 .8).

2.3.3 Questionário Sobre as Percepcôes dos Alunos Relativas â

Disciplina de Educacão Física, â sua Participacão nas Aulas e
â Participagão da Turma

Para a recolha de informagão sobre a percepgão dos alunos acerca da

disciplina, da sua participagão nas aulas de educagão física e da percepgão
sobre a participagão da turma foi igualmente utilizado um questionário fechado

(anexo 1 .9). Também neste caso, a opgão por esta modalidade de inquirigão
se ficou a dever ás razôes que avangamos para o questionário anterior.

Este questionário, adaptado de um preexistente, construído e validado para

estudar algumas destas percepgôes dos alunos no ensino secundário (Mourão,

1997), comporta cinco partes. A primeira parte destina-se â recolha de um

conjunto de dados gerais, relativos â escolaridade do aluno na disciplina de

educagão física e aos seus hábitos de actividade física. Estas informagôes

foram recolhidas por se reconhecer o seu impacto ao nível da percepgão e da

participagão dos alunos nas aulas de educagão física. Contudo, foram

utilizados apenas como possíveis, elementos de apoio å fase de análise dos

dados. Para os dados sobre a escolaridade do aluno utilizam-se quatro

questôes (da questão 1.1 å 1.4), através das quais se pretende conhecer a

idade do aluno, a sua condigão de frequência, a sua classificagão final na

disciplina no ano anterior e a classificagão obtida no período lectivo anterior ao

momento do início da recolha dos dados. Com a informagão sobre a idade do

aluno e a sua condigão de frequência (questôes 1.1 e 1.2) pretende-se

despistar as características gerais do percurso de escolaridade dos alunos,

assumindo como condigôes normais a frequência do ano de escolaridade na

idade relativa ao ano de escolaridade que frequenta (13 a 14 anos para o 8°

ano e 14 a 15 anos para o 9° ano) e, simultaneamente, a condigão de primeira
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frequência do ano de escolaridade em que se encontra. Para a resposta â

questão 1.1 é utilizada a unidade temporal anos feitos ao momento da recolha.

No caso da questão 1 .2, apenas nos interessa a confirmagão pela afirmativa

ou negativa do seu conteúdo, pelo que se utiliza uma escala dicotomica "sim-

não". As questôes 1.3 e 1.4 foram incluídas para obter uma indicagão geral

quanto ao valor do nível de capacidade do aluno na disciplina. Para estas

questôes utilizou-se uma escala idêntica ã escala real de classificagão

estabelecida para a avaliagão sumativa no 3° ciclo do ensino básico.

Os dados sobre os hábitos de actividade física são recolhidos a partir das

questôes de 1.5 a 1.10. Através delas, pretende-se conhecer se o aluno vive

outras experiências de formagão no domínio da actividade física, seja na

escola, no domínio do desporto escolar (questão 1.5), seja fora da escola, num

clube ou similar, ou sem enquadramento institucional (questôes 1.6 a 1.10).

Para as respostas âs questôes 1.5 e 1.6, foi utilizada uma escala dicotômica

"sim-não". Para a questão 1.7, que se dirige ao conhecimento do tipo de

actividade física praticada pelo aluno, foram colocadas como opgôes de

resposta de escolha múltipla de um conjunto de actividades físicas, reservando

contudo, uma opgão de resposta aberta para o caso de nenhumas das

respostas fechadas satisfazerem o caso do aluno. A partir da questão 1.8

pretende-se conhecer o contexto em que a actividade física fora da escola é

realizada, pelo que são consideradas três opgôes possíveis, duas em contexto

institucional e uma para a actividade livre. Também nesta questão se reserva

uma opgão de resposta aberta. Para a questão 1.9, dirigida å caracterizagão

do volume de actividade física, utiliza-se a unidade temporal horas.

A segunda parte do questionário, constituída por uma escala de 12 itens, é

utilizada para conhecer as percepgôes dos alunos relativamente a quatro

aspectos relacionados com a sua participagão nas aulas de educagão física

durante o ano em que decorreu o estudo: a) a motivagão dos alunos face å

disciplina (questôes 2.1 e 2.7); b) a importância que Ihe é atribuída para a sua

formagão (questôes 2.2 e 2.8); c) a percepgão da sua competência na

disciplina (questôes 2.3, 2.4, 2.9 e 2.10); e d) a percepgão sobre a sua atitude

nas aulas (questôes 2.5, 2.6, 2.1 1
, 2.12).
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Para a resposta a todos os itens é utilizada uma escala Likert com cinco

estados de intensidade (Nada; Pouco; Alguma Coisa; Muito; Muitíssimo).

A terceira e quarta partes do questionário correspondem â adaptagão do

Learner Report Questionnaire (Crum, 1985). A terceira parte é constituída por

três textos, ilustrativos das três concepgôes de educagão física: pedagogista,

biologista e centrada na aprendizagem. Para a resposta a esta questão utiliza-

se uma escala de ordenagão, em que é solicitado os alunos posicionem, por

ordem decrescente de preferência, os textos, correspondendo å primeira

posigão o texto com que melhor se identificam e â terceira o texto com que

menos se identificam. Na quarta parte do questionário é solicitado aos alunos

que, entre as três concepgôes da parte anterior, indiquem aquela que

entendem caracterizar aulas do seu professor.

A quinta parte do questionário, que constitui um acrescento relativamente ao

questionário em que nos fundamentamos, tem por objectivo a caracterizagão

da percepgão dos alunos sobre a turma. Para este efeito, consideram-se seis

itens para três componentes. Os primeiro e segundo itens representam a

percepgão sobre a participagão da turma nas aulas, o terceiro e o quarto a

percepgão sobre a relagão entre a turma e as actividades de aprendizagem, e

os dois últimos, a percepgão sobre a relagão entre os alunos na turma. O

primeiro item (questão 5.1) procura conhecer a percepgão dos alunos sobre o

nível de indisciplina da turma nas aulas, o segundo diz respeito â forma como

vêm o nível de colaboragão da turma nas actividades das aulas; a questão 5.3

pretende aferir a percepgão sobre o nível de motivagão da turma para a

actividade nas aulas, a quarta questão o nível geral de competência da turma

nas actividade. A questão 5.5 reporta-se â percepgão sobre o nível geral de

cooperagão entre os alunos da turma. Por fim, a questão 5.6 recolhe

informagão sobre o sentimento de pertenga
do aluno para com a turma. Todos

os itens são medidos por uma escala de
intensidade idêntica â utilizada para a

segunda parte deste questionário.
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2.3.4 Validacão dos Questionários aos Alunos

Para validagão dos dois questionários percorremos processos distintos.

Enquanto que o questionário sobre as percepgôes face
å actividade de ensino

do professor foi elaborado de raiz e, por isso, mereceu um processo integral de

validagão, o segundo questionário apenas foi validado nas alteragôes que se

introduziram relativamente ao questionário original em que se fundamentou.

Nesta circunstância, considerou-se apenas a escala correspondente â questão

5.

O processo de validagão desenvolveu-se em três fases: a) a análise dos

questionários pelos professores que colaboram connosco; b) pré-teste do

questionário; c) validagão do constructo; e d) estudo da sua consistência

interna.

A análise dos questionários pelos professores peritos processou-se de

forma idêntica âquela que estabelecemos para os restantes questionários. Na

sequência dessa apreciagão, o principal obstáculo que nos foi colocado

relacionou-se com a extensão do primeiro questionário, a qual,

unanimemente, os professores consideraram excessiva e, por essa razão,

susceptível de induzir um sentimento de rotina e cansago aos alunos. Esta

apreciagão, a qual, aliás, havíamos previsto, confrontou-nos com um dilema:

responder a esta limitagão reduzindo os itens do questionário, ou proceder å

sua utilizagão na forma original, garantindo a correspondência pretendida com

o questionário de auto-eficácia específica do professor. Como solugão,

decidimos manter a estrutura do questionário, fazendo depender a sua

alteragão dos resultados do pré-teste e do estudo da consistência dos itens.

Para salvaguardar a adequagão da sintaxe e vocabulário dos enunciados

dos itens e a facilidade de utilizagão da escala de resposta, procedeu-se â

realizagão do pré-teste dos questionários, em regime de entrevista individual

com seis alunos pertencentes a turmas do 7° ano de escolaridade de três

escolas diferentes da Grande Lisboa seguindo-se o protocolo apresentado no

anexo 1.10. Esta tarefa foi igualmente aproveitada para testar os efeitos de

fadiga na resposta ao primeiro questionário.
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Desta entrevista não resultaram observagôes â questão 5 do segundo
questionário. Já em relagão ao primeiro questionário, foram sugeridas
alteragôes ao conteúdo de alguns itens, as quais foram realizadas a partir das
prôprias sugestôes de alternativa propostas pelos alunos. A escala de

respostas não suscitou dificuldade de utilizagão. Relativamente â dimensão do

questionário não foi observada fadiga nem queixas dos alunos relativamente
ao assunto.

Depois de definidos na sua configuragão final, os questionários foram

aplicados separadamente. O questionário sobre a percepgão acerca da

actividade de ensino foi testado em 202 alunos correspondentes a nove

turmas, três de cada um dos anos do 3° ciclo de escolaridade. As condigôes de

aplicagão seguidas foram definidas no protocolo de aplicagão apresentado no

anexo 1.11.

Para o estudo das questôes relativas å percepgão sobre a turma foram

utilizados os dados relativos â amostra final dos alunos no estudo,

correspondendo âs respostas dos alunos seleccionados aleatoriamente para

serem seguidos em cada turma (n= 77).

Depois de informatizados os dados, foram aplicados os procedimentos de

Análise de Componentes Principais e a de Cronbach. A primeira prova foi

utilizada para testar o modelo unifactorial do conjunto dos itens do primeiro

questionário, a segunda para analisar a sua consistência.

Garantida a possibilidade de aplicagão do modelo factorial (Index de KMO =

0,760 e Teste de BartletX = 4486,357, p= 0,00) (anexo 2.5), foi aplicada a prova

de ACP. Os seus resultados revelaram uma estrutura factorial menos clara da

que tínhamos encontrado para o questionário da auto-eficácia específica. De

facto, para uma aplicagão sem indicagão de extracgão de factores e de

rotagão, foram encontrados 20 factores, sendo que no primeiro se

concentraram 16,1 % da variância dos resultados, atribuindo-se ao segundo

uma variância de 5,5 %, existindo depois uma diferenga inferior a 1% da

variância entre os restantes factores (anexo 2.5). De acordo com os critérios

que utilizámos para a análise da estrutura factorial (os mesmos que em

situagôes antecedentes), esta configuragão é indicativa de uma estrutura
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unifactorial. Contudo, quando analisámos os níveis de saturagão dos factores

nos itens, verificámos que 50 itens apresentavam uma saturagão significativa

no primeiro factor, sendo que destes, 10 também eram saturados

significativamente por outro factores embora com um valor mais baixo e 12

com um valor mais elevado. Restaram 13 itens que foram saturados

significativamente por outros factores que não o primeiro. Acresce no entanto

que estes últimos itens foram todos saturados por factores distintos, não

revelando nenhuma associagão diferenciada inter-itens. Para esclarecer esta

estrutura factorial procedemos å aplicagão da mesma prova com indicagão de

rotagão ortogonal Varimax, sem resultado ao fim de 35 interacgôes. Nestas

condigôes, e uma vez que nenhum outro foi determinado, assumimos que o

primeiro factor constituía um factor único, embora não saturasse 13 itens do

questionário. Assim, å semelhanga do que havíamos realizado para o

questionário sobre auto-eficácia específica, decidimos condicionar a

eliminagão destes itens aos resultados do estudo da consistência interna do

questionário.

O valor obtido para a consistência interna do questionário foi bastante

significativo (a = 0,908) (anexo 2.6), revelando uma associagão elevada entre

os itens, onde apenas a eliminagão de um item (n.° 7) fazia crescer o valor de

a para 0,9085, o que não considerámos significativo, dado a quantidade dos

itens (63) e o elevado valor de a que ainda assim se obteria. Perante este

resultado, mantivemos no questionário todos os itens originais, salvaguardando

contudo a necessidade de esclarecer a validade do modelo factorial em

estudos posteriores.

Relativamente å questão 5 do segundo questionário, relembramos, estava

em causa a necessidade de validar a hipôtese de que a escala comportava

três componentes da percepgão do aluno sobre a turma. Para testar este

modelo factorial, recorremos, uma vez mais, â aplicagão de uma Análise de

Componentes Principais (anexo 2.7). Asseguradas as condigôes para a

aplicagão da prova (index KMO = 0,647 e Teste de Bartlett = 72,104, p= 0.00),

os resultados encontrados evidenciaram uma estrutura factorial significativa

para três factores, sendo o primeiro responsável pela explicagão de 27, 93 %
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da variância dos resultados, o segundo por 26,95 e o terceiro por 17,71 %,

prefazendo no conjunto 72,49% da variância total.

Apesar da evidência quanto â extracgão dos factores, a análise da sua

saturagão nos seis itens não era clara, existindo factores saturados

significativamente em mais do que um factor. Para esclarecer essa saturagão,

procedemos â aplicagão da prova com indicagão de rotagão Varimax, o que

nos permitiu diferenciar a estrutura factorial que é apresentada no Quadro 18.

Quadro 18 • Matriz Factorial da Percepgão sobre a Turma (questão 5)

Componentes

1 2 3

Indisciplina da Turma -,782 -9.653E-02 2.194E-02

Sentimento de Perten?a ,768 5.775E-02 ,260

Cooperagåo na Turma '638 ,344 -.213

Gosto da Turma pelas aulas 6.255E-02 i ,a&_ -2.603E-02

Competência da Turma ,250

3.440E-02

,.38 ,139

ColaboraQåo da Turma 6.793E-02 ::.B64

Como se pode observar, o primeiro factor associa negativamente o item

relativo â percepgão sobre a indisciplina da turma e de forma positiva o

sentimento de pertenga do aluno â turma, juntamente com a percepgão de

cooperagão entre os alunos da turma. O segundo factor associa a percepgão

dos alunos relativamente a dois aspectos ligados å participagão nas

actividades de aprendizagem: o seu nível de competência no desempenho

dessas actividades e o seu gosto (motivagão) pelas mesmas. Finalmente, o

terceiro factor associa apenas um item relativo â colaboragão dos alunos para

com o professor.

Estes resultados condicionaram a uma pequena reformulagão conceptual

das componentes da percepgão dos alunos sobre a turma. Com efeito, os

alunos parecem associar o seu sentimento de identidade com a turma e a

percepgão sobre o nível de cooperagão e interajuda que se desenvolve entre

eles ao nível de disciplina existente na turma. A presenga do item sobre a

indisciplina neste factor pode explicar-se pelo facto de os alunos reportarem as

causas ou os efeitos deste fenômeno a si mesmos e não ao professor ou â

actividade de aprendizagem. Partindo deste pressuposto, que apenas
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confirmámos informalmente, aceitámos integrar este novo item na componente

percepgão sobre a relagão dos alunos
na turma.

Quanto ao segundo factor, ele associa claramente os dois itens que

esperávamos representar; a percepgão sobre a relagão dos alunos com as

actividades de aprendizagem na aula.

Finalmente a última componente, composta apenas por um item,

representa, de forma muito significativa, a relagão da turma com o professor

nas actividades da aula, pelo que decidimos integrá-lo como o único indicador

da percepgão dos alunos sobre a relagão da turma com
o professor na aula.

Definida a estrutura factorial da escala, procedemos ao estudo consistência

das duas primeiras componentes da escala, aplicando da prova de a de

Cronbach (anexo 2.8). No caso da primeira componente realizámos

inicialmente a recodificagão do item relativo å indisciplina da turma, que se

encontrava na forma inversa (Bryman e Cramer, 1992). O resultado encontrado

para a primeira componente (a = 0,58) foi relativamente baixo, sendo o da

segunda componente mais elevado (a = 0,72). Considerando que, no primeiro

caso, a eliminagão de qualquer um dos itens baixava significativamente a

consistência da escala, decidimos manter os três como indicadores da

percepgão sobre a relagão dos alunos na turma. Quanto å segunda

componente da escala, sendo o valor obtido aceitável, decidimos considerá-la

na configuragão original dos dois itens, como representagão da percepgão dos

alunos acerca da relagão da turma com as actividades de aprendizagem.

2.3.5 Condicôes de Aplicacão dos Questionários

O conteúdo do questionário, versando a apreciagão das características do

ensino do professor pelos alunos, sugeria a intimidade de resposta,

procurando evitar o embarago do aluno perante a presenga do inquiridor e

consequente possibilidade de se manifestar o efeito de "desejabilidade social"

da resposta. Assim, por uma razão de economia e de salvaguarda da

intimidade no processo de resposta e da discrigão em relagão aos inquiridores,

optámos por aplicar os questionários aos alunos por auto-administragão

(Ghiglione & Matalon, 1993). Para salvaguardar as mesmas condigôes de
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resposta de todos os alunos, os questionários foram aplicados durante um

período da aula, previamente estabelecida para o efeito com o professor. As

condigôes de aplicagão do questionário foram as que havíamos utilizado

durante o processo da sua validagão (anexo 1.11).

Os questionários foram aplicados aos dez alunos seleccionados para efeitos

da observagão. O questionário sobre a percepgão acerca da actividade de

ensino do professor foi aplicado duas vezes, na aula seguinte ao final de cada

uma das duas unidades de ensino desenvolvidas pelos professores. O

segundo questionário foi aplicada uma vez, na segunda aula apôs a última da

segunda unidade de ensino.

2.3.6 Análise dos Dados do Questionários Sobre a Percepcão dos

Alunos

Os dados dos questionários foram sujeitos a uma análise quantitativa,

desenvolvida em várias fases. Num primeiro momento, procedemos a uma

análise descritiva das frequências encontradas para os diferentes itens da

respostas dos alunos. A partir destes resultados procedeu-se å caracterizagão

da percepgão dos alunos, para cada caso. Com a excepgão dos resultados

relativos â terceira parte do segundo questionário aos quais se aplicou a prova

U de Mann-Whitney, os dados relativos ås restantes questôes do questionário

foram comparados (dentro de cada grupo e entre os grupos de professores) a

partir da estatística do X2 (qui-quadrado). Para a interpretagão dos resultados

estatísticos foi utilizado um intervalo de confianga de p > 0.05

2.4 Entrevistas sobre o Conhecimento Prático

Para o estudo das variáveis do conhecimento do professor, o procedimento

de recolha de dados utilizado foi a entrevista intensiva. A opgão por este

processo de inquirigão decorreu da intengão de aceder a este conceito através

do testemunho verbal do professor (cf. ponto 2 do capítulo 1). Vários autores

têm defendido a oportunidade das entrevistas, nomeadamente das entrevistas

intensivas, como um procedimento privilegiado de acesso a um conhecimento

mais familiar da vida social (Brenner, 1987), ou como forma de compreender

os fundamentos da suas opiniôes (Ghiglione & Matalon, 1993)
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As modalidades de entrevistas utilizadas foram distintas em fungão do

conceito em análise. Antes de passar å sua apresentagão, uma pequena nota

sobre aspectos de validagão e realizagão das entrevistas comummente

adoptados. Todas as entrevistas foram sujeitas a uma validagão prévia por

peritos e a pré-teste a partir da sua aplicagão a dois professores que, não

tendo participado no estudo, se disponibilizaram para esse efeito. Nos vários

casos não foram suscitadas alteragôes â semântica e sintaxe do seu conteúdo.

Todas as entrevistas foram realizadas pelo autor do trabalho, em local eleito

pelo professor. Na sua condugão foram observados os procedimentos

propostos por Ghiglione & Matalon (1993) para a relagão do entrevistador com

o entrevistado. Algumas entrevistas assumiram particularidades de aplicagão

que serão explicadas na sua apresentagão.

Dada a sua complexidade, pela quantidade de assuntos que focava e pelo

carácter reflexivo da generalidade das questôes, todas as entrevistas foram

gravadas, para o que foi solicitada a autorizagão prévia de cada um dos

professores. As gravagôes das entrevistas foram depois passadas a protocolo

escrito, para o que utilizámos um ditafone.

Dado que todas as entrevistas implicaram o registo audio e respectiva

transcrigão em protocolo, procedemos ainda â validagão do conteúdo destes

documentos, remetendo-os para confirmagão e comentários do seu conteúdo,

ao professor correspondente.

A análise do conteúdo do texto foi realizada com recurso ao programa

Aquad Five 5.0 (Huber, 1997), o que nos permitiu classificá-lo, organizá-lo e

proceder å sua codificagão, recorrer âs passagens ilustrativas para a narragão

das evidências (nuns casos) e å contabilizagão de categorias (noutros).

2.4.1 Entrevista de Estimulacão de Memôria para a Recolha de

Informacão sobre a Percepcão do Professor Acerca da sua

Actividade de Ensino

O processo de recolha de dados utilizado para a caracterizagão da primeira

componente do conhecimento prático do professor foi a técnica de entrevista

de estimulagão de memôria (Stimulated Recall Interview ). Aperfeigoada e
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desenvolvida desde a sua criagão por Bloom (1953, cit in Calderhead, 1996), a

técnica de entrevista de estimulagão de memôria tem sido utilizada sobretudo

para estudar o pensamento interactivo do professor (Clark & Yinger, 1979;

Clark & Peterson, 1986; Calderhead, 1996). Perante a impossibilidade de

seguir o pensamento do professor durante a fase interactiva do ensino, esta

técnica constitui a forma de evocar os acontecimentos passados na aula e,

desta maneira, procurar compreender as significagôes que estão por detrás

dos comportamentos que se observam.

As estratégias empregues para aplicar esta técnica têm sido várias,

diferenciando-se quanto ao tipo de registo utilizado e â estrutura das

entrevistas desenvolvidas (Marcelo, 1987a), dependendo dos seus objectivos.

Recordamos que a nossa intengão face a esta componente do

conhecimento prático do professor residia na identificagão de três

componentes: a) da tipologia das situagôes de ensino habitualmente

identificadas como críticas pelos professores; b) a compreensão das suas

percepgôes sobre a causalidade e as implicagôes
das situagôes identificadas;

e c) a interpretagão dos modos de ensino para enfrentar as situagôes e das

razôes para eles evocadas.

Como é fácil observar, este objectivo não pôde ser integralmente realizado

através do recurso uma entrevista típica de estimulagão de memôria, ou seja,

resumindo-se a um momento de conversagão pôs-aula, porque o conjunto de

informagão que desejávamos obter
sobre cada uma das situagôes críticas não

era compatível com o tempo habitualmente disponível pelos professores apôs

a aula.

Para respeitar estas condigôes, empreendemos cada entrevista em dois

momentos. Num primeiro momento, a seguir â aula, foram identificadas as

situagôes críticas que o professor considerou de assinalar85. Este momento

repetiu-se tantas vezes, quantas as aulas observadas por cada unidade de

ensino. Num segundo momento, realizado até uma semana depois da última

das fases pôs-aula da entrevista (de cada uma das duas actividades

85 Para efeitos de diferenciagâo esta parte
da entrevista será designada por fase pôs-aula

371



METODOLOGIA

identificadas pelos professores) e com base no material recolhido e tratado

nessas fases, foram assumidos os restantes assuntos do conhecimento prático

do professor86 .

0 suporte básico de informagão utilizado para evocagão da memôria do

professor sobre as situagôes da aula foi o registo vídeo, o mesmo que resultou

da gravagão das aulas para a observagão da qualidade do ensino.

Globalmente, a entrevista assumiu as características de uma entrevista

centrada (focused interview) (Grawitz, 1984 e Lima, 1987), ou semi-directiva

(Ghiglione & Matalon, 1993), sendo em ambas as fases conduzidas a partir de

um guião previamente estabelecido (anexo 1.12), que comportava um conjunto

de oito questôes repartidas pelas duas fases da entrevista.

Para o conhecimento da tipologia das situagôes referenciadas como críticas

no ensino do professor, no sentido negativo ou positivo, isto é, como condigôes

facilitadoras ou dificultosas face âs suas intengôes de ensino, foi solicitada a

identificagão dos episôdios críticos da aula (questão 1); a indicagão da

frequência com que se manifestavam situagôes com essas características

(questão 4); e a identificagão do contexto ou circunstâncias habituais de

ocorrência das situagôes (questão 5).

Relativamente ao conhecimento das percepgôes dos professores face â

causalidade e implicagôes das situagôes referenciadas, foram formuladas duas

questôes: uma para explicitar as razôes atribuídas å situagão (questão 2); e

outra para indicar as consequências que o professor considerava que as

situagôes tinham para a eficácia ou sucesso do ensino (questão 3).

Por fim, em relagão ao conhecimento dos modos e fundamentos de

intervengão preconizados pelo professor para lidar com essas situagôes

realizaram-se três questôes: uma respeitante aos procedimentos de conduta

perante as mesmas situagôes (questão 6); a segunda, relativa âs razôes

subjacentes â utilizagão desses procedimentos (questão 7); e a terceira relativa

â apreciagão dos resultados habitualmente alcangados com essa opgão

(questão 8).

86 Esta parte da entrevista será designada por entrevista final
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2.4. 1. 1 Fase Pôs-Aula da Entrevista

A primeira parte da entrevista foi realizada imediatamente apôs cada uma

das aulas observadas até um limite máximo de 24 horas. Nesta fase, com uma

duragão ligeiramente superior ao tempo útil de aula, a gravagão da aula foi

visionada integralmente pelos professores, ao longo da qual, identificaram as

situagôes que consideraram críticas na aula. Para esse efeito, os professores

foram previamente informados sobre o significado de dimensão Crítico nas

duas categorias possíveis de classificagão
-

episôdio Crítico Negativo e

episôdio Crítico Positivo:

a) Episôdio Crítico Negativo: episôdios que, pelas suas características,

revelaram dificuldades técnicas ou pedagôgicas para o professor, e que se

distinguiram dos restantes por terem constituído um obstáculo â consecugão

dos seus objectivos para a aula.

b) Episôdio Crítico Positivo: episôdios que, pelas suas características,

revelaram a capacidade técnica ou pedagôgica do professor, e que se

distinguiram dos restantes por terem facilitado a consecugão dos seus

objectivos para a aula.

Quando o professor assinalava uma situagão, o vídeo era parado e

procedia-se å sua classificagão quanto ao Valor Crítico do Episôdio. De

seguida, a situagão era classificada quanto â dimensão de ensino em que os

professores as integravam. Para isso, os professores também foram

previamente informados sobre o significado de cada uma das quatro

modalidades a utilizar, de acordo com a seguinte definigão:

a) Dimensão Instrugão: situagôes relacionadas com a apresentagão,

avaliagão final ou acompanhamento das actividades de aprendizagem.

b) Dimensão Gestão/Organizagão: situagôes relacionadas com a informagão

ou controlo da estrutura e funcionamento geral das actividades na aula.

c) Dimensão Clima Relacional: situagôes relacionadas com o ambiente

relacional interpessoal, do professor com os alunos, dos alunos entre si e dos

alunos com as actividades de aprendizagem.
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d) Dimensão Disciplina: situagôes relacionadas com a promogão do

comportamento apropriado ou controlo do comportamento do comportamento

inapropriado dos alunos na aula.

Nesta classificagão, o investigador sô interveio a pedido do professor, para

esclarecimento do significado das diferentes dimensôes, cabendo sempre a

opgão final ao segundo. No momento em que o professor procedia â

categorizagão das situagôes, o entrevistador procedia ao registo do tempo de

aula em que a situagão se iniciava (e, se possível, ao final), da classificagão

realizada pelo professor e do comentário utilizado por ele no momento da sua

identificagão. Para esse efeito foi utilizada uma ficha de registo (anexo 1.13).

As situagôes identificadas foram posteriormente sujeitas a observagão pelo

autor para efeitos de aprofundamento da classificagão realizada pelo professor

e preparagão da segunda fase da entrevista.

Para o visionamento das aulas foi utilizado o leitor de vídeo da prôpria

câmara e um monitor portátil, o que nos permitiu uma grande mobilidade,

nomeadamente possibilitando a utilizagão de qualquer dos espagos escolhidos

pelo professor para a realizagão da entrevista.

APROFUNDAMENTO DA CATEGORIZACÃO DAS SITUACÔES CRÍTICAS

0 aprofundamento da classificagão dos episôdios identificados permitiu

desenvolver um sistema de classificagão que acrescentou quatro níveis de

categorias å dimensão do valor crítico do episôdio (anexo 1.14). Cada um dos

episôdios foi classificado quanto: a) aos sistemas de tarefas em que se

integravam; b) ao subsistema dos sistemas de tarefas de ensino; c) å tarefa de

ensino envolvida; e d) aos aspectos focados nos comentários que

acompanharam a eleigão dos episôdios. Enquanto as três primeiras dimensôes

de classificagão nos ajudaram a aprofundar as características das situagôes

identificadas, a última permitiu diferenciar o foco da atengão do professor

quando assinalava a situagão. O motivo desta reclassificagão prendeu-se

sobretudo com a necessidade de encontrar uma estratégia de triangulagão dos

dados recolhidos sobre o comportamento de ensino do professor, o seu

conhecimento prático e o seu sentimento específico de auto-eficácia.
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Para todas as quatro fases de categorizagão das situagôes foram visionadas

todas as situagôes identificadas no conjunto das entrevistas pôs-aula.

Nas duas primeiras fases da reclassificagão utilizou-se um processo

dedutivo de categorizagão, recorrendo a um sistema de categorias predefinido.

Assim, adaptando a sistematizagão utilizada pela investigagão ecolôgica da

aula (Doyle, 1977, 1983 e Siedentop, 1988, 1991), as dimensôes de

intervengão pedagôgica foram primeiro agrupadas nos três sistemas de tarefas

de ensino que tínhamos utilizado para a operacionalizagão da dimensão

comportamental da qualidade do ensino: o sistema de instrugão ou académico

da aula correspondente â dimensão Instrugão; o sistema de

organizagão/gestão, correspondente â dimensão organizagão/gestão; o

sistema social, correspondente âs dimensôes disciplina e clima relacional.

Seguidamente, procedeu-se å categorizagão das situagôes quanto aos

subsistemas de tarefas de ensino, a partir da utilizagão das componentes

estabelecidas para definir as características de uma intervengão pedagôgica

eficaz (Onofre, 1991 ) que já havíamos utilizado para definir as componentes de

auto-eficácia específica.

Nessa medida, para o sistema académico ou de instrugão foram

considerados os seguintes subsistemas:

a) Subsistema Introdugão das Actividades de Aprendizagem: situagôes

relacionadas com a apresentagão do conteúdo das situagôes de

aprendizagem da aula.

b) Subsistema Acompanhamento das Actividades de Aprendizagem:

situagôes relacionadas com o controlo e apoio â prática das situagôes de

aprendizagem.

c) Subsistema Avaliagão Final das Actividades de Aprendizagem: situagôes

relacionadas com a apreciagão final das actividades desenvolvidas .
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d) Subsistema Organizagão/Restruturagão das Situagôes de

Aprendizagem87: situagôes relacionadas com a concepgão da estrutura e

conteúdo das situagôes de aprendizagem ou o seu reajustamento durante a

aula.

Para o sistema de gestão/organizagão considerámos três subsistemas:

a) Subsistema Gestão dos Grupos: situagôes relacionadas com a gestão

dos alunos nas diferentes tarefas organizativas da aula.

b) Subsistema Gestão dos Espagos e Materiais: situagôes relacionadas com

a gestão da utilizagão dos espagos e equipamentos (materiais) na aula.

c) Subsistema Gestão do Tempo: situagôes relacionadas com a gestão do

tempo das diferentes actividades da aula.

Finalmente, considerando as tarefas de ensino relacionadas com o controlo

da disciplina na aula e com a promogão de um clima positivo de trabalho, o

sistema social foi categorizado da seguinte forma:

a) Subsistema Promogão da Disciplina: actividades cujo objectivo é definir e

promover a adopgão de comportamentos apropriados por parte dos alunos na

aula.

b) Subsistema Remediagão da Disciplina: actividades cujo objectivo é

controlar e anular os comportamentos inapropriados por parte dos alunos na

aula.

c) Subsistema Clima da Relagão Professor/Aluno: actividades cujo objectivo

é promover uma relagão interpessoal positiva entre o Professor e os alunos.

d) Subsistema Clima da Relagão dos Alunos Entre Si: actividades cujo

objectivo é promover uma relagão interpessoal positiva e de cooperagão nas

situagôes de aprendizagem dos alunos entre si.

87 Dada a elevada quantidade de referências realizadas â concepgâo e modificacâo da natureza das tarefas de aprendizagem propostas, sem que

tal implicasse uma alusão directa âs tarefas de instrucâo ou de gestâo, decidimos contemplar esta categoria como uma dimensao de anâlise

independente no sistema de Instruîâo. Assim. esta categoria classificou os episôdios que se fizeram acompanhar de comentârios feitos âs

vantagens ou desvantagens pedagôgicas das situacôes/tarefas de aprendizagem/exerclcio concebidas previamente, ou reformuladas durante a

aula, desde que nessas referências n3o estivesse em causa nem a apresentar;ão das tarefas de aprendizagem nem o seu acompanhamento
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e) Subsistema Clima da Relagão Aluno/Matéria: actividades cujo objectivo é

promover a motivagão e o interesse dos alunos pelas situagôes de

aprendizagem.

Na terceira fase da reclassificagão -

categorizagão quanto ao tipo de tarefas

de ensino envolvidas nos episôdios - foi utilizada uma análise de conteúdo que

envolveu processos indutivos e dedutivos. Assim, embora as categorias

emergissem principalmente a partir da observagão do conjunto de situagôes

críticas assinaladas, por razôes metodolôgicas, a sua definigão também tomou

em consideragão a natureza das tarefas de ensino inerentes å utilizagão dos

procedimentos de intervengão pedagogica sugeridos pela investigagão. Desta

forma, procurámos mais uma vez que o produto final da categorizagão dos

episôdios fosse facilmente relacionado com o produto de outros procedimentos

de análise utilizados no trabalho.

Para a utilizagão das categorias desta dimensão de classificagão dos

episôdios, assumimos que as Tarefas de Ensino correspondiam ås actividades

particulares de ensino a que se reportava o episôdio. Assim, para cada um dos

subsistemas de instrugão foram inventariadas diferentes tarefas, com

objectivos particulares que deram origem âs categorias que se descrevem a

seguir.

No subsistema Introdugão das Actividades de Aprendizagem, consideraram-

se quatro categorias:

a) Informagão: referência a situagôes de transmissão/comunicagão das

características das situagôes de aprendizagem, seu conteúdo (descrigão de

exercícios, objectivos, relagão entre objectivos/actividade,
conteúdos anteriores

ou de outras disciplinas), ou sua forma (fonte de informagão utilizada).

b) Questionamento: referência a situagôes de inquirigão dos alunos

relacionada com os assuntos informados anteriormente, na aula ou em aulas

anteriores, com o objectivo de verificar o conhecimento sobre a informagão

proporcionada ou de fomentar
hábitos de participagão voluntária.

c) Controlo: referência a situagôes
de regulagão da actividade de introdugão

das actividades de aprendizagem, relacionadas com
a estrutura da exposigão
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(ordem, sequência, fluxo da exposigão; características físicas e espaciais em

que é realizada), a obtengão da atengão dos alunos, e a sua duragão (tempo

despendido).

d) Geral: alusão a características gerais da situagão de introdugão das

actividades de aprendizagem (normalmente qualificativas), sem que seja

realizada referência expressa a qualquer uma das situagôes anteriores.

No subsistema acompanhamento das actividades de aprendizagem,

também foram consideradas três categorias:

a) Questionamento: referência a situagôes de utilizagão de formas de

inquirigão verbal ou escrita (sob a forma de fichas de trabalho) com o objectivo

de promover o auto-controlo da actividade dos alunos relativamente å sua

prática de aprendizagem.

b) Controlo: referência a situagôes de acompanhamento das situagôes

práticas de aprendizagem com o objectivo da regulagão da actividade de toda

a turma, garantindo a sua realizagão empenhada.

c) Feedback: referência a situagôes de reforgo ou correcgão da actividade

dos alunos nas situagôes de aprendizagem, com o objectivo de melhorar a sua

prestagão.

Também para o subsistema avaliagão final das actividades de

aprendizagem foram utilizadas quatro categorias:

a) Informagão: referência a situagôes relacionadas a

transmissão/comunicagão da apreciagão realizada sobre a actividade de

aprendizagem na aula, seu conteúdo (revisão dos objectivos, relagão entre

objectivos/actividade, dificuldades e capacidades reveladas), ou â sua forma

(fonte de informagão utilizada).

b) Questionamento: referência a situagôes de inquirigão dos alunos

relacionada com a actividade da aula, com o objectivo de solicitar a sua

apreciagão sobre a actividade, ou de fomentar hábitos de participagão

voluntária.
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c) Controlo: referência a situagôes de regulagão da actividade de avaliagão

final das actividades de aprendizagem, relacionadas com a estrutura da

exposigão (ordem, sequência, fluxo da exposigão; características físicas e

espaciais em que é realizada), a obtengão da atengão dos alunos, e a sua

duragão (tempo despendido).

d) Geral: alusão a características gerais da situagão de avaliagão final das

actividades (normalmente qualificativas), sem que seja realizada referência a

qualquer uma das situagôes anteriores.

No subsistema organizagão/restruturagão das situagôes de aprendizagem

foram consideradas as seguintes categorias:

a) Concepgão: referências realizadas sobre as qualidades do conteúdo ou

estrutura das tarefas tal como inicialmente planeadas, e/ou aos seus efeitos na

aprendizagem dos alunos.

b) Restruturagão: referências realizadas sobre as qualidades das alteragôes

realizadas, no decurso da aula, ao conteúdo ou estrutura das tarefas

planeadas, e/ou aos efeitos na aprendizagem dos alunos.

Em relagão aos subsistemas gestão dos grupos, gestão dos espagos e

materiais e gestão do tempo, as categorias de tarefas encontradas são

assumidas como comuns aos três subsistemas. A opgão por este tipo de

categorizagão decorreu do facto de termos observado que nos três

subsistemas haviam sido classificadas situagôes que se reportavam a tarefas

idênticas. Por exemplo, encontrámos situagôes que se referiam a situagôes de

transigão na aula ou de formagão de grupos, mas assinaladas com

preocupagôes diferentes, uma vezes relacionadas com a gestão do tempo,

outras com a gestão dos alunos e outras ainda com a gestão dos espagos e

materiais.

As categorias de tarefas então formuladas agruparam-se em duas grandes

dimensôes: a gestão de rotinas e a gestão da organizagão da prática de

aprendizagem.
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Na Gestão de Rotinas integrámos todos os episôdios que diziam respeito a

situagôes de implementagão e controlo das actividades habituais de

organizagão da aula. Esta dimensão foi subdividida em seis categorias:

a) Transigão: situagôes de solicitagão e controlo dos deslocamentos

espaciais dos alunos para mudanga de actividade na aula, ou reunião num

local específico da aula.

b) Chamada: situagôes de registo dos alunos que estão presentes
na aula.

c) Utilizagão dos Espagos e Materiais: situagôes de solicitagão e controlo da

disposigão, transporte ou utilizagão do material, e/ou de utilizagão dos espagos

na aula.

d) Início e Final de aula: situagôes organizativas relacionadas com a

chegada dos alunos e comego da aula ou com o seu final e saída dos alunos

da aula.

e) Formagão de Grupos: situagôes de implementagão e controlo da

constituigão dos agrupamentos de alunos para a realizagão das actividades da

aula.

f) Geral: situagôes relacionadas com as características gerais da

participagão dos alunos na organizagão da aula, com o formato geral da sua

organizagão (em partes da aula ou na sua totalidade).

Na segunda dimensão - Gestão da Organizagão da Prática de

Aprendizagem - foram categorizadas as situagôes relativas âs opgôes sobre a

organizagão geral da aula e seus efeitos ao nível da rentabilizagão da aula

(ex.: maximizagão do tempo de prática, seguranga das actividades).

No subsistema promogão da disciplina utilizaram-se duas categorias de

tarefa

a) Antecipagão do Desvio â Regra: situagôes relacionadas com a utilizagão

de medidas preventivas da ocorrência de comportamentos inapropriados.

b) Construgão das Regras: situagôes relacionadas com a formulagão

normas acerca dos comportamentos aceitáveis e não aceitáveis durante as

actividades da aula.
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As categorias de tarefa do Subsistema Remediagão da Disciplina foram

duas:

a) Controlo do Desvio â Regra: situagôes relacionadas com intervengôes de

constatagão da ocorrência de comportamentos inapropriados, e/ou

intervengôes de redireccionamento dos alunos para comportamentos

apropriados.

b) Punigão: situagôes relacionadas com a utilizagão de castigos como

reacgão å ocorrência de comportamentos inapropriados.

As categorias do subsistema clima da relagão professor/aluno foram as

seguintes:

a) Imagem do Professor. situagôes relacionadas com a promogão e

salvaguarda de uma imagem positiva do professor junto dos alunos.

b) Relagão Interpessoal: situagôes relacionadas com a promogão de uma

relagão positiva (de confianga, expectativa positiva, interesse) entre o professor

e os alunos.

Relativamente ao subsistema clima da relagão dos alunos entre si,

classificamos as tarefas em duas categorias:

a) Relagão Interpessoal: situagôes relacionadas com a promogão de uma

relagão positiva (de amizade e simpatia) dos alunos entre si.

b) Relagão na Aprendizagem: situagôes relacionadas com a promogão de

ajuda e cooperagão dos alunos nas tarefas de aprendizagem.

As categorias consideradas no subsistema clima da relagão aluno/matéria,

foram:

a) Significagão das Situagôes de Aprendizagem: situagôes de organizagão,

apresentagão e acompanhamento das actividades de aprendizagem

relacionadas com a promogão do interesse e motivagão dos alunos pelas

mesmas.

b) Construgão das Expectativas Pessoais: situagôes de interacgão com os

alunos relacionadas com a promogão do seu auto-conceito de capacidade face
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â aprendizagem das tarefas propostas para a aula ou das actividades físicas

em geral.

A quarta fase da reclassificagão, sobre os aspectos críticos mencionados

nos comentários dos professores âs situagôes, também foi realizada numa

forma indutiva com categorizagão â posteriori agrupada em três dimensôes:

aspectos relativos aos intervenientes (professor ou alunos), aspectos relativos

å tarefa, e aspectos relativos ao contexto.

As categorias utilizadas para classificar os comentários que referenciavam

Características Relativas aos Intervenientes foram duas:

a) Comportamento do Professor. referências a atitudes ou acgôes do

professor como causas da dimensão crítica do episôdio.

b) Comportamento dos Alunos: referências a atitudes ou acgôes dos alunos

como causas da dimensão crítica do episodio.

A dimensão Características da Tarefa envolveu duas categorias:

c) Conteúdo: referência aos objectivos/desafios, comportamentos requeridos

para o desempenho da tarefa e as aprendizagens anteriores, importantes para

a realizagão da tarefa.

d) Estrutura: referência âs características físicas e/ou temporais de

execugão da tarefa.

Finalmente, para a dimensão Características do Contexto, onde se incluíram

referências a características físicas ou humanas do ambiente em que decorre

o episôdio, não foram consideradas subcategorias.

A maioria das situagôes, independentemente do tipo de episôdio ou de

tarefa em que eram classificadas, foram ainda categorizadas quanto aos seus

aspectos críticos. Contudo, porque se referiam apenas ås tarefas de

aprendizagem, os episôdios categorizados no subsistema

organizagão/restruturagão das situagôes de aprendizagem sô foram

classificados quanto ås características da tarefa referidas (conteúdo ou

estrutura). Por outro lado, a categoria características do contexto sô foi
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encontrada em episôdios classificados nos subsistemas introdugão das

actividades de aprendizagem e gestão.

Sintetizando, cada uma das situagôes identificadas como críticas foram

classificadas de acordo com cinco dimensôes de categorias (cf. anexo 1.14):

sistema de tarefas em que se integrava; subsistema de tarefa em que se

integrava; tipo de tarefa a que se reporta o episodio; aspectos críticos do

episôdio e valor crítico do episôdio.

2.4. 1.2 Preparaqão eDesenvolvimento da Fase Final da Entrevista

O momento final da entrevista foi realizado com base na análise da

globalidade das situagôes identificadas nas fases pôs-aula da entrevista. Para

esse efeito, realizou-se uma montagem vídeo onde se incluíram todas as

situagôes identificadas como críticas durante as entrevistas pôs-aula relativas â

unidade ensino. Estas situagôes foram agrupadas de acordo com a sua

classificagão quanto ås dimensôes sistema e subsistema de tarefas. Foi

seguida sempre a mesma sequência de agrupamento de imagens, colocando

em primeiro lugar as situagôes respeitantes ao sistema de gestão, seguidos

das situagôes relativas å instrugão e, finalmente, as situagôes relativas ao

sistema social da turma: primeiro as situagôes relativas ao clima relacional e

depois as situagôes relativas â disciplina. Dentro de cada sistema de tarefas as

imagens foram organizadas por subsistemas de tarefas.

Durante a entrevista essas imagens foram mostradas por conjuntos de

situagôes correspondentes a esses agrupamentos. Para conduzir esse

visionamento utilizámos um guião (de que apresentamos um exemplo no

anexo 1.15) onde constava cada situagão, o comentário realizado pelo

professor no momento da sua selecgão, a classificagão que Ihe correspondia e

a sua posigão exacta na cassete utilizada. Este guião permitiu-nos, não sô

controlar a sequência das imagens a visionar, como recorrer a outros

elementos de informagão sobre as situagôes que utilizámos durante a

entrevista.

Apôs o visionamento de cada agrupamento, o professor era, em primeiro

lugar, solicitado a pronunciar-se sobre a validade da reclassificagão a que
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tínhamos submetido cada situagão. Neste caso, considerou-se apenas a

categorizagão quanto âs dimensôes sistemas e subsistemas. Quando não se

verificou essa concordância, o que sucedeu apenas uma vez, a situagão

deixou de constituir objecto de análise. Quando o professor anuía a

classificagão, passávamos de imediato â formulagão do conjunto das questôes

reservadas para esta parte da entrevista. Cada questão era colocada

globalmente para o agrupamento das situagôes consideradas. Em fungão da

dinâmica da entrevista, a sequência das questôes foi muitas vezes alterada.

Houve também situagôes em que, tendo considerado que o professor havia

respondido a duas ou mais questôes durante uma resposta anterior, se

omitiram essas questôes. Estas alteragôes ao guião eram assinaladas no

prôprio guião e posteriormente consideradas para efeitos de análise da

entrevista.

As entrevistas foram realizadas nas mesmas condigôes da entrevista pôs-

aula. Contudo, por razôes associadas â sua extensão, nalguns casos, a

entrevista repartiu-se por mais do que uma sessão. Quando isso sucedeu,

procurou-se que o tempo de intervalo entre as sessôes não ultrapassasse as

24 horas.

2.4.1.3 Análise das Entrevistas de Estimulaqão deMemôria

A caracterizagão do conteúdo do pensamento do professor foi realizada a

partir da aplicagão da metodologia de análise de conteúdo do texto do

protocolo da entrevista relativo ås respostas dos professores. Para este efeito,

recorremos maioritariamente å utilizagão de um procedimento aberto e

exploratôrio (Ghiglione & Matalon, 1993), indutivo, com recurso â formulagão

de categorias temáticas å posteriori (Vala, 1990), seguindo uma técnica de

análise de tipo "lôgico-semântico" (Muchielli, 1979).

Esta análise percorreu três etapas: a separagão das unidades do corpus, a

identificagão e classificagão das unidades e a síntese e agrupamento dos

dados.
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SEPARACÃO DAS UNIDADES DO CORPUS

A segmentagão dos protocolos da entrevista desenvolveu-se em duas

etapas. Primeiro separámos as respostas em fungão das temáticas afins a

cada uma das questôes. No caso em que os professores se reportavam

precocemente ou em repetigão a assuntos de outras questôes, os trechos

foram classificados nas temáticas que Ihes eram correspondentes. Estas

secgôes de texto foram assumidas como unidades de contexto e como

referentes dos sub-temas abordados ao longo do corpus da entrevista. Os sub-

temas foram diferenciados na segunda segmentagão que correspondeu â

delimitagão das unidades de registo, neste caso unidades semânticas

(Ghiglione & Matalon, 1993).

Para a delimitagão das unidades de registo foi utilizado o conceito de

unidade de pensamento proposto por Tuckwell (1980) para a análise de

conteúdo de protocolos de entrevistas de estimulagão de memôria,

delimitando-se a porgão do relato verbal do professor que se centrava numa

ideia ou actividade particular. Procedeu-se assim å separagão do texto cada

vez que era feita referência a uma nova ideia, mesmo que isso correspondesse

â sua repetigão. Desta forma, uma unidade de registo pôde assumir a forma de

uma parte de uma frase, uma frase, um parágrafo inteiro, ou um conjunto de

parágrafos (Ghiglione & Matalon, 1993).

Durante a segunda etapa de divisão do texto, foi assinalada para cada

unidade de registo uma expressão que permitisse representar o sub-tema

referente. Foi na base deste conjunto de expressôes que iniciámos o processo

de categorizagão. Devemos acrescentar que, apesar do seu carácter indutivo,

esta primeira classificagão considerou o material teôrico revisto no capítulo da

problemática.

IDENTIFICACÃO E CLASSIFICACÃO DAS UNIDADES

Na base das expressôes assinaladas junto das unidades de registo,

procedemos a um primeiro inventário da totalidade dos sub-temas encontrados

para caracterizar as respostas âs questôes da entrevista. Nesse inventário, os
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sub-temas foram sendo agrupados pela sua proximidade semântica, a partir

dos quais se desenvolveram as categorias de classificagão.

Para a formulagão das categorias de análise procurámos que elas se

constituissem como indicadores das dimensôes do conceito em estudo,

reflectissem as qualidades de exaustividade e mútua exclusividade. Como

sugere Tuckwell (1980), depois da primeira formulagão das categorias, estas

foram testadas numa nova classificagão dos episôdios, a partir da qual se

sugeriu o apuramento final das categorias. Para a maioria das questôes da

entrevista, as categorias de classificagão das respostas assumiram várias

dimensôes de análise, tendo-se para o efeito recorrido ao emprego de sub-

categorias88. Desta forma, procurámos não perder a riqueza dos dados e, ao

mesmo tempo, garantir um plano geral de análise das respostas.

Para completar a análise da tipologia das situagôes referenciadas como

críticas procedemos â análise das respostas âs questôes 4 e 5 da entrevista,

respectivamente sobre a frequência das situagôes e circunstâncias de

ocorrência. No primeiro caso as respostas conduziram a duas dimensôes de

categorias. Uma para classificar a intensidade da frequência com que os

professores mencionavam confrontar-se com as situagôes críticas analisadas.

Nesta dimensão considerámos três tipos de categorias: Nada ou Pouco

Frequente (e.g., quando nas respostas foram mencionados termos como não é

frequente, esporádico, de tempos a tempos, raramente, de vez em quando,

episôdico, intermédio, aparece); Frequente ou Muito Frequente (e.g., quando

foram mencionadas expressôes como normalmente, usual, sempre, com

regularidade, muito frequente, bastante); e Não Sabe/Não Responde (e.g.,

quando o professor referia não ser capaz de estimar, ou não explicitava no

texto, uma indicagão de frequência). A segunda dimensão foi utilizada para

classificar a dependência contextual da frequência indicada. Neste domínio, as

respostas conduziram-nos a duas grandes categorias: Sem Referência (e.g.,

quando a frequência era referenciada sem alusão â sua dependência das

88 No anexo 2.9 apresentam-se alguns exemplos das unidades de registo classificadas nesta entrevista

386



FASE INTENSIVA - ESTUDO MULTICASO

particularidades do contexto); Específicas (e.g., quando a frequência era

mencionada na dependência das circunstâncias do contexto).

As respostas â questão 5, completaram as da questão anterior,

especificando as circunstâncias em que habitualmente ocorriam as situagôes
referidas. Para este efeito, as circunstâncias mencionadas foram agrupadas

em quatro grandes categorias: Geral (e.g., alusão ao carácter genérico das

situagôes referenciadas); Circunstâncias Associadas ao Professor (e.g., alusão

â dependência das situagôes face â disposigão do professor, ao seu

conhecimento e decisôes de ensino implementadas); Circunstâncias

Associadas aos Alunos (e.g., referências å sua dependência face å atitude dos

alunos relativamente aos vários aspectos da sua formagão, ao seu nível de

aprendizagem, características etárias e de escolaridade; e face â composigão

da turma); Circunstâncias Matéria e Conteúdos de Aprendizagem (e.g.,

dependência da estrutura dos conteúdos e sua popularidade junto dos alunos);

Circunstâncias Associadas ao Envolvimento das Aulas (e.g., dependência das

condigôes físicas, temporais e antecedentes da aula).

Para a análise das percepgôes dos professores relativamente å causalidade

e implicagôes das situagôes críticas foram analisadas as respostas sobre a

razôes da sua eleigão (questão 2) e sobre as implicagôes para a eficácia ou

sucesso do ensino (questão 3). No primeiro conjunto de repostas foram

formuladas três dimensôes de categorias de razôes: causas atribuídas aos

Alunos; causas atribuídas ao Professor, causas atribuídas ao Contexto. No

casos dos alunos foram consideradas três sub-categorias: Empenhamento

(e.g., na actividade de aprendizagem, organizagão); Motivagão (e.g., interesse

pelas actividades); e Aptidão (e.g., nível de prestagão, capacidade de

compreensão). As razôes que encontrámos focadas no professor reportaram-

se quase exclusivamente ao seu comportamento de ensino nas áreas de

intervengão pedagôgica que temos vindo a considerar para os diferentes

conceitos, pelo que utilizamos quatro categorias de dimensôes de

Comportamentos: Instrugão; Organizagão, Controlo da Disciplina; e Promogão

do Clima Relacional. As causas associadas ao contexto também foram

diferenciadas em três categorias: Contexto Actividade (e.g., razôes associadas
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å natureza da matéria de aprendizagem); Condigôes Físicas (e.g., referências

ås condigôes do espago e equipamentos); Contexto Turma (e.g., alusôes ås

características da turma).

A codificagão das respostas â questão 3 foi realizada utilizando duas

dimensôes: o 7"/po de Contributo para a eficácia no ensino e as Características

da Eficácia do Ensino (e.g., indicadores da eficácia do ensino condicionadas).

A primeira dimensão agrupou três categorias: Não Condiciona (e.g., quando os

professores referiram não haver relagão entre a situagão e a eficácia do

ensino), Dificulta (e.g., quando se considerou que a situagão condicionava

negativamente a eficácia do ensino), Facilita (e.g., quando os professores

consideravam que a situagão afectava positivamente as características da

eficácia do ensino). Na segunda dimensão, os professores referiram-se a

características como a Quantidade de Prática (e.g., referências â redugão ou

aumento do tempo de prática na aula); a Qualidade da Prática (e.g., alusão â

adequagão do desempenho dos alunos durante prática na aula); a Motivagão

dos alunos (e.g., referência ao incremento ou redugão do interesse dos alunos

pelas aprendizagens, e da sua seguranga física e emocional); Aprendizagem

Activa/Consciente (e.g., referência å compreensão e utilizagão crítica do

saber); Cooperagão (e.g., alusão ao desenvolvimento da capacidade de

interajuda e respeito mútuo na relagão entre pares); e Aprendizagem em Geral

(e.g., referências â aprendizagem não especificadas quanto ao tipo de efeitos).

Os modos e fundamentos de intervengão preconizados pelo professor para

lidar com essas situagôes foram revelados pelas respostas ås questôes sobre

os hábitos de conduta (questão 6), as razôes argumentadas para a utilizagão

dos modos de conduta (questão 7) e pela percepgão sobre os resultados da

utilizagão desses modos de ensino (questão 8). As respostas â questão 7

foram utilizadas sob a forma narrativa dos professores (transcrigôes de

discurso directo no texto) para apoiar a análise da resposta å questão 6, razão

por que foram sujeitas apenas å classificagão correspondente â primeira

segmentagão.

Para análise das respostas å questão 6 foi utilizado um conjunto de

categorias que nos permitiu descrever o nível de elaboragão do conhecimento
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sobre o modo de intervengão relatado pelos professores, a sua flexibilidade e

relagão com a teoria sobre a eficácia da intervengão pedagôgica. Assim, cada

unidade de registo foi inicialmente classificada quanto â forma como os

professores se referiam aos seus modos de acgão, utilizando três categorias:

Procedimento Exclusivo; Procedimentos em Alternativa; e Princípio de

Intervengão. No primeiro caso -

procedimento em exclusivo - foram

classificadas todas as unidades de registo em que o professor se referia a uma

forma particular de acgão sem qualquer tipo de justificagão sobre a sua

utilizagão e sem a referenciar em relagão a outras alternativas. No segundo

caso - procedimentos em alternativa - foram classificadas as unidades de

registo em que o professor mencionava a possibilidade de utilizar mais do que

um procedimento em alternativa, explicitando as condigôes em que o fazia89.

Sob a designagão de princípios de intervengão foram classificadas as unidades

de registo em que os professores reflectiram sobre os fundamentos da sua

actuagão ou recorreram â reflexão sobre as suas implicagôes para a actividade

de ensino-aprendizagem90.

Os princípios e procedimentos enunciados foram ainda classificados quanto

â sua relagão com as indicagôes da investigagão sobre a eficácia do ensino.

Para esse efeito, foram utilizadas duas categorias: Não Relacionado; e

Relacionado. Na primeira categoria codificámos as unidades de registo que

aludiam a princípios ou procedimentos de ensino enunciados como eficazes

pela investigagão. No segundo caso, foram codificadas as respostas que

referiam princípios ou procedimentos não referenciados pela investigagão, que

podiam ou não entrar em contradigão com as indicagôes dela oriundas. Para

reduzir a inevitável carga inferencial destas categorias, socorremo-nos da

utilizagão de um critério de contraste com a síntese sobre princípios e

procedimentos de intervengão pedagôgica que construímos para o

desenvolvimento do questionário sobre a auto-eficácia específica (cf. ponto 2.3

do capítulo 2). Quando o procedimento ou princípio referenciado estava

89 Ambas as categorias equivalentes â nocâo de regras
da prâtica reportadas por Elbaz (1983)

90 Esta categoria corresponde ao conhecimento referenciado como princlpios de ensino (Elbaz, 1983).
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associado ou era coincidente com algum item desse inventário na problemática

em que a situagão havia sido categorizada, foi classificado como relacionado.

Os princípios e procedimentos foram ainda classificados quanto â dimensão

de intervengão pedagôgica em que se incluíam, utilizando-se para esse efeito

as categorias Instrugão; Organizagão, Controlo da Disciplina; e Promogão do

Clima Relacional.

Na análise âs respostas â questão 8, encontrámos duas dimensôes de

apreciagão. Por um lado os professores referiram-se ao valor do efeito. Nesta

dimensão foram criadas as seguintes categorias: repercussôes Positivas (e.g.,

referência a efeitos de acordo com as intengôes de ensino dos professores);

Negativas (referência a efeitos contraditôrios com as intengôes de ensino);

Dúvida (e.g., alusão å dificuldade em descortinar o tipo de efeito); e Relativo

(e.g., indicagão do efeito condicionada ås circunstâncias do ensino). A

segunda dimensão reportou-se ao domínio em que esse efeito era apreciado,

para o que considerámos quatro categorias: domínio da Instrugão (e.g.,

referências âs características de realizagão e acompanhamento da

aprendizagem); domínio do Clima Relacional (e.g., relato de efeitos ao nível

das relagôes interpessoais ou da motivagão dos alunos); domínio da

Organizagão (e.g., referências â condugão ou participagão nas tarefas de

logística da aula); e domínio da Disciplina (e.g., controlo ou assungão do

comportamento apropriado).

Depois de determinadas as categorias, procedemos ao teste de fidelidade

intra-observador. Para o efeito foi seleccionada aleatoriamente uma entrevista,

que classificámos integralmente com um intervalo de uma semana. Para o

cálculo do índice de fidelidade foi utilizada a fôrmula apresentada no ponto

2.3.1.6.

Os resultados do teste em que se verificou o menor índice de fidelidade foi

no Procedimento Disciplina, na classificagão das respostas â questão 6, com

uma percentagem de acordo de 71, 4 % (cf. anexo 1.17). Dada a circunstância

de se ter alcangado uma percentagem de acordo superior a 80 % em 43 das

49 categorias referidas, considerámos estarem reunidas as condigôes para

proceder â sua utilizagão definitiva.
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AGRUPAMENTO DOS DADOS

Embora a classificagão das unidades de registo constitua por si sô um

processo de agrupamento das categorias (Ghiglione & Matalon, 1993),
utilizámos também o registo de frequência que nos permitiu analisar a

intensidade de ocorrência das categorias.

2.4.2 Entrevista sobre Percepcôes do Professor Acerca do
Processo de Ensino em educacão física

Para o estudo da segunda componente do conhecimento pedagôgico dos

professores analisámos a concepgão de educagão física dos professores, a

sua imagem do que é um "bom" professor, a sua concepgão de eficácia no

ensino e o seu sentimento da eficácia geral do ensino

Relativamente aos três primeiros aspectos da percepgão sobre o processo

de ensino, e dada a natureza pessoal e reflexiva dos dados a recolher, a opgão

sobre a técnica de recolha de dados recaiu uma vez mais sobre a entrevista

semi-estruturada. Outro factor que ponderou favoravelmente o recurso a esta

técnica de inquirigão foi o facto de termos disponível um instrumento já

ensaiado para este efeito (Onofre, Corvo e Brito, 1995).

A entrevista utilizada era constituída por três grupos de onze questôes,

construídas para obter informagôes acerca de cada um dos aspectos que

desejávamos analisar (anexo 1.18).

As duas primeiras questôes foram utilizadas para recolher informagão

acerca da concepgão de educagão física dos professores, isto é da sua

percepgão sobre as finalidades, as condigôes e os meios que, na sua

perspectiva, deveriam constituir os vectores de organizagão da disciplina na

escola. Assim, a primeira questão inquiria o professor sobre as finalidades ou

contributo da disciplina de educagão física na formagão escolar dos alunos, e

a segunda sobre os factores que, para o professor, estariam na origem da

realizagão dessas finalidades.

Para a recolha de informagão sobre a concepgão de "bom professor" , foram

utilizadas duas questôes (a terceira e a quarta), que inquiriam sobre o papel
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dos professores na consecugão das finalidades especificadas para a disciplina

e sobre as características que o professor deveria possuir para a realizagão

cabal desse papel.

Finalmente, para o estudo da concepgão de eficácia no ensino, foram

colocadas sete questôes, três mais genéricas para captar a percepgão dos

professores sobre o significado do conceito de sucesso dos alunos em

educagão física, as características de participagão dos alunos nas aulas que

viabilizam esse sucesso e as características gerais de um bom ensino. As

restantes quatro questôes foram utilizadas para permitir aprofundar esta última

questão e solicitavam que o professor identificasse quais eram, na sua

perspectiva, as características de uma boa intervengão pedagôgica nas

dimensôes de intervengão pedagôgica: disciplina, gestão/organizagão,

instrugão e clima.

Esta entrevista foi aplicada uma sô vez, constituindo a primeira tarefa do

processo de recolha de dados. A escolha deste momento para a sua

realizagão prendeu-se com o facto de querermos evitar que o decurso do

processo de recolha de dados influenciasse o testemunho dos professores em

relagão aos aspectos em análise.

No caso desta entrevista, a análise de conteúdo das respostas dos

professores91 restringiu-se å identificagão dos temas mais gerais focados em

cada questão. A particularizagão do seu conteúdo foi reservada para a análise

de transcrigôes da narrativa dos professores. Assim, a codificagão das

unidades de registo das respostas foi realizada a partir de uma classificagão

nominal (Vala, 1990).

As respostas â primeira questão sobre o contributo da disciplina de

educagão física para a formagão dos alunos focaram dois tipos de temáticas: o

Tipo de Modificagão esperado nos alunos e o Domínio em que esse contributo

se deveria concretizar. No segundo caso encontrámos referências å formagão

no domínio da Actividade Desportiva (e.g., referências específicas å actividade

desportiva); no domínio da Actividade Motora (e.g. referências não

91 No anexo 2.10 apresentam-se alguns exemplos de unidades de registo categorizadas nesta entrevista
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especificadas a áreas da cultura física); das actividades específicas dos

Programas (e.g., actividades específicas da disciplina escolar ou dos

programas); no domínio da Condigão Física (e.g., capacidade físicas); da

formagão Interdisciplinar (e.g., integragão de campos de várias áreas

disciplinares); da formagão Social (e.g., modos de estar em grupo); e do

Desenvolvimento em geral (e.g., domínio não especificado). Os tipos de

modificagão referidos foram sete e envolveram a referência a modificagôes no

âmbito da Atitude (e.g., conduta face ao domínio); do auto-conhecimento ou

Percepgão de Competência (e.g., consciência e conhecimento pessoal face ao

domínio), da Capacidade de Análise (e.g., interpretagão do domínio), do

Conhecimento (e.g., saber no domínio) e da Prestagão motora (e.g., aquisigão

de mestria física).

Na codificagão das respostas relativas â questão 2, sobre os factores

favoráveis å concretizagão do contributo enunciado na questão anterior, foram

mencionados assuntos relativos a entidades do processo educativo e a

características dessas entidades. Assim, observámos referências aos Alunos,

â sua Atitude Face â Educagão Física e â sua Formagão Anterior, aos

Professores e â sua Competência de ensino; â Escola e âs Condigôes Lectivas

ou Clima Organizacional; ao Estatuto da Disciplina no Sistema Educativo; e â

Família e â Atitude Face å Disciplina.

Para a definigão do papel atribuído ao professor na realizagão do contributo

da educagão física (questão 3), foram enunciadas cinco fungôes principais: a

Fungão Afectivo-Relacional (focada no fomento do prazer, bem-estar e

motivagão dos alunos na aula e face å disciplina); Fungão de Ensino (focada

na intervengão na organizagão e condugão da aprendizagem na aula); Fungão

de Cooperagão (focada no esclarecimento de pares sobre o trabalho realizado

na disciplina); Fungão Curricular (focada no planeamento e avaliagão); Fungão

Formagão (associada â actualizagão do conhecimento).

Os cádigos utilizados para classificar as respostas â questão 4 -

características inerentes ao professor para o desempenho eficaz do seu papel

- foram: o Conhecimento Pedagôgico de Conteúdo (e.g., capacidade de

adaptagão dos conteúdos aos alunos); o Conhecimento de Conteúdo (e.g.,
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domínio das matérias da disciplina); o Conhecimento dos Alunos (e.g.,

capacidade de identificagão das suas características psicolôgicas e de

aprendizagem); o Conhecimento Curricular(e.g., capacidade de decidir sobre o

planeamento e avaliagão); a Capacidade de Cooperagão (e.g., capacidade de

ajuda e reflexão partilhada sobre a actividade de ensino); a Experiência

Profissional (e.g., anos de trabalho no ensino ou noutras experiências afins); a

Formagão Permanente (e.g., capacidade de actualizagão do conhecimento); e

os Atributos da Personalidade (e.g., qualidades pessoais do professor).

A análise das respostas relativas âs nogôes de aluno com bons resultados

em educagão física (questão 5) revelou a utilizagão de referências ao domínio

da personalidade dos alunos e aos critérios ou indicadores para a apreciagão

do sucesso nessas dimensôes. Os domínios foram agrupadas em: Motor(e.g.,

alusão â prestagão física dos alunos); Cognitivo (e.g., referências ao exercício

de capacidades intelectuais); Social (e.g., indicagôes sobre a participagão nas

relagôes grupais); e Não especificado (e.g., referências que não esclareciam o

domínio de realizagão dos resultados). Os critérios foram referenciados de três

formas: Normativo (e.g., privilégio da utilizagão de indicadores de sucesso

comuns a todos os alunos); Individual (e.g., valorizagão de indicadores

diferenciados por aluno); e Ausência de Referência (e.g., quando não foi

mencionado nenhum tipo de critério).

Para a classificagão das respostas acerca das características de

participagão dos alunos com vista â obtengão de bons resultados em educagão

física, foram formulados três tipos de côdigos: Empenhamento na

Aprendizagem (e.g., participagão activa dos alunos nas tarefas da aula);

Interpelagão ao Professor (e.g., comentários dos alunos sobre a aula);

Cumprimento das Regras (e.g., respeito pelas normas de conduta social).

As unidades de registo encontradas na resposta â questão 7, sobre os

aspectos gerais da intervengão pedagôgica valorizados pelo professor,

revelaram as seguintes categorias de resposta: Gestão da Actividade (e.g.,

gestão do tempo de prática e na tarefa); Estruturagão dos Conteúdos (e.g.,

características das tarefas de aprendizagem); e Informagão e
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Acompanhamento da Aprendizagem (e.g., tipo de feedback utilizado pelo

professor durante a actividade de aprendizagem).

Finalmente, na opinião do professor sobre as características de um bom

professor em cada uma das dimensôes de intervengão pedagôgica (respostas

âs questôes, 8, 9, 10 e 11) foram referenciados vários temas. Para a sua

codificagão baseámo-nos na sistematizagão utilizada para classificar os

princípios e procedimentos de intervengão pedagôgica em cada uma destas

dimensôes na análise da qualidade do ensino e auto-eficácia específica . Na

dimensão disciplina, foram referenciados os problemas da Promogão da

Disciplina (e.g., definigão das regras de conduta) e da Remediagão da

Indisciplina (e.g., procedimentos de reacgão a comportamentos inapropriados).

Na dimensão Organizagão, as indicagôes focaram a Gestão dos Espagos e

Materiais (e.g., utilizagão do espago lectivo); a Gestão do Tempo (e.g., controlo

da duragão de episôdios da aula); e a Gestão dos Alunos (e.g., formagão de

grupos). Na dimensão instrugão, encontrámos referências âs características

dos períodos de Informagão (e.g., introdugão das diferentes tarefas da aula),
e

de Acompanhamento (e.g., formas de intervengão durante a prática de

aprendizagem dos alunos). Na dimensão clima encontrámos referências â

Relagão Professor-Alunos (e.g., facilidade
de comunicagão); â Relagão Alunos-

Tarefa (e.g., prazer no desempenho das tarefas); e â Relagão Entre Alunos

(e.g., cooperagão entre pares
nas tarefas da aula).

Pelo reduzido número de referências realizadas a cada um dos côdigos nas

diferentes respostas dos professores, não
foi realizado controlo da fidelidade

na sua aplicagão. Para a validagão das evidências comentadas
recorremos â

utilizagão das unidades de registo da narrativa dos professores ao longo do

92

relatôno .

Para o estudo do quarto aspecto da percepgão do professor sobre o

processo de ensino em educagão física - percepgão sobre a eficácia geral do

ensino -

,
foram utilizados os dados obtidos a partir da escala de ef.cácia do

professor. Contudo, dada a intengão interpretativa para a análise desta

também estendemos â entrevista que apresentamos
no ponto
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componente, procedemos igualmente a uma pequena entrevista com duas

questôes, no sentido de, por um lado, confirmar93 as respostas conferidas na

escala e, por outro, conhecer as razôes
dessas respostas. Para rentabilizar os

contactos estabelecidos com os professores, as duas questôes foram

integradas na entrevista de contextualizagão (anexo 1.19).

Essas questôes (questão 2.2 no anexo 1.18) foram realizadas da seguinte

forma: a) em primeiro lugar foram integralmente lidas ao professor as

respostas que tinha dado aos itens da dimensão da eficácia geral do ensino,

estabelecendo o perfil do sentimento assumido; b) de seguida, o professor foi

instado a pronunciar-se sobre a sua concordância relativamente ao conteúdo

da sua resposta; c) finalmente, questionámos o professor sobre as razôes que

estavam na origem da sua resposta.

As respostas a estas questôes foram transcritas directamente no texto para

apoio â interpretagão dos resultados obtidos na resposta â escala de eficácia

do professor.

2.4.3 Entrevista de Contextualizacão

Esta entrevista (focada) foi utilizada para a análise do conhecimento dos

professores sobre as relagôes entre a sua actividade de ensino e o contexto

pessoal e organizacional em que esta se desenvolvia (anexo 1.19),

nomeadamente: a) o contexto organizacional do professor; b) a sua

socializagão pessoal e profissional; c) e as características do grupo de alunos.

Para a recolha desta informagão a entrevista, que foi também utilizada para

controlar outros aspectos do pensamento do professor, contemplou nove

questôes.

Duas questôes (3.1 e 3.2) foram utilizadas para conhecer a opinião dos

professores relativamente å relagão entre o trabalho desenvolvido no seio do

grupo disciplina e sua a actividade de ensino. A informagão relativa ao outro

aspecto do contexto social prôximo foi recolhida através da questão 3.3, que

93 Deve recordar-se que jâ tlnhamos obtido este testemunho no primeiro contacto que estabelecemos com os professores
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indagava qual a opinião do professor sobre a relagão entre a organizagão e

funcionamento da escola e actividade de ensino do professor.

Relativamente â percepgão do professor sobre os aspectos referentes â sua

socializagão pessoal e profissional e actividade de ensino foram elaboradas

quatro questôes. Uma que solicitava que o professor se pronunciasse sobre os

factores da sua vida pessoal e profissional que considerava mais condicionar o

seu pensamento e acgão no ensino (questão 1). Através de duas outras

questôes, associadas entre si (6.1 e 6.2), procurámos conhecer que outras

ocupagôes profissionais, paralelas å actividade docente, o professor exercia e

em que medida considerava que essa ocupagão se relacionava com a sua

actividade de ensino. A quarta questão (5.3) foi utilizada para conhecer o tipo

de experiências que condicionavam o sentimento de capacidade de ensino do

professor nas actividades que escolheu para serem acompanhadas durante o

estudo.

Em relagão å percepgão sobre a turma, a entrevista contemplava duas

questôes. A questão 4.1 solicitava o professor a pronunciar-se sobre as razôes

que o tinham levado a considerar a turma que tinha escolhido trabalhar durante

o estudo como a turma a que era mais difícil ensinar educagão física (4.1). A

questão seguinte (4.2), procurava aprofundar estas razôes pedindo ao

professor que contrastasse as características dessa turma com as

características da turma que, naquele momento, considerava ser mais fácil

ensinar educagão física.

Finalmente as restantes duas questôes (5.1 e 5.2) foram utilizadas para

compreender as razôes que haviam estado na origem do sentimento de

capacidade manifesto pelo professor relativamente âs duas actividades de

ensino eleitas como mais fácil e mais difícil de ensinar.

Por razôes de economia do trabalho de campo, na entrevista foram ainda

integradas as duas questôes já apresentadas
e que procuravam aprofundar o

sentimento expresso pelos professores nas duas dimensôes da escala de

eficácia do professor (2.1 e 2.2).
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Esta entrcvista foi rcalizada na senrĸina posterior ao final de todas as

restantes recolhas do estudo. Para a análise do texto das r._-.pr>-_1.-i:; foram

seguidos os procedimentos indicados para a entrevista apresontada no ponto

anterior. Contudo, as rcspostas relativas a confirmacao e justifioaoao fJos

sentimentos de auto-eficácia espccífica e geral demonstraram urna rjrando

especificidade e divcrsidadc, pelo que nos foi dificil ostabelecor urna

categonzagão temática comum. Neste sentido, para ostas respostas optamos

por recorrer a uma análisc mais descntiva, com rofen.noia dirof.ta nos

relatôrios de caso a partes do tcxto quc ilustrasscm as ĸloias partĸ.ulares

exposta por cada um dos professores sobre o assunto.

Em relagão á percepgão sobre a relagão entre o contexto organi/aoional da

escola e a actividade de ensino, foram trôs as dimensocs de tomatioas qur:

encontrámos nas respostas dos professores "\ Na alusao a estas relacocs, os

professores mencionavam situagôos om que variavam o interlocutor, o objeoto,

e o valor das mesmas. No primeiro caso, foram classificados quatro tipos de

interlocutores: a Escola em Geral (côdigo identificado como interlocutor nao

especificado), o Conselho Dircctivo, o Concoliio Podagôrjico e os i'ioUr.'.our,

de Outras Disciplinas. O objecto da relagáo apreciada focou-se no ambito da

Actividade Geral da Disciplina na escola, no âmbito da Actividadc l cctiva ou

de ensino (envolvendo a actividade de sala de aula e a a/ahasao), no arnt.ito

da Actividade de Complemento Curricular, no ámbito da Actividadc e / _.a..v.o

do Grupo Disciplina na escola, e no âmbito das Condicoc. de Tr;it>;i\tio da

disciplina. Em relagão â valorizacáo dessas rclagocs, os professores

conotaram-nas como relagoos fa/orá/cis (Poiitiva',), dosfa/orá/ois

(Negativas), ou sem efeito sobre a o trabalho que roah/a/am (tlcutra'.)

Na apreciagáo da relagáo entre a acti/idade do qrupo discipliria o a sua

actr/idade de ensino, idontifisámos dois tipos de respostas, ern fungao das

questôes: a relagão desejada (gucstao 'í 1), e a relagao asoritocida (gjestao

3.2). Em ambos os casos, os tomas /ersaram os pnncipios por sjuc de/oria ser

onentada a astividade do grupo, e o ãmbito em sjuo essa actividade so de/ena

i_ »i -. :.:. , 2
' '

.C' . -.'t-l ---. _V-r - .-ei-C-'.. í-i-. .ri.i,:-.; -;_- -»^,i ;:.-, -J jt;.1r_j.U: -j! '-.;/.ĩj; J v/ij; j; ■,!/■;:>; :_■ ;.j «r l.-e -, stj
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desen.oíver o_. cesen.c .e. Scce cs cc':; cs ce r5-:â:ã: cs cc'essc—

oosicioraram-se qjanto a c *'c~ Z3csc. . srs-s a-tcc~a. *'3ce ac :raca"c

cio grupo. e qjarto â ccccsrac-ãc .s-s-s sc a~a-*.c ca ac: . cacs ccs ss- =

sis~srtcs. Quacc ac å~ctc. *'ca~ ~s-cc3ccs cs :a-:; c- «-__.-,__.-- =
-

gsstão ce reccscs e ccs ~ateras c~'ca'es i-c--cc a ccstca

M'^-'s-''^^^^-'-3' c i ■ > i c d \--_-_ w c c__ — . t v_.-_-__-_w ~w.«cĩ tr -6S*2 Z _- 'E' 3C"il",'^"",~'^ ~,___

ccr-pierreco cjT.c_,ar,. e ca cst ca ce e-s -c

As fontes pnv;iegi3das ca scca zacãc ccs crc*'esscres e c se- ^-.r:.;c

para a sua actr.idade ce ens-o, cactacas -as respcstas ås c-estces 1. 5/.

6.2 e 5.3. indicaram ofto tpo ce experêrcss: a experê-cis gera vc-3rcc rãc

era referenciada uma o^.za^ cat c_.3ri, a sxcs's-c a *'3~:i:sr. a sxcs-iê-ca

da prática de ersino. a ex?er'ên,c:a asscc at .a car.c c3oão e~ cca- zaoces

scc;ais>. a experência de tre -c (cc~c at eta e :re -scc . a e\ce"ê''z a co~c

formador (de professores). a excerêr,ca esco 3r (corr.o ai-no' e a fcr-scãc

inicial.

Para argjrr!entar a esco na ca tj^a cs cc'essces 3.3-,c-3r3~ c-s:ro t ccs

de iceiss: razces oe inc sc c "3. razces ce 3::-ce c- .3 czscão 03 c sc c na.

razôes associadas ao seu ní\e! ce c-scsccsce e rszces ce e~oec3T.e-.tc r,a

3 Ji3.

Na justificagão da escclna das sc:i\lc3ces resoost3s ås cestces ce 5.1 a

5.2) as respostas reoati-ST-se oc c-as c ~e-sces cs te~atcas: as razces

da diferenga sertida face ao ens'-o ce stoss e c graj ce genera zacão cessa

difojldace. No :rme;rc caso. cs cc'essces recct3r3T. as s-3s resccstas a

factores centrados ros Dro*esscres e c- ncs a cos. Os te~as re*ere-tes ao

prc'essc reoa-caT-se ce.3 3 -sãc ac cc--,ec~e-tc cc octe-cc.

conhedmerto oecagcg cc cc cc-te-cc, ~c: .3oac oo cc es-.c c = r<__ =_

actividace e ccnd cãc *'s ca oc prc'essc As resccstas sc te~a cc = c:

reoarnram-se peia rs*'srônc;a â s-a -ct.scso *acs a act . cscs. c~ = --=-

artercr na actsicace e ccscte' st css
*

s css oc s cc N_ --- -- _-==-■

todas as respostas !--. C
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sentimento de dificuldade, independentemente da turma considerada no

estudo.

2.4.4 Entrevista de Planificacão

Como explicámos na fase de operacionalizagão do conceito de

conhecimento prático, o conhecimento didáctico de conteúdo foi utilizado para

caracterizar as opgôes assumidas pelos professores sobre os objectivos e a

organizagão do ensino das duas unidades acompanhadas. A contemplagão

desta dimensão do conhecimento esteve associada â ajuda que essa

informagão acarretou para a significagão de algumas das opgôes observadas e

comentadas pelos professores em relagão å dimensão do conhecimento

pedagôgico.

De acordo com a operacionalizagão apresentada, era do nosso interesse

recolher informagôes a dois níveis: da organizagão geral da disciplina e da

organizagão do ensino de cada uma umas das modalidades ensinadas. Com

efeito, tratava-se de conhecer as decisôes do professor relativas å organizagão

de contextos muito específicos de ensino-aprendizagem, o que justificou a

utilizagão de um processo aberto de inquirigão. Assim, foi utilizada, uma vez

mais, uma entrevista focada.

Esta entrevista, designada por entrevista de planificagão, compôs-se por

duas partes (anexo 1.20). A primeira, constituída por sete questôes, foi

utilizada para conhecer as opgôes gerais da disciplina. A segunda, constituída

por dezanove questôes, foi utilizada para conhecer aspectos específicos da

organizagão do ensino das unidades temáticas acompanhadas. A primeira

parte da entrevista foi aplicada uma sô vez, enquanto que a segunda parte se

aplicou duas vezes, por ocasião do início de cada uma das unidades de

ensino.

As questôes colocadas na primeira parte da entrevista permitiram conhecer

os objectivos anuais do professor na disciplina para a turma que iria

acompanhar (questão 1), as condigôes consideradas necessárias para a sua

consecugão (questôes 2 e 3) e o seu conhecimento sobre a turma,

nomeadamente sobre o clima relacional presente (questôes 4 e 5) e o nível de
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capacidade de aprendizagem e de interesse face âs diferentes matérias de
ensino (questôes 6 e 7).

As dezanove questôes da segunda parte da entrevista focaram-se sobre

quatro temáticas : a) as razôes da inclusão da actividade no plano de turma

(questão 1), as decisôes relativamente aos objectivos específicos de

aprendizagem (questôes de 2 a 5); b) as opgôes metodolôgicas seguidas,
nomeadamente o número de aulas e a distribuigão dos conteúdos ao longo
das aulas (questôes 6 a 8), os aspectos críticos e princípios metodolôgicos
seguidos no ensino da actividade (questôes 9 e 10), as opgôes sobre a

diferenciagão do ensino (questôes 11 a 13); c) as estratégias de ensino e

modelos organizativos a promover nas aulas (questôes 14 a 16); e d) as

opgôes relativamente ao processo de avaliagão dos alunos (questôes 17 a 19).

O conteúdo desta entrevista foi utilizado para contextualizar os môdulos de

ensino acompanhados e, circunstancialmente, para ajudar a interpretar as

informagôes apresentadas sobre outras temáticas. Neste sentido, o texto não

sofreu nenhuma redugão, tendo sido realizado um relato de síntese das

principais orientagôes assumidas pelos professores em relagão ås decisôes ou

percepgôes dos professores sobre as quatro temáticas. Esta entrevista

também desempenhou uma segunda utilidade no estudo, relacionada com a

recolha dos dados, uma vez que foi nela que baseámos muitas decisôes sobre

a preparagão do prôprio trabalho de campo, facilitando um planeamento e

concretizagão mais adequados de todas as fases e tarefas do estudo.

3. ESTRATÉGIA GERAL DE ANÁLISE DOS ŨADOS

Para a análise dos dados adoptámos a estratégia geral de confrontagão

progressiva das proposigôes iniciais do estudo com as evidências que se foram

formando, privilegiando a técnica de correspondência de padrôes (pattern

matching) (Yin, 1994).

Optámos também por uma análise sequencial em detrimento de uma

análise integrada ou simultânea dos dados (Miles & Huberman, 1994). Aquela

sugeriu-se-nos mais adaptada â pluralidade dos conceitos e componentes, na

salvaguarda da clareza e detalhe da sua descrigão. Para o efeito, procedemos
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inicialmente a uma análise vertical de cada caso, transitando depois para uma

análise horizontal ou cruzamento de casos (cross-cases analysis) (Ghiglione &

Matalon, 1993; Miles & Huberman, 1994; Yin, 1994), tendo a preocupagão de

analisar os contrastes e similitudes dos casos no seio do seu grupo de auto-

eficácia geral e com os casos do outro grupo. Estes dois momentos de

comparagão permitiram-nos ensaiar a replicagão das evidências (Yin, 1994).

No primeiro, testámos a sua replicagão literal e no segundo a sua replicagão

teôrica.

Na sequência seguida, procurámos reforgar a fidelidade do estudo, através

da constituigão de cadeias de evidência (chain of evidence) (Yin, 1994) que

encadeassem os dados de forma a permitir o relacionamento entre as

questôes do estudo, as provas e as conclusôes. Como se observará, embora

não tenhamos seguido uma estratégia ortodoxa de triangulagão dos dados,

procurámos que os processos de análise das diferentes fontes de informagão

o viabilizassem, sempre que possível, através da corroboragão das sucessivas

evidências do estudo.

Nos relatôrios da análise dos casos utilizámos uma abordagem combinada

das informagôes recolhidas consoante a natureza dos conceitos em presenga

e dos procedimentos adoptados para o seu estudo. Assim, quando o acesso â

expressão do conceito foi obtido pela análise indutiva das cognigôes dos

professores, privilegiou-se uma análise das narrativas dos professores,

procurando dar espago no texto ao seu discurso directo. Este procedimento foi

sendo entrelagado com a utilizagão de uma perspectiva externa e quantitativa

de outras fontes de informagão, nomeadamente aquelas que se centraram

sobre a dimensão comportamental da actividade do professor e dos alunos.

Um dos aspectos centrais da análise de dados recaiu sobre a necessidade

de compreender a integragão das informagôes recolhidas sobre os três

conceitos em estudo. Tarefa difícil pelo nível de microanálise exigida. Para

apoiar o seu desenvolvimento foi estabelecida uma grelha de análise da

correspondência entre as principais categorias consideradas para o estudo de

cada um dos conceitos (anexo 1.21). Na sua construgão consideraram-se os

indicadores mais directamente relacionados com a prática de ensino, a saber:
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no caso da auto-eficácia específica, os itens do questionário; no conhecimento
prático, as categorias das tarefas utilizadas para a análise dos episôdios
identificados como críticos pelos professores; e, na qualidade do ensino, as

categorias e sinais utilizados para caracterizagão da gestão da ecologia da

aula. Para além da análise da relagão entre os três conceitos do estudo, esta

grelha permitiu ancorar a análise da relagão com as demais dimensôes de

cada um dos conceitos.

4. FORMALIZACÃO DOS CONTACTOS COM OS PROFESSORES E DAS

CONDICÔES DE ACESSIBILIDADE ÂSUA ACTIVIDADE DE ENSINO

A última fase de elaboragão do protocolo do estudo intensivo consistiu na

preparagão e realizagão dos contactos com todos os intervenientes no estudo:

professores, conselhos directivos da escolas envolvidas, alunos das turmas a

estudar e respectivos encarregados de educagão.

Com os professores foi preparada uma reunião onde se previu o acerto de

pormenores como a decisão das unidades de ensino a estudar, a turma a

analisar, a calendarizagão dos momentos de recolha de dados, a definigão do

local e materiais necessários para a sua realizagão. A partir destas

informagôes foi estabelecido um plano para o processo geral de recolha de

dados junto dos quatro casos do estudo.

Com os conselhos directivos das escolas foi agendada uma reunião com os

respectivos presidentes, para explicitagão dos objectivos e procedimentos do

estudo e solicitagão da autorizagão para a livre circulagão e utilizagão dos

locais e equipamentos considerados necessários nos períodos estabelecidos

com os professores. Depois desta reunião foi formalizado o contacto com a

escola através de carta (anexo 1 .22).

Em relagão aos alunos, foi requerido aos professores que realizassem com

eles uma pequena reunião de informagão sobre a ocorrência do estudo, onde

estes deveriam igualmente chamar a atengão para que dele se desse

conhecimento aos pais. Relativamente a este último aspecto, foi entregue no

conselho directivo uma carta para ser distribuída aos encarregados de

educagão de cada um dos alunos, onde se explicavam os propôsitos do estudo
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e nos colocávamos â sua disposigão para eventuais esclarecimentos (anexo

1.23).

l00,,048572l»'b2ÔÔ0Ô
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CAPÍTULO 4 -

LlMITAQÔES DO ESTUDO

Como qualquer trabalho de investigagão também o nosso se feriu de

limitagôes. Algumas foram conscientemente assumidas, por razôes de

carácter epistemolôgico e/ou metodolôgico. Neste sentido reservamos aqui um

momento para as expor, procurando com isso clarificar os contomos em que

entendemos dever ser realizada a análise e interpretagão dos dados no seu

contributo para a análise e organizagão do ensino.

Uma primeira questão, mais geral, está associada ao contributo que um

estudo com estas características pode assumir no âmbito do conhecimento

sobre a área de especialidade de análise e organizagão do ensino. Desde

logo, a opgão por uma estratégia de estudo multicaso, com uma forte

componente interpretativa e qualitativa, limita a generalizagão estatística dos

resultados. Apesar de poder ser minimizado pelo recurso â generalizagão

analítica e teôrica (Yin, 1994) (o que procurámos fazer), este efeito sô será

possível a partir da utilizagão multiplicada desta estratégia de estudo a uma

amostra significativamente mais vasta de casos, o que, como é conhecido,

implica um esforgo de trabalho que sô pode ser realizado com a multiplicagão

dos recursos humanos e temporais na mesma ordem de proporgão.

Dois outros aspectos reportam-se ao processo de selecgão dos casos. Um

diz respeito ao critério utilizado. Dada a particularidade do problema do estudo,

seria de esperar que o primeiro critério de selecgão dos casos fosse o

sentimento de auto-eficácia dos professores na implementagão das condigôes

e factores de eficácia no ensino. No entanto, dada a sua natureza contextual e

variável, ao fazê-lo correríamos o risco de nos colocarmos perante um critério

pouco válido para a caracterizagão dos casos. Foi nessa medida que optámos

pela utilizagão do critério do sentimento geral auto-eficácia no ensino, mais

estável e, portanto, mais típico dos casos escolhidos. Decorrente da utilizagão

deste critério, também fomos confrontados com um outro problema. O facto de

os professores se apresentarem todos com um nível de auto-eficácia geral

positivo, implicou a sua discriminagão em níveis relativos (por contraste dos
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valores entre os dois grupos de casos) de mais baixa e mais elevada auto-

eficácia dentro de um intervalo positivo de auto-eficácia. Tal como noutros

trabalhos que referenciam esta dificuldade, a solugão adoptada não permitiu

diferenciar professores com um sentimento de auto-eficácia claramente

negativo.

Uma terceira questão reporta-se å importância que os estudos

interpretativos atribuem ao recurso a dados do processo histôrico do fenomeno

em análise pelo contributo que pode oferecer na compreensão da génese e

estabilidade das perspectivas dos seus intervenientes. Neste domínio, é

particularmente comum os estudos sobre o conhecimento prático enfatizarem

a dimensão biográfica e pessoal do professor. Contudo, embora tenhamos

consagrado a análise descritiva do pensamento do professor numa relagão

íntima com a sua acgão, com incursôes laterais em imagens ou elementos da

biografia pessoal e profissional do professor, as informagôes recolhidas não

foram detalhadas na perspectiva mais comum da análise das histôrias do

professor.

Uma quarta questão está associada ao facto de não ter sido contemplada

uma dimensão típica dos estudos sobre a ecologia da aula - a análise

interpretativa das percepgôes dos alunos como interlocutores directos dos

professores na aula. No nosso trabalho, esta dimensão foi apenas acautelada

de uma forma indirecta através de uma abordagem extensiva e dedutiva de

algumas das suas percepgôes. Um outro aspecto analisado no estudo

ecolôgico da aula (particularmente no ensino da educagão física) e que aqui

também não foi contemplado, refere-se ao estudo de caracterizagão indutiva

das tarefas académicas, revelando os objectivos, os recursos e operagôes

envolvidas. Apesar de termos realizado uma caracterizagão dedutiva das

tarefas de ensino focada nas principais categorias de análise apoiada pela

notas de campo, o procedimento adoptado não nos permitiu aceder aos

aspectos mais particulares, habitualmente descortinados neste modelo de

investigagão.
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